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RESUMO 

 

A presente dissertação procura explorar a categoria “arquivos de direitos humanos”, 

recorrendo para isso à literatura arquivística contemporânea e aos debates nos quais as 

relações entre arquivos e direitos humanos têm sido mobilizadas. Para tal, discutimos, 

primeiramente, a trajetória e as características do arquivo pessoal do sociólogo Betinho, 

acervo cuja associação à categoria consideramos pertinente; em seguida, apresentamos 

uma revisão da literatura sobre arquivos de direitos humanos e, por fim, analisamos 

outros espaços de discussão dessa temática, atentando sobretudo para o uso da categoria 

“direitos humanos” na caracterização de arquivos pessoais. Nosso interesse se plasma à 

perspectiva assumida por arquivistas que, ao defenderem uma postura engajada e 

comprometida com os direitos humanos, têm investido no desenvolvimento de projetos 

que buscam salvaguardar, preservar e difundir arquivos assim identificados, visando à 

construção de uma memória mais ampla e diversa, e a inserção da dimensão arquivística 

nas lutas por igualdade, justiça social e democracia. 

 

Palavras-chave: Arquivos de direitos humanos; Arquivos pessoais; Herbert de Souza; 

Betinho; Arquivologia. 

  



ABSTRACT 

 

This dissertation seeks to explore the category “human rights archives”, drawing on 

contemporary archival literature and the debates in which the relationship between 

archives and human rights has been mobilized. To this end, we discuss, first, the 

trajectory and characteristics of the personal archive of sociologist Betinho, a collection 

whose association we consider relevant; then, we present a review of the literature on 

human rights archives and, finally, we analyze other spaces for discussion of this theme, 

considering particularly attention to the use of the category “human rights” in the 

characterization of personal archives. We are interested in the perspective taken by 

archivists who, in defending an engaged and committed human rights stance, have 

invested in the development of projects that seek to safeguard, preserve and disseminate 

archives thus identified, with a view to building a broader and more diverse memory, 

and the insertion of the archival dimension in the struggles for equality, social justice 

and democracy. 

 

Keywords: Human rights archives; Personal archives; Herbert de Souza; Betinho; 

Archival Science.  
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INTRODUÇÃO 

 

Essa dissertação dialoga com minhas duas áreas de formação – História e 

Arquivologia – e tem como objeto os arquivos pessoais, que sempre estiveram no centro 

de meus interesses. Essa perspectiva interdisciplinar orientou minha escolha pelo 

Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais (PPHPBC) do 

Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), justamente por ser um curso de pós-graduação em 

História, mas com a característica de promover diálogo com as Ciências Sociais, 

incluindo sua vertente aplicada, onde se insere a Arquivologia. 

Decidi trabalhar com o arquivo Herbert de Souza (Betinho) como objeto 

empírico pela importância de Betinho no cenário nacional e pela minha identificação 

com as causas levantadas por ele, ao longo de sua trajetória e atuação, sobretudo no que 

tange à defesa da democracia e da cidadania. Se, inicialmente, o arquivo enquanto fonte 

de pesquisa histórica, ou seja, por seu potencial informativo, me encantou, em um 

segundo momento, a trajetória e os usos desse acervo também se revelaram como temas 

a serem pesquisados durante o mestrado, o que me levou a pensar o arquivo como 

objeto de estudo. 

Na dissertação, analiso a história do arquivo e sua representação para indivíduos 

e instituições envolvidos em sua patrimonialização. Em outros termos, pesquisei sua 

constituição, a doação do arquivo e o porquê da escolha do CPDOC como local para 

depositá-lo. Em um segundo momento, discuto a possível associação desse acervo à 

categoria “arquivos de direitos humanos”. 

A escolha pareceu-me fértil pelo fato de Betinho não ter o perfil de titular 

“típico” do acervo do CPDOC, identificado com a figura do homem público, em geral 

associada ao exercício de cargos de natureza política. Se hoje esse perfil pode ter 

sofrido alguma inflexão, no período em que o arquivo Herbert de Souza foi doado, sua 

presença no acervo chamava atenção. A questão do “destino” do acervo despertou 

minha curiosidade para a história desse fundo. 

A inclusão do acervo em questão no Registro Nacional do Programa Memória 

do Mundo (MoW) da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
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Cultura (UNESCO)1, em 2012, embora funcione como atestação da importância desse 

arquivo pessoal, traz também indagações que merecem investimento: como se deu a 

escolha desse acervo para concorrer ao registro? Como esse Comitê atua, com base em 

que critérios? O que significa ser registrado no Programa? Essas questões ganham 

relevo se lembrarmos que o CPDOC é representado no Programa por apenas dois 

arquivos, o de Getúlio Vargas e o de Betinho, como veremos no capítulo 1. 

Os arquivos pessoais no campo da Arquivologia, embora pouco prestigiados nos 

debates teóricos da disciplina, têm despertado maior interesse nos últimos anos. Quando 

se trata do arquivo enquanto objeto, porém, o quadro é distinto. Não são muitas as 

investigações que levam em conta os arquivos pessoais como construções sócio-

históricas dignas de análise. 

Assim, procurei colaborar com essa vertente, relativamente pouco explorada, 

que privilegia os processos de acumulação do arquivo pessoal e sua trajetória, pensando 

nos agenciamentos e interferências a que o acervo é submetido até a sua entrada em 

uma instituição de guarda, configurando sua patrimonialização. 

Para abordar a questão da trajetória de um arquivo pessoal e, particularmente, 

como se dá a sua produção, doação, tratamento arquivístico e acesso, considero como 

referência, primeiramente, o livro O lugar do arquivo: a construção do legado de Darcy 

Ribeiro, de autoria de Luciana Heymann (2012). Assim, procurei desenvolver a 

dissertação a partir de uma concepção de arquivo em um sentido mais amplo, não 

apenas pensando os arquivos como fonte de informação, mas como objetos por meio 

dos quais disputas, projetos e valores se revelam. 

Os textos de Heymann (1997; 2009; 2012) alertam-nos, ainda, sobre os efeitos 

do trabalho arquivístico. O tratamento dado ao arquivo e as formas de acessá-lo – 

identificação, classificação, descrição, indexação e, principalmente, os instrumentos de 

pesquisa – irão direcionar o uso posterior dessa documentação, pois enquanto alguns 

registros ganham destaque, outros podem ficar obscurecidos. Nesse sentido, os 

instrumentos de pesquisa produzem sentidos que muitas vezes não correspondem à 

diversidade encontrada no acervo. Por outro lado, o processo de transformar o acúmulo 

                                                
1Informações obtidas em: <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-
the-world/register/>. Acesso: 18 jul. 2018. 
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documental em fonte de pesquisa, ou seja, em documentação pesquisável, implica a 

mediação de profissionais que produzem tais instrumentos. 

Agrego ao meu escopo referencial o livro Tempo e Circunstância de autoria de 

Ana Maria de Almeida Camargo e Silvana Goulart (2007), um marco no que diz 

respeito à organização de arquivos pessoais. O livro tem o intuito de discutir os desafios 

de organização desse tipo de acervo, destacando-se pelo rigor arquivístico: 

 

O ponto de partida dessa abordagem, que no confronto com a realidade dos 
documentos ainda não esgotou todo o seu potencial operativo, foi admitir a 
necessidade de tratar o arquivo pessoal como conjunto indissociável, cujas 
parcelas só têm sentido se consideradas em suas mútuas articulações e quando se 
reconhecem seus nexos com as atividades e funções de que se originaram. 
Qualquer outro tratamento que passasse ao largo desse esforço de 
contextualização, que é na verdade a operação-chave da metodologia 
arquivística, poria em risco a organicidade da documentação. (CAMARGO; 
GOULART, 2007, p.35-36). 

 

Dessa forma, Camargo e Goulart (2007) sublinham a importância da abordagem 

contextual dos arquivos pessoais como diretriz para a organização do acervo. 

Ainda nessa seara trago como referencial teórico duas revistas que tiveram como 

tema os arquivos pessoais: o número 21 da revista Estudos Históricos, de 1998, fruto do 

“Seminário Internacional sobre Arquivos Pessoais”, promovido pelo CPDOC e pelo 

Instituto de Estudos Brasileiros (IEB/USP), ao qual acrescento ainda o texto de 

Heymann (1997) publicado no ano anterior, na mesma revista – são textos que 

inauguram a discussão em torno dos arquivos pessoais; e a Revista do Arquivo Público 

Mineiro (2009), que lançou, anos depois, um dossiê temático com o objetivo de avançar 

na produção bibliográfica, ainda escassa e fragmentada segundo alertava Ângela de 

Castro Gomes na apresentação do dossiê da revista. 

Do lançamento de uma edição para a outra há um intervalo de pouco mais de 

uma década, no entanto, percebemos que apesar do crescente interesse em arquivos 

pessoais, a temática ainda carece de aprofundamento teórico. Se, por um lado, Camargo 

e Goulart (2007) explicitam a importância e necessidade de recompor o contexto, por 

outro, Heymann (2009) nos alerta para a necessidade de ampliar a ideia de contexto no 

trato dos arquivos pessoais, pois a especificidade desse tipo de arquivos requer que 

consideremos não apenas o contexto de produção dos documentos, mas também o 

contexto de sua acumulação.  



15 
 

Ainda segundo Heymann, é interessante pensar em outras conexões além da 

relação documento-trajetória: 

 

Entender os conjuntos documentais de natureza pessoal como produtos de 
investimentos sociais mais do que como produtos “naturais” da trajetória dos 
indivíduos, como depositórios de valores e representações, e não, simplesmente, 
como registros de atividades, pode ajudar-nos a desvendar significados e avançar 
na tarefa de refletir sobre os procedimentos mais adequados ao seu tratamento. 
Investimentos pessoais, imagem pública e personalidade se objetivam nos 
arquivos pessoais e nos usos dados a eles pelos titulares ou por seus herdeiros, 
fornecendo chaves para sua compreensão que vão além das tradicionais 
associações entre trajetória e documentos. (HEYMANN, 2009, p.55). 

 

Dessa forma, é possível pensar o arquivo em um sentido mais amplo, como um 

lugar que produz, mobiliza, institui e legitima. Esse tipo de reflexão começou a aparecer 

no campo da Arquivologia a partir dos anos 1990 e, sobretudo, a partir dos 2000, com 

os trabalhos dos autointitulados “pós-modernos”. O texto de Joan Schwartz e Terry 

Cook (2004) “Arquivos, documentos e poder: a construção da memória moderna”2, foi 

um marco no que se refere à desnaturalização dos processos de constituição dos 

arquivos e ao entendimento de sua associação com as dinâmicas da memória e do poder: 

 

[...] Arquivos, então, não são depósitos passivos de coisas velhas, mas lugares 
ativos onde o poder social é negociado, contestado, confirmado. O poder dos 
arquivos, dos documentos e dos arquivistas não deveria continuar a ser 
neutralizado ou negado, mas estar aberto ao debate vital e à responsabilidade 
transparente (SCHWARTZ; COOK, 2004, p.29). 

 

Minha pesquisa sobre o arquivo de Betinho foi realizada à luz dessas reflexões, 

visando, então, ao questionamento da acumulação, doação e organização do acervo. 

Tudo isso é relevante para a compreensão do que está contido nessa documentação e 

para o entendimento dos processos por meio dos quais as fontes históricas são 

institucionalizadas. 

A dissertação é composta por três capítulos. No primeiro capítulo, “A trajetória 

do arquivo pessoal do Betinho”, apresento o acervo detalhando as séries que o 

compõem; traço uma pequena cronologia sobre a vida de Betinho; discorro sobre o 

processo de doação para o CPDOC, discuto sobre as circunstâncias que caracterizam a 

                                                
2 Esse texto foi originalmente publicado na revista Archival Science: Schwartz, J.M. & Cook, T. 
Archival Science (2002) 2: 1. https://doi.org/10.1007/BF02435628. 
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conformação do arquivo, doado pela família e por uma entidade de natureza jurídica, o 

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), bem como as 

apropriações do arquivo por parte da instituição responsável por sua custódia; analiso as 

ações de valoração do acervo, pensando no lugar do arquivo no CPDOC – sua 

organização, a produção do livro Um abraço, Betinho, o registro do arquivo no 

Programa Memória do Mundo MoW e a exposição Betinho e o Ibase, realizada no 

Caixa Cultural do Rio de Janeiro. 

O segundo capítulo, intitulado “Arquivos de direitos humanos: o que diz a 

literatura arquivística”, aborda os usos dessa nomenclatura, um campo ainda pouco 

explorado e com parco referencial teórico, sobretudo no Brasil. Trata-se, na verdade, de 

um novo atributo que qualifica determinados conjuntos documentais, conferindo-lhes 

um valor social. Em geral, os arquivos assim identificados abordam situações de 

violência e supressão de direitos, e constituem provas que podem ser usadas em 

disputas políticas do presente. Nesse sentido, no desenvolvimento da dissertação, 

procurei contribuir para um aprofundamento das questões relativas aos arquivos de 

direitos humanos, mapeando e resenhando o que a área já produziu, e procurando 

perceber o que significa esse debate no campo da Arquivologia. Entendo que o debate 

se insere em um universo mais amplo de novos estudos sobre o caráter político dos 

arquivos e sobre seus usos. Procurei fazer uma discussão que considera não apenas os 

arquivos ditos oficiais, produzidos, portanto, dentro da administração pública. Defendo 

que pensar os arquivos pessoais na chave dos direitos humanos pode ampliar as 

possibilidades tanto de uso da categoria “arquivos de direitos humanos” como dos 

próprios conjuntos documentais assim identificados. Nesse sentido, acredito que alguns 

arquivos pessoais, com características específicas – como é o caso do arquivo do 

Betinho –, contribuem para essa perspectiva. 

Por fim, no terceiro capítulo “Arquivos pessoais como arquivos de direitos 

humanos”, procurei analisar a relação entre arquivos pessoais e arquivos de direitos 

humanos em diversos contextos: no de grupos de trabalho – Grupo de Trabalho de 

Direitos Humanos (HRWG) do Conselho Internacional de Arquivos (ICA) e Grupo de 

Trabalho sobre Arquivos e Direitos Humanos da Associação Latino-americana de 

Arquivos (ALA); em fóruns acadêmicos como congressos, seminários, simpósios e 

outros eventos; nos Programas Nacionais de Direitos Humanos – a partir da análise dos 

Programas Nacionais de Direitos Humanos I (1996), II (2002) e III (2010). 



17 
 

CAPÍTULO 1 – A trajetória do arquivo pessoal do Betinho 

 

O arquivo do Betinho integra o acervo do CPDOC desde 2004, quando a 

documentação foi doada por decisão de sua viúva, Maria Nakano e do Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE)3. A documentação foi organizada 

pela equipe do CPDOC e obteve resultados importantes que derivaram da doação do 

acervo e de seu tratamento: primeiramente, o lançamento do livro organizado por Dulce 

Pandolfi e Luciana Heymann, intitulado Um abraço, Betinho, em 2005; o lançamento 

da exposição “Betinho e o IBASE” na Caixa Cultural no Rio de Janeiro, em 2011; e, 

posteriormente, em 2012, a inclusão do arquivo no Registro Nacional do Programa 

Memória do Mundo (MoW) da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO)4. 

O CPDOC foi criado, dentre outros objetivos, para reunir arquivos pessoais de 

homens públicos de atuação destacada na história recente do Brasil e, atualmente, 

possui um acervo significativo de, aproximadamente, duzentos fundos. Para acessar a 

documentação, o CPDOC possui um Guia dos Arquivos, uma plataforma online de 

acesso à documentação – sistema Accessus – e uma sala de consulta5. 

O Guia dos Arquivos do CPDOC6 nos informa alguns dados gerais sobre o 

arquivo Herbert de Souza, identificado pela sigla HS. O Guia nos fornece os dados 

biográficos do titular, sua formação acadêmica, suas principais atividades, bem como 

ações importantes desenvolvidas ao longo de sua vida. Traz, ainda, os números do 

                                                
3 Informações obtidas em: <http://www.fgv.br/cpdoc/guia/detalhesfundo.aspx?sigla=HS>. Acesso: 26 
abr. 2017. 
4 Informações obtidas em: 

<http://cpdoc.fgv.br/acervo/arquivospessoais/memoriadomundo2012>. Acesso: 26 abr. 2017. 

<http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/>. 
Acesso: 18 jul. 2018. 

<http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/communication-and-information/access-to-
knowledge/documentary-heritage/>. Acesso: 18 jul.2018. 

<http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/about-the-
programme/national-memory-of-the-world-committees/latin-america-and-the-caribbean/brazil/>. Acesso: 
18 jul.2018. 
5Informações obtidas em: <http://cpdoc.fgv.br/sobre>. Acesso: 26 abr. 2017. 
6 Informações obtidas em: <http://cpdoc.fgv.br/acervo/arquivospessoais/guia>. Acesso: 26 maio 2017. 
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arquivo, ou seja, a quantidade de documentos por tipo, a saber: manuscritos (13.808); 

documentos impressos – livros (147), capítulos de livros (69), periódicos (195), 

exemplares de periódicos (518), artigos de periódicos (357); documentos audiovisuais – 

iconografia – cartões postais (34), charges (38), desenhos (35), fotos (19), imagens 

impressas (21). 

O Guia também possui um breve histórico sobre a doação do arquivo; uma 

análise da documentação dividida nas dez séries que o compõem e a descrição do 

conteúdo das séries, com as datas-limite e o total de documentos por série. 

A descrição das unidades documentais (dossiês) está acessível na base de dados 

Accessus, disponível online e, mais recentemente, a documentação foi parcialmente 

digitalizada e disponibilizada para leitura por meio desse sistema. Para consultar a 

parcela não digitalizada é preciso solicitar os originais na sala de consulta do CPDOC. 

O acervo do Betinho foi organizado e o arranjo o subdividiu em séries e 

subséries, a saber: 1) Série ABIA e AIDS (Total de documentos: 383); 2) Série Ação da 

cidadania contra a fome, a miséria e pela vida (Total de documentos: 4.365) – com as 

subséries: a) Projetos temáticos; b) Ação governamental; c) Iniciativas da sociedade; d) 

Registros de campanha; e) Correspondência; f) Comitês de empresas públicas; 3) Série 

Diversos (Total de documentos: 1.378); 4) Série Documentos complementares (Total de 

documentos: 409); 5) Série Exílio (Total de documentos: 431) – com as subséries: a) 

Correspondentes; b) Correspondência geral; 6) Série Fotografias (Total de documentos: 

147); 7) Série IBASE (Total de documentos: 2.509) – com as subséries: a) Institucional; 

b) Temática; 8) Série: Produção intelectual (Total de documentos: 203); 9) Série 

Reforma agrária (Total de documentos: 3.112) e 10) Série Vida privada (Total de 

documentos: 1.018) – com as subséries: a) Documentação pessoal; b) Correspondência. 

Pandolfi e Heymann (2005) esclarecem que o arquivo registra a trajetória do 

titular, fortemente marcada por bandeiras de luta: pela vida; contra ditaduras, no Brasil e 

no Chile; pela abertura política no Brasil; pela democratização do acesso à terra. 

Betinho lutava, ainda, pela ética na política, pelo combate à fome e à miséria, e tornou-

se um exemplo de resistência. Muito embora o acervo guarde essas marcas, é preciso 

problematizar a sua acumulação e doação, com o intuito de evitar distorções conforme 

nos alerta Heymann, pois seria um equívoco: “[...] imaginar o arquivo pessoal como 

espelho da trajetória de seu titular, a partir do qual se poderia buscar reconstituir todas 
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as atividades desenvolvidas por ele [...] imaginar o arquivo como ‘a memória’, em 

estado bruto, de seu titular [...]” (HEYMANN, 1997, p.44). 

Como é comum com arquivos pessoais de pessoas públicas, a documentação do 

arquivo Herbert de Souza é composta, majoritariamente, por registros de sua atuação 

profissional em detrimento de sua vida pessoal. Nesse sentido, não nos causa estranheza 

o fato de um acervo tão rico e diverso conter poucas fotografias. No livro de Heymann e 

Pandolfi (2005), é feito um agradecimento à família por ter cedido algumas fotos do 

álbum da família Souza para a publicação uma vez que o arquivo, a princípio, não as 

possuía. Esse é um indício de que o que foi doado não representa a totalidade dos 

documentos que registram a trajetória do titular e sim parcelas do que foi acumulado. 

A definição de Pandolfi e Heymann (2005) sobre arquivos pessoais elucida 

sobre o destino dos arquivos privados: 

 

Os arquivos privados, é importante esclarecer, são constituídos pela 
documentação acumulada por uma pessoa física no exercício de suas atividades, 
sejam elas de natureza pública ou privada. É esta pessoa que vai funcionar como 
eixo do processo de constituição do arquivo, já que é sua vida, são suas 
atividades e relações que informam o que é produzido, recebido e, 
fundamentalmente, guardado por ela. Como o arquivo privado é resultado de 
uma acumulação, isto significa que o titular não produziu todos os documentos 
que o integram, e que nem todo o material que ele produziu ou recebeu ao longo 
da vida faz parte do “papelório” que foi conservado. Além disso, trata-se de um 
conjunto sujeito a critérios de constituição subjetivos, a revisões, perdas e 
descartes, ditados por mudanças de perspectiva do titular ou mesmo por 
imperativos de ordem prática. (PANDOLFI; HEYMANN, 2005, p.10). 

 

Arquivos pessoais, em geral, passam por múltiplas interferências desde a 

acumulação até, posteriormente, a doação a uma instituição de custódia, tal como sugere 

Heymann (1997, p.45-46): ação do titular, ação de auxiliares, interferência de familiares 

e outros agentes, isso sem falar nas interferências que marcam o processo de tratamento 

do acervo por parte de arquivistas ou documentalistas. Ainda segundo Heymann: 

 

Ignorar a complexidade dessa “produção”, oriunda de motivações pessoais mas 
submetida a uma série de interferências de natureza social, é não perceber que 
estão em jogo, e muitas vezes em disputa, diferentes visões de mundo. Significa 
tomar como dado o que na realidade é resultado de um longo processo de 
negociação (HEYMANN, 1997, p.52). 
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Analisando o arquivo de Betinho, verifica-se a existência de registros posteriores 

à sua morte, ou seja, o arquivo também possui documentos acumulados por seus 

herdeiros, muito embora tenham Betinho como referência, o que tampouco é 

excepcional no caso de arquivos de personalidades públicas. É o caso do dossiê único 

da série “Documentos complementares” (HS dc 1997.08.09), que reúne documentos 

relativos à sua morte ou que homenageiam a sua memória, assim descrito: 

 

Conjunto de correspondência enviada ao IBASE e à família de Betinho, 
manifestando pesar e solidariedade pela morte do sociólogo (09/08/1997) e 
prestando homenagens póstumas. As mensagens de pesar são enviadas por 
organizações não governamentais do Brasil e exterior; por entidades dos 
movimentos sociais; instituições voltadas para trabalho com soropositivos e 
hemofílicos; comitês da Ação da Cidadania; partidos políticos; consulados e 
embaixadas; políticos e cidadãos em geral. Entre as homenagens póstumas 
encontram-se convites para inaugurações de escolas, praças, bibliotecas e centros 
comunitários com o nome de Betinho; criação de prêmios em sua lembrança e 
registros de entregas de homenagens post-mortem a familiares. Entre os e-mails, 
cartas, telegramas, cartões e notas, destacamos os votos de pesar e luto 
encaminhados pelas prefeituras, câmaras e governos estaduais de todo o Brasil. 
O dossiê inclui, ainda, três ingressos para a peça "A lista de Alice", sobre o livro 
de Betinho, um recibo da Editora Vozes, registrando o envio de exemplares do 
livro "Como se faz análise de conjuntura" a seus familiares, e um oficio da Santa 
Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, comunicando que as despesas com o 
funeral de Betinho correriam por conta da instituição. (CPDOC, 2004, s.p.).

7
 

 

Tal situação nos remete à questão de que tanto o perfil do acervo do Betinho, 

como o destino público que teve, dependeram de muitos fatores, inclusive de decisões 

de terceiros tomadas após o falecimento do titular. É importante enfatizar a dimensão de 

arbítrio, no caso dos arquivos pessoais, quanto ao destino a ser dado aos acervos. 

Documentos sobre a vida de Betinho continuaram a ser acumulados pela família, que 

acabou integrando as homenagens póstumas ao seu acervo pessoal. A série 

“Documentos complementares” é composta por 4 pastas que contêm 409 documentos 

(749 folhas). Isso é uma prática que ocorre com frequência no caso de arquivos de 

homens públicos. 

Assim, para entender a trajetória do arquivo pessoal do Betinho dividimos este 

capítulo em três partes. Primeiramente faremos uma breve cronologia da vida do 

                                                
7 Texto retirado da Base de Dados Accessus do CPDOC, trata-se do resumo explicativo da Série 
“Documentos complementares”. 

Informações obtidas em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/HS/textual/conjunto-de-
correspondencia-enviada-ao-ibase-e-a-familia-de-betinho-manifestando-pesar-e-solidariedade-pela-
morte-do-sociologo-09-08-1997-e-presta. Acesso: 08 jul.2018. 
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Betinho, trazendo os principais acontecimentos que marcaram a sua trajetória; depois, 

trataremos da constituição do acervo em si, como foi o processo de acumulação, a 

relação de Betinho com seus documentos e a doação do acervo para uma instituição de 

guarda, o CPDOC; por último, veremos a indicação e o reconhecimento do arquivo 

pessoal do Betinho como um arquivo nominado no Programa Memória do Mundo 

(MoW Brasil). 

 

1.1 – Herbert José de Souza, o Betinho 

 

Para entender o arquivo pessoal do Betinho é preciso primeiro conhecer sua 

história de vida. Sem a pretensão de fazer uma biografia, traçaremos uma breve 

cronologia de sua vida destacando os principais acontecimentos, tendo como fontes três 

obras importantes que abordam a vida de Betinho: 1) o livro “Um abraço, Betinho”8, de 

2005, de autoria de Luciana Heymann e Dulce Pandolfi, organizado concomitantemente 

à organização do acervo no CPDOC, fruto de um financiamento da Caixa Econômica 

Federal; 2) o livro “O Brasil de Betinho”9, de 2012, organizado por Dulce Pandolfi, 

Augusto Gazir e Lucas Corrêa, produzido em virtude dos quinze anos do falecimento de 

Betinho; e 3) o documentário “Betinho: o artista da cidadania”10, de autoria de Cesar 

Mendes, produzido em 2005, a partir de entrevistas por ocasião na comemoração dos 70 

anos de nascimento do Betinho. 

Herbert José de Souza, o Betinho, nasceu em 1935 na cidade de Bocaiúva em 

Minas Gerais. Assim como seus dois irmãos mais velhos – Chico Mário e Henfil – 

nasceu hemofílico, doença hereditária que o acompanhou a vida inteira.11 Em 1950, aos 

quinze anos, Betinho contraiu tuberculose, doença que naquela época tinha como 

tratamento a internação em isolamento em sanatórios. Para evitar essa circunstância, 

                                                
8 PANDOLFI, Dulce; HEYMANN, Luciana Quillet. Um abraço, Betinho. Rio de Janeiro: Garamond, 
2005. 
9 PANDOLFI, Dulce; GAZIR, Augusto; CORRÊA, Lucas (Orgs.). O Brasil de Betinho. Rio de Janeiro: 
Mórula Editorial, 2012. 
10 Informações obtidas em: <http://cpdoc.fgv.br/acervo/arquivospessoais/guia>. Acesso: 8 agosto 2019. 
11 Betinho era filho de Henrique José de Souza e de Maria da Conceição Figueiredo de Souza e irmão de 
Maria Cândida, Zilá, Vanda, José Maria, Maria da Glória, Henrique (Henfil), Filomena e Francisco Mário 
(Chico Mário). Todos os irmãos homens de Betinho eram hemofílicos. 
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Betinho ficou isolado em um quarto de sua casa por três anos. Durante esse período, se 

aproximou da religião e da leitura, o que teria influenciado seu senso de cidadania e sua 

preocupação com os mais necessitados. 

Em 1953, Betinho começou a se envolver com política ao ingressar na Juventude 

Estudantil Católica (JEC). Em 1958, ao entrar na universidade (UFMG) para cursar 

Sociologia, passou a atuar na Juventude Universitária Católica (JUC). Em 1962, é 

criada a Ação Popular (AP), grupo do qual Betinho foi um dos fundadores e que foi 

uma das principais organizações que fizeram frente à ditadura militar. Em 1963, 

Betinho participou da equipe do Ministro da Educação, Paulo de Tarso, tendo se 

aproximado de Paulo Freire na campanha de alfabetização de adultos. 

Com o golpe militar, em 31 de março de 1964, o general Castelo Branco assume 

a Presidência da República. Betinho passou a ser procurado por sua atuação política, 

tendo início um longo período em que Betinho viveu na clandestinidade. Nesse mesmo 

ano, Betinho se casou com Irles Coutinho de Carvalho e no ano seguinte nasceu seu 

primeiro filho, Daniel. 

Em 1966 Betinho foi preso. Conseguiu permissão para ir para casa, pediu abrigo 

no Consulado do México por uns dias e depois voltou à clandestinidade. Entre os anos 

de 1967 e 1968 passou uma temporada de onze meses em Cuba, retornou ao país em 

1968, quando foi trabalhar como operário no interior de São Paulo, uma exigência da 

AP. 

Em 1970 Betinho se separou de Irles e começou a namorar uma militante da AP, 

Maria Nakano, ambos na condição de clandestinos, ele como Wilson, ela como Marli. 

Os dois foram companheiros pelo resto da vida. Diante de sua condição frágil de saúde, 

Betinho foi orientado a sair para o exílio, indo para o Chile em 1971, onde trabalhou 

como assessor do governo de Salvador Allende. Em 1973, com o golpe de Estado que 

derrubou o governo chileno em 11 de setembro, Betinho e Maria Nakano pediram asilo 

na Embaixada do Panamá, onde permaneceram por cinco meses até se transferirem para 

o Canadá em 1974. Em 1977, Betinho chegou a passar um tempo na Escócia enquanto 

Maria Nakano estava em São Tomé, na África. 

Ainda no seu período de exílio, Betinho viveu no México, onde em 1979, 

juntamente com outros exilados, começou a pensar em uma instituição que fornecesse 

dados aos movimentos populares. Essas discussões lançaram as primeiras ideias do que 
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viria a ser mais tarde o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE). 

Ainda em 1979, finalmente Betinho retorna do exílio, após oito anos morando fora do 

Brasil, beneficiado com a Lei da Anistia. Dois anos depois, em 1981, funda o IBASE 

juntamente com Carlos Afonso e Marcos Arruda12, com o intuito de “[...] debater 

políticas governamentais e assessorar movimentos sociais [...]” (PANDOLFI; GAZIR; 

CORRÊA, 2012, p.139), o IBASE terá protagonismo nas campanhas e eventos 

encampados por Betinho nas mais diversas temáticas. Em 1982, nasceu seu segundo 

filho, Henrique. 

Assim que retornou ao Brasil, Betinho se envolveu com a causa da reforma 

agrária, condição que ele considerava fundamental para se buscar a democracia. Em 

função desse envolvimento, em 1983, coordenou a Campanha Nacional pela Reforma 

Agrária (CNRA). 

Betinho participou e promoveu diversas campanhas e projetos ao longo de sua 

vida: em 1989, integrou a campanha “Se liga, Rio”; em 1990, a campanha “Não deixe 

sua cor passar em branco” e participou do encontro “Terra e Democracia”; em 1991, do 

projeto “Se essa rua fosse minha”; em 1992, do “Movimento pela Ética na Política”; em 

1993, criou a “Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida”; e em 1997, 

lançou a campanha pela responsabilidade social das empresas. 

Em 1986, Betinho contraiu o vírus da AIDS, uma decorrência das inúmeras 

transfusões a que teve que se submeter por conta da hemofilia. Seus dois irmãos 

também foram infectados da mesma forma. A luta de Betinho nesse momento esteve 

centrada na luta por melhores condições no controle dos bancos de sangue, assim como 

por políticas públicas que tratassem da questão da AIDS como uma questão de saúde 

pública. Ainda em 1986, Betinho fundou a Associação Brasileira Interdisciplinar de 

AIDS (ABIA). 

Em 1988, seus dois irmãos morreram em decorrência de complicações por conta 

da AIDS. Betinho chegou a se beneficiar do uso de um novo medicamento que 

aumentava a sobrevida dos infectados, mas, no dia 9 de agosto de 1997, faleceu no Rio 

de Janeiro. 

                                                
12 Carlos Affonso e Marcus Arruda foram companheiros de exílio de Betinho, ambos são economistas de 
formação e são cofundadores do IBASE. 
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O arquivo de Betinho guarda as marcas da vida intensa que teve e suas 

peculiaridades, como o tempo que passou na clandestinidade e no exílio, conforme nos 

demonstra Pandolfi e Heymann (2005) no trecho abaixo: 

 

À semelhança de outros arquivos privados, o de Betinho guarda as marcas da sua 
trajetória: praticamente não existem documentos anteriores ao período em que 
entrou na clandestinidade e iniciou uma sucessão atribulada de viagens e fugas 
que acabou por levá-lo ao exílio, durante o qual seria impossível manter ou 
acumular papéis. Mesmo da fase que morou no Chile, nada restou. Apenas dos 
anos em que viveu no Canadá e no México, com uma passagem pela Escócia, 
guardou a correspondência trocada com amigos e parentes, com cientistas sociais 
de diversas nacionalidades e com autoridades dos países nos quais se 
estabeleceu. Com a fundação do IBASE, depois de voltar ao Brasil, os 
documentos que retratam sua atuação, contatos e interesses passaram a ser 
produzidos e/ou guardados no âmbito institucional. O que ocorre, de fato, com a 
documentação dos anos 1980 e 1990, é uma profunda interpenetração entre 
personagem e instituição. Foi no IBASE que Betinho idealizou todas as suas 
campanhas e executou todos os seus projetos. Era ali que refletia sobre a 
conjuntura, escrevia artigos, recebia a imprensa e fazia encontros festivos com 
amigos. O IBASE era a sua casa, e não surpreende que lá estivesse guardada a 
quase totalidade de seus papéis. 

Também não é por acaso que a documentação relativa à Ação da Cidadania 
contra a Fome, a Miséria e pela Vida tem um peso destacado no arquivo [...] 
(PANDOLFI; HEYMANN, 2005, p.10-11). 

 

1.2 – A patrimonialização do arquivo Herbert de Souza 

 

Para entender um pouco mais sobre o arquivo pessoal de Betinho realizei uma 

entrevista com Dulce Pandolfi13, amiga pessoal de Betinho, com quem compartilhou a 

luta contra a ditadura militar e a defesa dos ideais democráticos. Dulce foi professora e 

pesquisadora do CPDOC/FGV entre 1976 e 2018 e, segundo ela, sempre esteve ligada 

ao IBASE, chegando a ser diretora do Instituto entre 2004 e 2012.  Hoje exerce a função 

de presidente do Conselho Curador do Instituto. Dessa forma, teve grande influência na 

decisão de doar o acervo para o CPDOC, visto como uma instituição de excelência 

dentro da área de arquivos, pesquisa e documentação. A entrevista teve grande valia 

                                                
13 A entrevista foi concedida por telefone, em 10 de junho de 2019, tendo sido autorizada a gravação da 
mesma para fins de uso nessa dissertação. A entrevista foi realizada com base em um roteiro aberto, 
abarcando temas importantes para a investigação, mas possibilitando acréscimos que a entrevistada 
considerasse relevantes. 
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para entender porque a documentação do Betinho foi doada ao CPDOC e como essa 

documentação foi acumulada. 

Segundo Dulce, como o IBASE não era um centro de pesquisa, não tinha uma 

estrutura adequada para que o acervo pudesse ser aberto à consulta, surgindo a ideia de 

doar para uma instituição de guarda. O IBASE emprestava material a quem solicitava, 

principalmente os vídeos produzidos pelo Instituto, mas não havia espaço adequado 

para a implantação de um serviço de consulta aos documentos de Betinho. A 

preocupação de Dulce ao propor a transferência da documentação de Betinho para uma 

instituição de guarda era que, sem uma estrutura adequada, os arquivos não seriam 

consultados. A doação para o CPDOC permitiria a preservação, a organização e a 

disponibilização do arquivo, seguindo os padrões da Arquivologia. 

O IBASE se preocupa com a sua memória institucional, a destinação do arquivo 

do Betinho reflete a preocupação do próprio IBASE com relação à preservação da sua 

memória, vinculada de maneira indissociável à memória de seu mais ilustre fundador. 

Segundo Dulce, a trajetória do Betinho se confundia com a trajetória institucional, pois 

a atuação dele pós-anistia era praticamente toda vinculada ao IBASE. Como dito 

anteriormente, a criação do IBASE decorreu de debates que tiveram início ainda no 

exílio e que se concretizaram logo após o seu retorno ao Brasil. 

A preocupação com a preservação da documentação do Betinho existia na 

própria rotina do IBASE. Maria Nakano, sua viúva, que também era do quadro da 

instituição, tinha como parte de seu trabalho reunir e organizar a documentação do 

marido. Quando o arquivo foi doado ao CPDOC havia, segundo Dulce, uma lógica na 

organização. 

Embora Dulce não tenha participado da decisão do que seria enviado para a 

instituição de guarda, ela acredita que se procurou separar, do acervo custodiado no 

IBASE, toda a documentação pessoal do Betinho, como as cartas dirigidas a ele. Foram 

separadas também as matérias que ele escreveu para jornais. As fotos, no entanto, a 

princípio não foram doadas ao CPDOC, elas ficaram parte com a viúva e parte no 

IBASE. O IBASE mantém seu arquivo institucional, como a correspondências, projetos, 

documentos relativos a financiamentos, relatórios de pesquisa etc. Parte do acervo de 
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vídeos produzidos pelo IBASE foi doada para o Arquivo Nacional, assim como cópias 

das muitas entrevistas que Betinho deu para a televisão14. 

O arquivo pessoal do Betinho, como dito anteriormente, tem duas proveniências 

diferentes – a família e o IBASE. A doação foi formalizada por meio de contrato 

particular que rege esse tipo de procedimento no âmbito da FGV, firmado entre os 

doadores, Maria Nakano e o IBASE, representado por sua presidenta Regina Célia 

Reyes Novaes e o seu diretor geral Cândido Grzybowski, e a donatária, Fundação 

Getúlio Vargas, representada pelo vice-presidente, Manoel Fernando Thompson Motta, 

por intermédio do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 

Brasil – CPDOC15. A doação foi concretizada no dia 15 de março de 2004, com a 

assinatura das partes envolvidas e de testemunhas.  

A escolha do local de guarda de um arquivo sempre envolve cálculos e projetos 

de natureza memorial, entre eles o de garantir um local de destaque para os documentos. 

Se, por um lado, o doador busca uma instituição de prestígio e confiabilidade para 

depositar o seu acervo e, assim, valorizar seu potencial, por outro, a instituição pretende 

abrigar arquivos significativos e que tenham potencial para valorizar o seu acervo como 

um todo. 

Segundo Renato Crivelli Duarte, em sua dissertação de mestrado, sobre 

patrimonialização de arquivos pessoais: 

 

Independente dos motivos que estimularam os herdeiros a fazer a transferência, 
depois do ingresso, o arquivo tem a missão de ser disponibilizado ao acesso e 
uso coletivo. A partir de então, ele passa a ser entendido enquanto uma fonte 
documental. [...] Antes de ser de utilidade e interessante para as comunidades 
pesquisadoras, a institucionalização de um arquivo pessoal é um ato de valoração 
daquela documentação, e também da categoria dos documentos pessoais. 
Oferece a oportunidade de exercerem o potencial informativo que lhes é 
intrínseco, o que dará margem para um segundo ato de valoração, ao efetivarem 
sua qualidade de fonte histórica. (DUARTE, 2013, p.43). 

 

                                                
14 O Arquivo Nacional recebeu a partir de doação uma parte do fundo IBASE, mas como a documentação 
ainda está em tratamento não está disponível para pesquisa e também não consta na base de consulta. 
15 As informações foram obtidas a partir da leitura do documento “Contrato particular de doação e outros 
pactos” disponibilizado pelo CPDOC para a pesquisa que desenvolvo. Como o documento não está 
disponível ao público, somente tem acesso quem o solicita, optei por colocar a cópia do mesmo como um 
anexo (anexo 1). 
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O autor reforça a ideia de valoração do acervo quando o mesmo é doado para 

uma instituição que o organizará e o tornará público, fonte de pesquisa e de consulta, 

permitindo que as mais diversas pessoas tenham acesso a uma documentação que até 

então estava restrita ao âmbito privado e, portanto, limitada em seu potencial 

informativo. 

O CPDOC por muitos anos privilegiou acervos de políticos e/ou militares que 

tivessem ocupado cargos públicos. O perfil de Betinho destoava um pouco, portanto, da 

maioria dos acervos depositados na instituição. A definição do perfil dos acervos que 

foram historicamente depositados no CPDOC foi explicitada no relatório de atividades 

por ocasião dos 25 anos do CPDOC: 

 

Uma das atividades características do CPDOC desde sua criação tem sido a 
reunião, organização e divulgação de arquivos pessoais de homens públicos que 
se destacaram no cenário político nacional a partir da Revolução de 1930. Se 
inicialmente esse trabalho se concentrou apenas nos arquivos de Getúlio Vargas 
e de Oswaldo Aranha, poucos anos depois já englobava toda uma geração de 
políticos que de algum modo estiveram ligados a Vargas, e atualmente alcança 
um período mais recente de nossa história, com os arquivos de ministros dos 
governos militares. Hoje o CPDOC tem sob sua guarda o mais importante acervo 
de documentos pessoais de homens públicos do país [...]. Esse acervo aborda 
temas nas áreas de relações internacionais, educação, economia e administração 
pública, entre outras. (CPDOC, 1998, p.23). 

 

Renato Crivelli Duarte (2018) em sua tese de doutorado abordou a questão das 

trajetórias de institucionalização dos arquivos pessoais, tendo como campo de análise 

três instituições que são consideradas referências – o Instituto de Estudos Brasileiros 

(IEB/USP), o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

(CPDOC/FGV) e o Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST). Com relação ao 

CPDOC ele afirma que inicialmente havia um perfil a ser seguido, implementado por 

Celina Vargas, idealizadora e fundadora do CPDOC, além de neta de Getúlio Vargas: 

 

O espírito de continuidade do serviço prestado pessoalmente por Alzira Vargas à 
pesquisa acadêmica permanece na doação do arquivo de Getúlio Vargas, assim 
como também norteará a premissa fundamental do CPDOC, que se pauta na 
proposta de tornar públicos os documentos privados preservados por 
personalidades da política contemporânea brasileira. (DUARTE, 2018, p.129). 
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Segundo Duarte (2018) tratava-se de uma linha de acervo rigorosamente seguida 

pela instituição, no entanto, o autor chama atenção para a existência de desvios, como o 

caso da doação do arquivo de Quintino Bocaiúva, personagem cuja atuação pública 

datava de período anterior àquele contemplado pela instituição. Vale lembrar que a tese 

de Duarte trabalha com o recorte temporal dos acervos doados para essas instituições do 

período de suas fundações até o ano de 1999, portanto anterior à data de doação do 

arquivo do Betinho. Há uma diferença, porém, entre a doação dos acervos de Quintino 

Bocaiúva e de Betinho, enquanto o primeiro “furava” a linha de acervo por retroceder 

historicamente ao início da República, tendo sido sua incorporação justificada pelo risco 

de perda da documentação,16 o segundo, o de Betinho, indicava uma relativa ampliação 

do perfil do acervo.  

Apesar de ser um personagem cuja atuação pública foi reconhecida no país, 

Betinho não foi um político nem assumiu cargos públicos. Ele foi um intelectual 

respeitado internacionalmente e um sociólogo de formação que teve marcante atuação 

na área de defesa dos direitos humanos. Seu arquivo é potencialmente significativo, pois 

suas lutas sociais, sobretudo no que se refere às campanhas nas quais esteve envolvido, 

revelam o potencial social de seu acervo, ou seja, o arquivo de Betinho dá visibilidade 

às causas sociais que ele defendeu ao longo da vida. 

Para Dulce Pandolfi, o arquivo de Betinho é voltado para a questão dos direitos 

humanos e da cidadania e, nesse sentido, para ela, existem três temas importantes em 

seu arquivo: 1) a luta pela terra; 2) a campanha pelo controle dos bancos de sangue 

contra a discriminação a portadores do HIV e; 3) a campanha contra a fome. Nesses três 

aspectos é possível identificar a liderança que Betinho exerceu, cujo reconhecimento 

está registrado nas cartas enviadas a ele. Betinho foi um personagem de projeção 

nacional e mesmo internacional, cuja atuação refletiu os anseios de uma parcela da 

população, em um contexto histórico particular.  

Sobre a “adequação” ou não do perfil de Betinho ao acervo do CPDOC, Dulce 

lembra que a instituição não detém apenas arquivos, mas um importantíssimo acervo de 

história oral. Como exemplos, ela cita as entrevistas realizadas por ela própria e pelo 

                                                
16 Duarte (2018) transcreve essa justificativa: “[...] Uma documentação do século XIX mantida na 
residência da família, sem cuidados profissionais, está fadada à destruição” [...] (DUARTE, 2018, p.145. 
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pesquisador Mário Grynszpan com lideranças das favelas do Rio de Janeiro17 (1999-

2002) e o projeto de história oral desenvolvido pela pesquisadora Alzira Abreu com 

militantes políticos. Assim, segundo Pandolfi, o perfil do CPDOC já estava se abrindo 

para outras frentes de pesquisa quando o arquivo do Betinho foi doado, não tendo 

havido qualquer resistência ou estranhamento para receber o acervo.  

O CPDOC, ao receber os documentos de Betinho, assim como ocorre com a 

aquisição de qualquer outro arquivo, assumiu compromissos: 

 

 [...] A DONATÁRIA se obriga a inventariar, organizar, catalogar, conservar e 
divulgar o acervo documental desta doação, colocando-o em condições de ser 
utilizado em estudos e pesquisas de caráter acadêmico e cultural relacionados 
com a historiografia nacional, bem como em outras produções e eventos de 
caráter comercial [...] (FGV, 2004, p.2). 

 

Assim, garante aos doadores que toda a documentação ficará organizada e 

disponibilizada como fonte de pesquisa para estudantes, historiadores e pesquisadores 

em geral. O CPDOC, além da disponibilização de informações sobre a documentação 

no sistema Accessus, tem investido na digitalização de seu acervo, o que atingiu 

inclusive o arquivo Betinho, ainda que tal procedimento não tenha abarcado a totalidade 

do fundo. Com relação à parcela digitalizada é possível consultar os documentos 

online18. Para o acesso à documentação completa, somente na sala de consulta do 

CPDOC, a partir de solicitação19. 

Três iniciativas posteriores à patrimonialização do arquivo foram importantes 

para lhe dar visibilidade, ao mesmo tempo em que promoviam as chancelas do IBASE e 

do próprio CPDOC: 1) o citado livro Um abraço, Betinho, fruto de um financiamento 

conseguido junto à Caixa Econômica Federal20; 2) uma exposição na Caixa Cultural, 

                                                
17 O projeto “Um estudo dos efeitos das ações de organizações governamentais e não governamentais em 
comunidades de baixa renda”, foi desenvolvido entre dezembro de 1999 e agosto de 2002. O projeto 
resultou na constituição de um acervo de entrevistas e na publicação do livro “A favela fala: depoimentos 
ao CPDOC”. 
18 Não sabemos se o arquivo Betinho será todo digitalizado, nem quais os critérios usados para definir a 
parcela submetida à digitalização. No momento, parte significativa dos documentos não está disponível 
para consulta online. É o caso dos documentos da série “Ibase”, por exemplo. 
19 Para ter acesso à sala de consulta da FGV/CPDOC é preciso se cadastrar previamente no CPDOC e 
obter uma carteirinha de identificação que permite a entrada no prédio que abriga o acervo. 
20 O financiamento da Caixa Econômica Federal previu o pagamento de pessoal para a organização do 
arquivo, além da edição do livro, e contou com a intermediação da pesquisadora Dulce Pandolfi, cuja 
dupla inserção institucional facilitava a negociação entre as partes envolvidas.  
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proposta encabeçada pelo IBASE, montada com base no arquivo Betinho; 3) a inscrição 

do arquivo, pelo CPDOC, para concorrer ao registro no Programa Memória do Mundo 

da UNESCO. 

 

1.3 – Principais ativações do arquivo Herbert de Souza 

 

Pretendo apresentar aqui as três ações acima citadas, indicativas das 

possibilidades de divulgação do arquivo Betinho. Com isso, procuro entender os 

processos, as decisões e avaliar as condições que fizeram com que o arquivo fosse 

financiado e objeto de projetos. O valor simbólico e informativo dessa documentação 

foi explorado em determinado contexto histórico e político, que garantiu financiamento 

público e interesse institucional pelas ações propostas. Pensar sobre essas circunstâncias 

ilumina o condicionamento de ações de preservação e divulgação – ligadas à memória 

de determinado personagem ou período histórico –, bem como os riscos de 

invisibilização que correm determinados acervos. Essa reflexão parece oportuna no 

atual momento histórico, de desvalorização dos movimentos sociais, dos direitos 

humanos e de quaisquer formas de ativismo, tão presentes no arquivo Betinho. 

Utilizarei o termo “ativar” no sentido empregado por Ketelaar (2001; 2012), que 

considera ser necessário, para entender os significados de um arquivo, apreender as 

ativações que ele sofre. Para o autor “Toda interação, intervenção, interrogatório e 

interpretação do criador, usuário e arquivista é uma ativação do registro” (Ketelaar 

2001, p.137, tradução nossa), assim: 

 

Ao cultivar arquivos por meio de ativações sucessivas, pessoas e comunidades 
definem suas identidades. Nessas ativações, os significados dos arquivos são 
construídos e reconstruídos. Os arquivos não são um artefato estático imbuído 
apenas na voz do criador do registro, mas um processo dinâmico que envolve um 
número infinito de partes interessadas no tempo e no espaço. Assim, os arquivos 
nunca são fechados, mas abertos para o futuro [...] (KETELAAR, 2012, p.19, 
tradução nossa). 

 

Ações como as que irei apresentar abaixo valorizaram o arquivo de Betinho, que 

ganhou novas interpretações a cada uso da documentação. As ações que tiveram o 
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arquivo do Betinho como objeto promoveram e deram visibilidade às suas lutas sociais, 

iluminando o fato de que a memória social – entendida como as múltiplas maneiras 

pelas quais os grupos sociais recordam e interpretam seu passado – é alimentada 

também por meio dos arquivos e seus usos. Essa reflexão remete aos efeitos de uma 

conjuntura política avessa a valores democráticos e à participação social: qual o futuro 

de organizações não governamentais como o IBASE? Como preservar e tornar 

acessíveis seus acervos e a história de sua atuação? Sem pretender reforçar visões 

simplistas, o que os projetos em torno do arquivo Betinho, assim como a desvalorização 

de acervos análogos em conjunturas políticas adversas, indicam, de maneira geral, é 

como tais conjunturas podem impactar a construção da memória coletiva.  

Apresento primeiramente o livro “Um abraço, Betinho” (2005); em seguida, a 

candidatura do arquivo para a nomeação no Programa Memória do Mundo Brasil 

(2012); e por fim, a exposição “Betinho e o IBASE” (2011) na Caixa Cultural no Rio de 

Janeiro por ocasião dos 30 anos do IBASE. 

 

1.3.1 – O livro 

 

O livro Um abraço, Betinho, organizado por Luciana Heymann e Dulce 

Pandolfi, é fruto de um financiamento da Caixa Econômica Federal e de uma parceria 

entre o CPDOC/FGV e o IBASE. O financiamento englobava a organização do acervo e 

publicação do livro, com um tempo bastante limitado para conclusão, visto que o 

lançamento deveria ocorrer na data em que Betinho comemoraria 70 anos. O livro, 

pautado pelos documentos contidos no arquivo, foi elaborado concomitantemente à 

organização da documentação. E esse é seu grande diferencial, ou seja, é o arquivo que 

conta a história. 

Segundo as autoras o livro marca um “[...] reencontro com Betinho e seus 

grandes temas” (p.9) e, assim, foi dividido em seis partes: 1) A aventura do existir – 

uma cronologia da vida de Betinho permeada por fotos, cartas e declarações dele 

próprio sobre os anos de 1935, quando nasceu, até 1997, quando faleceu; 2) O Brasil 

fora do Brasil – onde as autoras apresentam as cartas que Betinho enviou e recebeu de 

parentes e amigos durante os anos do exílio, que muito contribuem para entendermos a 
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ditadura, por um lado, e as conexões políticas e intelectuais que animaram a resistência; 

3) Luta pela terra –capítulo que apresenta as diversas campanhas em prol da reforma 

agrária animadas por Betinho, como a Campanha Nacional pela Reforma Agrária, com 

a apresentação de cartazes, reportagens e cartas relacionados ao assunto, com destaque 

para a questão da violência no campo; 4) O defensor do Rio – o capítulo retrata a 

preocupação e atuação de Betinho diante das mazelas sociais da cidade do Rio de 

Janeiro, como o período em que Betinho assumiu o cargo de Defensor do Povo da 

Cidade do Rio de Janeiro no governo de Saturnino Braga, em 1988, atuando como um 

interlocutor entre a sociedade e o governo municipal; 5) Campanha contra a fome – 

capítulo que aborda a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, 

campanha de maior repercussão na qual Betinho esteve envolvido, conhecida como 

“campanha de Betinho”, lançada em 199321; 6) Último desafio – demonstra a luta de 

Betinho pelo controle dos bancos de sangue e contra o estigma da AIDS após ter sido 

infectado a partir de uma transfusão de sangue. 

O livro acaba funcionando como um difusor do arquivo de Betinho, pois sua 

leitura nos leva a querer conhecer melhor o acervo, seus meandros e especificidades. 

Seu lançamento, em novembro de 2005, fez parte das comemorações pelos 70 anos de 

nascimento de Betinho, em um grande evento no Cine Odeon. 

Em uma conjuntura onde a esquerda vinha ganhando espaço na América Latina, 

especificamente no Brasil com Luís Inácio Lula da Silva (2003-2011), trava-se de um 

período propício e fértil para discutir direitos humanos, questões sociais e quando vimos 

surgir várias organizações não-governamentais que tinham um propósito social. 

Tratava-se de um momento de efervescência cidadã. 

Assim, no início dos anos 2000, as causas defendidas por Betinho ao longo da 

vida, finalmente, tinham ressonância no cenário político nacional. E isso tinha 

influência em toda a sociedade, não por acaso vemos uma instituição como a Caixa 

Econômica Federal investindo financeiramente em projetos como a produção do livro 

                                                
21 “Fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, a Ação da Cidadania nasceu em 1993, formando 
uma imensa rede de mobilização de alcance nacional para ajudar 32 milhões de brasileiros que, segundo 
dados do Ipea, estavam abaixo da linha da pobreza. Criada no auge do Movimento pela Ética na Política, 
a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida se transformou no movimento social mais 
reconhecido do Brasil. Seu principal eixo de atuação é uma extensa rede de mobilização formada por 
comitês locais da sociedade civil organizada, em sua maioria compostos por lideranças comunitárias, mas 
com participação de todos os setores sociais”. Informações obtidas em: < 
http://www.acaodacidadania.com.br/nossa-historia>. Acesso: 01/03/2019. 
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“Um abraço, Betinho”, bem como a exposição que veremos mais à frente. O 

financiamento da CEF é indicativo do interesse pelo personagem e pelo tema. 

 

1.3.2 – O registro 

 

O Programa Memória do Mundo da UNESCO – MoW (da sigla em inglês 

Memory of the World Program) é um programa internacional que reconhece e garante a 

preservação de patrimônios documentais. Ele foi criado em 1992, com a missão de 

facilitar a preservação, incentivar o acesso universal e aumentar a conscientização 

mundial quanto ao exercício e à significância do patrimônio documental22. 

Uma das ações do Programa é o Registro da Memória do Mundo, que ocorre por 

meio de nominações de conjuntos documentais como patrimônio de relevância mundial. 

A atuação do Programa se dá a partir de comitês nacionais, regionais, e do comitê 

internacional, e os registros no MoW podem ocorrer em nível nacional (MoWBrasil), 

regional (MoWLAC – América Latina e Caribe) e/ou internacional. Em 2004, foi criado 

o Comitê Nacional do Brasil – MOWBrasil, pela Portaria nº 259 do Ministério da 

Cultura, tendo começado de fato suas atividades com o lançamento do primeiro edital 

de seleção de acervos para registro no Programa, em 200723. Em consonância com a 

missão do Programa, a Portaria 259 define os objetivos do Comitê no Brasil: 

 

Art. 2º - O Comitê tem como objetivo assegurar a preservação das coleções 
documentais de importância mundial, por meio de seu registro na lista do 
patrimônio documental da humanidade, democratizar o seu acesso e criar a 
consciência sobre a sua importância e a necessidade de preserva-lo. (BRASIL, 
2004). 

 

Na definição exposta no Edital de 2012 para candidaturas à nominação ficam 

claros os objetivos e finalidades do Programa: 

                                                
22 Informações obtidas em: <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/communication-and-
information/digital-transformation-and-innovation/memory-of-the-world-programme/>. Acesso: 
01/03/2019. 
23 Informações obtidas em: <http://mow.arquivonacional.gov.br/index.php/mow-brasil.html>. Acesso: 
01/03/2019. 
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O Programa Memória do Mundo reconhece patrimônios documentais de 
significância internacional, regional e nacional; mantém o seu registro e lhes 
confere um certificado, que os identifica. O Programa facilita também a 
preservação e o acesso a este Patrimônio, sem discriminação, além de trabalhar 
para despertar a consciência coletiva do patrimônio documental da Humanidade 
(UNESCO, 2012, p.1). 

 

O Comitê do Brasil almeja em sua atuação a valoração do patrimônio 

documental nacional, sua difusão, bem como busca sensibilizar para a importância da 

preservação e do acesso a esse patrimônio. Assim, ao nominar um documento ou um 

conjunto documental de natureza arquivística ou bibliográfica leva em consideração sua 

relevância para a memória coletiva da sociedade brasileira. Analisando o edital de 2012 

(UNESCO, 2012), ano no qual a equipe do CPDOC encaminhou a candidatura do 

arquivo Betinho à nominação, verifica-se como critérios de seleção: “I – Autenticidade 

[...]; II – Unicidade e singularidade [...]; III – Relevância [...] para a história, a cultura e 

a sociedade do Brasil [...]; IV – Organicidade [...]; V – Acessibilidade [...]; VI – 

Integridade [...]” (UNESCO, 2012, p.8-9).  

Desde 2007 até 2018, foi adotada a periodicidade anual para o lançamento dos 

editais visando ao registro dos conjuntos documentais nacionais. Não há limites de 

candidaturas, mas podem ser nominados no máximo 10 acervos por edital. O Comitê 

não é obrigado, porém, a aprovar qualquer candidatura se considerar que não atendem 

aos critérios estabelecidos. Ao todo, de 2007 a 2018 foram nominados 111 acervos, 

assim distribuídos: 

 

Quadro de Editais do MoWBrasil – 2007-2018: 

Ano do edital Número de Nomeados Número de Propostas 

2007 10 17 

2008 10 27 

2009 10 19 

2010 8 12 

2011 7 11 



35 
 

2012 10 36 

2013 8 17 

2014 10 26 

2015 10 31 

2016 8 42 

2017 10 22 

2018 10 Não divulgado 

Total 111 260 

Fonte: Informações obtidos no Relatório de Atividades 2007-2017 do Comitê Nacional do Brasil do 

Programa Memória do Mundo da UNESCO (UNESCO, 2018). 

 

Segundo Duarte (2013), o Comitê confere reconhecimento ao documento ou 

conjunto documental, mas isso não significa uma contrapartida financeira: 

 

Apesar de cobrar a preservação e disseminação dos conjuntos nominados como 
patrimônio, o Programa não investe recursos econômicos para projetos. A 
nominação, neste sentido, toma uma proporção simbólica, para conferir destaque 
e importância aos conjuntos documentais que merecem ser preservados. 

O selo conferido pelo Programa é uma garantia de sua relevância para a história 
local, regional e mundial, e [serve] como chamariz de atenção por parte dos 
poderes públicos e demais organizações, para que se desenvolvam ações 
conjuntas para a preservação e disseminação daquilo que é entendido como uma 
herança para todos. (DUARTE, 2013, p.132). 

 

A inclusão do arquivo pessoal do Betinho no Registro Nacional do Programa 

Memória do Mundo, em 2012, embora funcione como atestação do valor conferido pelo 

Comitê a esse arquivo, traz também indagações importantes: como se deu a escolha 

desse fundo, no âmbito do CPDOC, para concorrer ao registro? Como o Comitê atua, 

efetivamente, ou seja, como verifica a aplicação dos critérios de nominação a cada 

acervo candidato? O que significa ser registrado no Programa?  

Hilário Figueiredo Pereira Filho (2018) em sua tese de doutorado defendida no 

Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Estado do Rio de 
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Janeiro, analisou o Programa Memória do Mundo, chegando à conclusão que apesar de 

ser uma importante iniciativa: 

 

O MOW ainda sofre de uma incômoda invisibilidade ante o público geral e até 
mesmo entre especialistas da área da documentação – diferentemente da Lista do 
Patrimônio Mundial que, alicerçada pela Convenção de 1972, mobiliza assuntos 
na mídia, mostra-se como atrativo turístico para conjuntos urbanos, alerta para a 
importância do debate dos ecossistemas preservados, e propicia a captação de 
recursos e investimentos para as áreas reconhecidas como patrimônio da 
UNESCO (PEREIRA FILHO, 2018, p.25). 

 

Ainda assim, segundo Pereira Filho, quando recebe a nomeação do MoW, “[...] 

o acervo documental passa a conviver com novas intenções e agências, daqueles que o 

instrumentalizaram no cenário público [...]” (PEREIRA FILHO, 2018, p.253). 

É interessante notar que apenas dois fundos do CPDOC possuem registro no 

Programa Memória do Mundo, o do ex-Presidente Getúlio Vargas, que não por acaso 

inaugurou o CPDOC e dá nome à instituição que abriga o Centro, e o do Betinho. Mas 

fica o questionamento: por que diante de tantos fundos disponíveis o de Betinho foi o 

escolhido para concorrer? Certamente as possibilidades de ativar esse acervo 

contribuíram para essa escolha, ou seja, um cálculo sobre as chances do arquivo ser 

nominado, por suas características, mas, sobretudo, pelo carisma do titular, deve ter 

pesado na decisão institucional. 

O significado do registro do arquivo do Betinho no Programa Memória do 

Mundo – MoW revela em parte o valor conferido ao arquivo, que mobiliza e interessa 

ser preservado e divulgado. 

A dissertação de Duarte (2013) foi centrada na análise dos arquivos pessoais 

nominados no MoWBrasil, e, assim, algumas análises feitas pelo autor ajudam a 

entender a escolha do arquivo Betinho para representar o CPDOC no Programa, em 

2012, e seu registro. Embora sua dissertação não tenha contemplado esse ano, é grande 

o número de arquivos pessoais nominados nos anos de abrangência de seu trabalho (de 

2007 a 2010), tendo ele constatado que um terço dos nominados eram arquivos 

pessoais. Para o autor, “Em se tratando dos arquivos pessoais, é perceptível, em sua 

maioria, a apropriação de personagens que são ícones na história brasileira. Homens que 

já detêm suas honras legitimadas pela história”. (DUARTE, 2013, p.193). 
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Conforme consta no edital MoW Brasil 2012, para concorrer o responsável pelo 

acervo precisava enviar uma proposta para o Comitê Nacional do Brasil do Programa 

Memória do Mundo da UNESCO – MoW Brasil24. A proposta deveria apresentar o 

formulário de candidatura com: a) resumo da candidatura; b) dados cadastrais do(s) 

proponente(s) à candidatura; c) atividades principais da instituição ou entidade 

custodiadora; d) exposição de motivos sobre o documento ou conjunto documental; e) 

história administrativa ou biografia do produtor; f) plano de gestão documental; g) 

avaliação de risco; h) inventário do acervo. 

Cabe destacar aqui uma observação feita por Duarte (2013), muito significativa 

quanto à forma de análise do Comitê: 

 

Como o Comitê Nacional não tem acesso à documentação em si, sua análise fica 
condicionada ao apresentado no Formulário de Candidatura. Neste documento 
prima-se pela apresentação contextual do titular da documentação como sua 
biografia, seu papel na sociedade coetânea, episódios e feitos participados, etc. 
(DUARTE, 2013, p.194). 

 

Assim, percebemos que é extremamente importante o preenchimento do 

formulário para o êxito da candidatura. 

No ano em que o arquivo do Betinho foi nominado, foram apresentadas 36 

propostas, lembrando que a escolha ocorre de forma comparativa e que no máximo 10 

documentos ou conjuntos documentais são registrados a cada ano, considerando os 

critérios estabelecidos. No quadro abaixo podemos observar os acervos contemplados 

em 2012: 

 

Quadro de bens de patrimônio brasileiros nominados no Registro Nacional do 

Brasil do Programa Memória do Mundo – MOW da UNESCO em 2012: 

Bens de patrimônio Entidade(s) custodiadora(s) Data(s) 

Processos trabalhistas: dissídios 

coletivos e individuais 

TRT-6ª Região 

Memorial da Justiça do Trabalho em Pernambuco 

1941-1985 

                                                
24 A proposta apresentada pelo CPDOC para concorrer com o arquivo Herbert de Souza ao Programa 
Memória do Mundo foi gentilmente cedida pelo Arquivo Nacional mediante solicitação (anexo 2). 
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Negativos de vidro do Fundo 

Instituto Oswaldo Cruz 

Casa de Oswaldo Cruz da Fundação Oswaldo Cruz 

COC/Fiocruz 

1903-1946 

Arquivo Herbert de Souza Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio 

Vargas 

CPDOC/FGV 

1952-2003 

Mapa etno-histórico do Brasil e 

regiões adjacentes por Curt 

Nimuendajú 

Museu Paraense Emílio Goeldi 1943 

Coleção de livros do Tombo do 

Mosteiro de São Bento da Bahia 

Mosteiro de São Bento da Bahia 1943-1818 

Atlas e Mapa Ciera Fundação Biblioteca Nacional 

FBN 

1758 

Livro dos bens livres pertencentes 

aos Jesuítas dos Colégios de 

Olinda e Recife, Pernambuco 

Instituto Arqueológico e Geográfico de Pernambuco 

IAHGP 

1765-1768 

Coleção Carlos Gomes Museu Imperial 1855-1942 

Colônia Agrícola Nacional de 

Dourados – CAND 

Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do 

Sul (FCMS) – Arquivo Público Estadual 

1943-1960 

Câmara Municipal de Ouro Preto Arquivo Público Mineiro 1712-1889 

Fonte:<http://mow.arquivonacional.gov.br/images/pdf/MOW_tabela_acervos_2007_2018_com_links.pdf

>. Acesso em: 25 janeiro 2019. 

 

Dos dez acervos brasileiros nomeados em 2012, dois eram arquivos pessoais, o 

Arquivo Herbert de Souza e a Coleção Carlos Gomes.   

Duarte (2013) chega à conclusão de que quatro fatores interferem na escolha de 

arquivos pessoais para o Programa Memória do Mundo: “[...] a composição do Comitê 

Nacional, a legitimidade histórica dos titulares dos arquivos, os critérios de seleção do 

Programa e a concorrência entre as candidaturas do edital” (DUARTE, 2013, p.196). A 

dimensão mais determinante entre os critérios de avaliação das propostas é a 
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“singularidade”, nesse sentido, os arquivos pessoais por se configurarem em conjuntos 

únicos e, portanto, singulares, têm precedência sobre os documentos públicos que, em 

geral, têm caráter serial. 

Conseguimos ter acesso à cópia da candidatura do arquivo do Betinho no 

Programa Memória do Mundo, gentilmente disponibilizada quando entramos em 

contato com a secretaria do Comitê Nacional, na sede do Arquivo Nacional, através do 

e-mail disponibilizado no site. 

Na parte do resumo da candidatura, o CPDOC, na qualidade de proponente, 

apresentou dados gerais sobre o arquivo, uma breve descrição de seu conteúdo, e 

informou que o arquivo foi organizado segundo os preceitos da Nobrade (Norma 

Brasileira de Descrição Arquivística). O CPDOC justifica a candidatura da seguinte 

forma: 

 

Além disso, os valores considerados obrigatórios para candidaturas ao Programa 
Memória do Mundo – autenticidade, caráter único e insubstituível, integridade 
dos documentos – são plenamente contemplados pelo Arquivo Herbert de Souza, 
cuja riqueza é atestada tanto pelo período coberto pela documentação como pelo 
temas e personagens retratados em seus registros (CPDOC, Candidatura ao 
Programa Memória do Mundo do Brasil, Parte A – Resumo da candidatura, 
2012, p.1). 

 

Na exposição de motivos sobre o conjunto documental, o CPDOC apresenta 

alguns números do arquivo e ainda um pouco do histórico do acervo, como a doação em 

2004, as ações empreendidas na sua organização e seu caráter único: 

 

Como se trata [...] de um acervo privado, o Arquivo Herbert de Souza apresenta 
múltiplas autorias e temas abordados. Esta sua especificidade, de acervo privado, 
também garante a singularidade dos documentos produzidos e/ou acumulados 
por seu titular. (CPDOC, 2012, p.1). 

 

E complementa apresentando a importância do arquivo, que justificaria sua 

nominação no Programa Memória do Mundo: 

 

[...] Sem sombra de dúvida, esse fundo vem se constituindo em fonte 
fundamental de pesquisas para trabalhos de natureza acadêmica e cultural, não 
apenas por retratar uma época de fortes e polêmicas transformações no cenário 
nacional – como o governo João Goulart e o Regime Militar –, mas também por 
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apresentar registros documentais de períodos mais recentes, abordando temas tão 
caros à nossa sociedade, como a Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids 
(Abia); a campanha da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida; 
a questão agrária e o Movimento pela Ética na Política. Sua importância como 
fonte que retrata essa época conturbada que foi a passagem dos anos 1960 e toda 
a década de 1970, ou ainda o período de redemocratização, que se estabelece nos 
anos 1980, mas principalmente como fonte de natureza privada, que permite 
deslindar dimensões pessoais da trajetória política de Betinho, uma das mais 
emblemáticas personalidades do Brasil recente, é o que nos anima a apresentar 
esta proposta (CPDOC, 2012, p.1-2). 

 

1.3.3 – A exposição 

 

A exposição Betinho e o Ibase, foi montada em 2011 na Caixa Cultural do Rio 

de Janeiro, com o intuito de celebrar os trinta anos do IBASE25.  Com a curadoria da 

historiadora Dulce Pandolfi e do jornalista Augusto Gazir, a exposição teve grande 

repercussão na cidade e contou com presenças ilustres em sua abertura, como a do ex-

presidente Luís Inácio Lula da Silva, que prestigiou a mostra26. 

Com entrada franca, a mostra ficou aberta ao público de 9 de agosto a 18 de 

setembro e reuniu diversos documentos do arquivo pessoal do Betinho que 

demonstravam sua trajetória no tempo em que esteve à frente do Instituto. Embora tenha 

sido uma iniciativa muito interessante e que utilizava o acervo do Betinho como mote 

da exposição, não foi possível localizar muitos registros sobre a mesma, apenas algumas 

notas de jornais sobre o lançamento. No site institucional da Caixa Cultural, por 

exemplo, que era a instituição promotora e financiadora da mostra, não há qualquer 

registro que possamos consultar. 

É representativo ter uma exposição com esse caráter sobre a vida e atuação de 

Betinho junto ao IBASE em um dos principais centros culturais do Brasil, em pleno 

centro do Rio de Janeiro. Também chama atenção o vínculo que o IBASE continuou 

mantendo com o acervo doado ao CPDOC. Longe de representar um legado do qual o 

Instituto tenha “aberto mão”, a exposição indica a possibilidade de acionar o arquivo – 

                                                
25 Informações obtidas em: <https://ibase.br/pt/noticias/exposicao-betinho-e-o-ibase/>. Acesso: 
01/03/2019. 
26 Informações obtidas em: <https://lulacerda.ig.com.br/lula-vira-atracao-no-evento-betinho-e-o-ibase-no-
rio/>. Acesso: 01/03/2019. 
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organizado e preservado em uma instituição de reconhecida expertise no campo 

arquivístico – para celebrar sua própria trajetória institucional.  

Vale lembrar que a situação hoje é bem diferente, quando há uma possibilidade 

desse mesmo espaço ser fechado por falta de interesse em continuar com uma linha 

cultural na instituição. 
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CAPÍTULO 2 – Arquivos de direitos humanos: o que diz a literatura arquivística 

 

A temática de direitos humanos desperta no imaginário popular grande 

repercussão e ambiguidades. Historicamente, um marco na discussão da temática é a 

proclamação, em 10 de dezembro de 1948, pela Assembleia Geral das Nações Unidas 

(AG-ONU), da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)27, que trouxe 

entendimentos importantes na defesa dos direitos humanos. Em 2018, a DUDH 

completou 70 anos, permanecendo atual e necessária, pois tais direitos ainda não estão 

assegurados nos dias atuais. 

Os arquivos são fontes valiosas para a busca de direitos e para a denúncia de 

suas violações, pois o valor probatório dos documentos de arquivo embasa esses usos. 

Nesse sentido, Noah Geraci e Michelle Caswell (2019), ao fazerem uma revisão de 

literatura sobre arquivos de direitos humanos, chegam à seguinte conclusão: 

 

Em toda a literatura estudada fica claro que os arquivos estão inextricavelmente 
envolvidos em questão de direitos humanos, com documentos usados como 
ferramentas tanto para a repressão quanto para a libertação, e arquivistas atuando 
tanto como violadores como guardiões dos direitos humanos. À luz dessa 
discussão, pesquisas recentes na Arquivologia têm recusado a pretensão de 
neutralidade arquivística e abraçado a natureza política inerente ao trabalho 
arquivístico. [...] (GERACI; CASWELL, 2019, p.1001). 

 

Do ponto de vista teórico-conceitual cabe ressaltar a complexidade das 

conjunturas críticas em que os direitos humanos são colocados em xeque. E essa é mais 

uma razão para que se problematize o papel dos arquivos e dos arquivistas na sua 

defesa. Nesse capítulo, pretendo resenhar a bibliografia contemporânea sobre arquivos 

de direitos humanos, localizando esse debate no contexto da renovação da teoria e das 

práticas arquivísticas. 

Para abordar a categoria arquivos de direitos humanos inicio cotejando os dez 

artigos da edição especial dupla da revista Archival Science que versou sobre a temática, 

lançada em 2014. A revista foi organizada a partir do Simpósio “The Antonym of 

Forgetting: Global Perspectives on Human Rights Archives”, ocorrido em 2013, na 

                                                
27 Informações obtidas em: <https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/>. Acesso: 18/07/2018. 
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Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Michelle Caswell (2014a) informa, no 

editorial, que: 

 

O simpósio explorou os complexos desafios políticos, éticos, legais e culturais 
enfrentados na criação, preservação e uso de registros documentando as crises 
dos direitos humanos. O simpósio proporcionou a oportunidade de desenvolver a 
erudição interdisciplinar na interseção da teoria e prática de arquivos, direitos 
humanos, história, antropologia e direito [...] (CASWELL, 2014a, p.207, 
tradução nossa). 

 

Daí a propriedade da seleção desse material. Adicionalmente, a publicação 

interessa por contemplar uma variedade de perspectivas, mesmo que não esgote a 

complexidade do tema. 

O termo “arquivos de direitos humanos” remete, em geral, a conjuntos 

documentais que registram violações de direitos em guerras e conflitos, em ditaduras, 

situações de diáspora, entre outros. No entanto, esse campo envolve uma gama muito 

maior e mais variada de arquivos. A diversidade é atestada por Caswell (2014b), que 

apresenta o termo como um “guarda-chuva” que abrange desde os registros burocráticos 

criados em regimes ditatoriais até a documentação produzida a posteriori por ativistas 

de direitos humanos e advogados para uso em tribunais e comissões da verdade; 

histórias registradas por sobreviventes, por membros das famílias de vítimas e pela 

comunidade, e ainda evidências forenses. Conforme essa autora, todos esses registros 

estão sujeitos e se tornam significativos através da intervenção arquivística por meio de 

avaliação, seleção, descrição, digitalização, preservação e divulgação. 

Assim, os arquivos de direitos humanos, segundo Caswell (2014b), incluem não 

apenas os projetos e iniciativas que se identificam como tais, mas também uma grande 

variedade de coleções que documentam abusos de poder. Muito além dos arquivos 

oficiais, produzidos pelo Estado – que permanecem como muito importantes em 

diversos fóruns –, deve-se destacar que, em situações de violação de direitos, o 

testemunho, os registros pessoais, os arquivos comunitários28, entre outros, também 

podem compor o rol dos arquivos de direitos humanos. 

                                                
28 Caswell (2014b) aborda o conceito de arquivos comunitários a partir de cinco princípios: participação; 
administração compartilhada; multiplicidade; ativismo arquivístico; reflexividade. Ao focar nesses 
valores centrados na comunidade, a autora propõe uma abordagem pautada no sobrevivente, pois em sua 
visão, são eles quem devem manter o controle sobre os processos de tomada de decisão relacionados aos 
registros que documentam seu abuso. 



44 
 

As principais dimensões sociais abordadas nos artigos da Archival Science 

também demonstram essa diversidade: o impacto do conflito dentro do seu contexto; as 

ações sociais implementadas para proporcionar o cumprimento dos direitos humanos; o 

modus operandi dos perpetradores de violações; o posicionamento das instituições 

diante de processos de violação de direitos humanos; os modos de vida, projetos sociais 

e comunitários afetados pelos conflitos; a acessibilidade ou as barreiras legais e práticas 

para o contato com a documentação; a classificação da informação em graus de sigilos e 

proteção de dados pessoais; o impacto de processos judiciais em curso; a ausência de 

tratamento arquivístico pertinente para os acervos; os recursos humanos insuficientes ou 

não qualificados aliados à falta de recursos materiais para o tratamento adequado da 

documentação; a inexistência de ferramentas de consulta. 

O artigo de Hariz Halilovich (2014), “Reclaimed erased lives: archives, records 

and memories in post-war Bosnia and the Bosnian Diaspora”, traz a discussão da 

Guerra da Bósnia e suas consequências, desde o genocídio de boa parte da população - 

sobretudo a população masculina adulta (“limpeza étnica”) - como forma de aniquilar os 

núcleos sociais, até as dificuldades dos que sobreviveram em se manter (diáspora). O 

autor, que é um antropólogo sociocultural, vai utilizar a etnografia tradicional e digital 

como metodologia para trabalhar com três dimensões pertinentes aos arquivos: 1) a 

questão da destruição dos arquivos; 2) dos usos dos arquivos; 3) dos registros da Bósnia 

pós-guerra, em suas dimensões jurídicas, políticas e étnicas. 

A narrativa de Halilovich (2014) aponta outra faceta do conflito, para além das 

atrocidades cometidas contra as pessoas: a guerra também representa uma aniquilação 

sistemática da cultura material, o que inclui a destruição de arquivos e registros como 

forma de eliminar a existência de vidas que foram simplesmente apagadas, ou que se 

pretendia que fossem. Aos que sobreviveram, geralmente mulheres e crianças, resta a 

incerteza do destino dos desaparecidos, muitos dos quais morreram sem identificação, a 

luta para que suas existências não sejam apagadas para sempre e, ainda, a incerteza de 

sua própria sobrevivência. A saga para conseguir qualquer tipo de documentação 

esbarrava em burocracias, prazos e valores que inviabilizavam e dificultavam o acesso a 

direitos básicos, como conseguir receber uma pensão pela morte do marido, por 

exemplo, situação na qual era preciso comprovar não só a morte como também o 

casamento. Adicionalmente, os documentos precisavam ser renovados constantemente, 

pois perdiam a validade.  
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Como consequência desses empecilhos, foram construídas formas nada 

tradicionais de produção documental como uma maneira de burlar as inalcançáveis 

exigências burocráticas. Para o caso de pensões, muitas mulheres tiveram que renovar 

seu status de casamento, o que muitas vezes implicou no re-casamento com o marido 

morto. Até os corpos dos sobreviventes (por meio de análises de DNA) foram utilizados 

como documento para posterior identificação de cadáveres, o que o autor vai chamar de 

“corpos de mulheres vivas como arquivo das identidades dos mortos” (HALILOVICH, 

2014, p. 239, tradução nossa). O autor faz uma analogia entre os corpos dos 

sobreviventes e os arquivos, por guardarem informações necessárias para identificar os 

desaparecidos. Dessa forma, ajudaram na criação dos primeiros registros pós-guerra, 

muitas vezes forjados para garantir necessidades imediatas e básicas. 

Apesar de tratar-se de uma guerra que foi muito noticiada, segundo Halilovich 

(2014), os perpetradores dos crimes não deixaram muitas evidências documentais que 

pudessem comprometê-los em julgamento, salvo alguns achados. Os tribunais muitas 

vezes só consideravam os documentos oficiais e originais, o que dificultava ou 

impossibilitava a punição dos responsáveis. Para o autor, a salvaguarda e o acesso aos 

registros são fundamentais, pois permitem enfrentar o passado. 

Anne J. Gilliland (2014), no artigo “Moving past: probing the agency and affect 

of record keeping in individual and community lives in post-conflict Croatia”, apresenta 

uma abordagem bastante próxima a de Halilovich (2014), pois também retrata um 

período de pós-conflito e os desafios da reconstrução, mas na Croácia. Gilliland vai 

partir da análise de histórias extraídas da literatura recente e também fará uso da 

pesquisa etnográfica. O texto apresenta a posição de organismos internacionais frente à 

necessidade de arquivos para a garantia de direitos, como a UNESCO que, em 2011, 

declarou a "necessidade vital dos arquivos para apoiar a eficiência, a responsabilidade e 

a transparência dos negócios, para a proteção dos direitos dos cidadãos, para o 

estabelecimento de memória individual e coletiva, para a compreensão do passado e 

para documentar o presente para orientar ações futuras'' (GILLIAND, 2014, p.257, 

tradução nossa)29. Também menciona o Conselho Internacional de Arquivos (ICA), que 

                                                
29 O documento original da UNESCO “Universal Declaration on Archives”, ao qual se refere Gilliand, 
está disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/213423e.pdf>. Acesso: 27/07/2018. 
Mais informações disponíveis em: < https://www.ica.org/en/universal-declaration-archives>. Acesso: 
27/07/2018. 
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adotou, em 2012, dez Princípios de Acesso aos Arquivos30, nos quais se destaca o papel 

ativo que se espera dos arquivistas nas tomadas de decisões, além da postura pró-ativa 

das instituições para dar acesso aos documentos. 

Segundo a autora, a posse de alguns documentos assume dimensão ainda mais 

dramática durante o conflito e a reconstrução pós-conflito, como os passaportes e 

documentos de viagem, necessários para os que fugiam em busca de locais seguros. No 

entanto, tais documentos passaram a ter um controle maior após os ataques do “11 de 

setembro” nos EUA e o combate ao terrorismo que se seguiu. O resultado é que 

documentos foram forjados, passaportes adulterados, fez-se uso de documentos de 

terceiros, inclusive de mortos. Outro tipo de documentação diretamente envolvido 

nesses conflitos são os registros de terras e propriedades, que representavam o “direito 

de retorno”. No caso do conflito croata, houve a nacionalização de propriedades 

privadas pelo governo e depois, como não havia documentação que garantisse a 

demanda dos antigos proprietários, a recuperação das terras tornava-se difícil. 

Nesses dois primeiros textos temos análises claras de violações de direitos 

humanos em situações de guerra e seus desdobramentos dramáticos. No entanto, dois 

artigos – “Insurgent citizens: the manufacture of police records in post-Katrina New 

Orleans and its implications for human rights” de Jarrett M. Drake (2014) e 

“Documenting and classifying labor: the effect of legal discourse on the treatment of H-

2A workers” de Patricia Garcia (2014) – discutem outra dimensão de abusos de direitos 

humanos e uso de documentos em contextos diversos. Como nos exemplos anteriores, 

as ações de violação aos direitos humanos também são perpetradas pelo Estado, mesmo 

que em um cenário, a princípio, democrático. Tendemos a pensar em abusos quando nos 

referimos a Estados ditatoriais, ou a Estados em guerra, sempre nos referindo a um 

“outro”, bem distante de nossa realidade. Pois contrariando essa lógica, os dois casos 

discutidos nos artigos de Drake e Garcia remetem a abusos cometidos dentro dos EUA 

em situações cotidianas e até amparadas pela legislação vigente. 

O artigo de Jarret Drake (2014) trata do uso de força letal pela polícia contra a 

população civil. O cenário era o de pessoas que se deslocavam por uma ponte de New 

Orleans após o furacão Katrina, e que foram atacadas de forma deliberada pela polícia. 

                                                
30 O texto publicado pelo ICA – “Princípios de Acesso aos Arquivos” ao qual a autora se refere está 
disponível em: <https://www.ica.org/sites/default/files/Principios%20pub%20eletronica.pdf>. Acesso: 
27/07/2018. 
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Ao ataque ilegal seguiu-se a produção de uma série de documentos forjados para 

encobrir o abuso policial do qual resultou a morte de civis inocentes e a prisão de 

outros. Graças à análise da documentação foi possível verificar problemas na produção 

dos documentos. Apesar de estarem dentro do modus operandi habitual, ou seja, a 

produção dos registros aparentemente não apresentava nenhuma anormalidade, a 

documentação era manipulada para encobrir os crimes cometidos por agentes do Estado, 

dando legitimidade às suas ações. Diante disso, percebemos a necessidade de os 

registros serem questionados como evidências e como registros de memória. Segundo 

Drake, a partir desse caso, “[...] torna-se indiscutível que os registros raramente 

emergem livres do interesse próprio de seus criadores [...]” (DRAKE, 2014, p.378). 

Assim como Terry Eastwood (2016) aborda em seu texto, é vital desnaturalizar o 

arquivo, o registro, como algo que remete diretamente ao fato. O caso de New Orleans 

acabou alertando para a revisão de outros registros semelhantes, que indicavam que a 

polícia agira tão somente para manter a ordem, e tornou possível verificar a perpetração 

de violências e a culpabilização da vítima pelo uso de forças letais por parte da polícia, 

em geral contra a população negra, o que reflete uma cultura de racismo nos EUA. 

No segundo caso, Patricia Garcia (2014) aborda a questão dos trabalhadores 

agrícolas temporários nos EUA, geralmente estrangeiros. O artigo discute, 

especificamente, a situação do trabalhador com visto do tipo H-2A e as consequências 

legais do tipo de contrato de trabalho utilizado. Apesar de serem regulamentados, não 

escapam dos abusos, muito por conta da forma de recrutamento e tipo de visto 

concedido. A denúncia de casos de abuso fica a cargo dos trabalhadores, o que, na 

prática, é inibido pelo fato da rescisão de um contrato poder implicar o retorno do 

trabalhador ao seu país de origem (deportação) e o cancelamento de novos contratos 

com outros trabalhadores. Além disso, a falta de conhecimento de como abrir uma 

queixa, a barreira linguística e a falta de suporte legal se refletem na baixa iniciativa no 

relato dos abusos. A falta de residência fixa aliada ao pequeno prazo de contrato (em 

torno de um ano) dificultam o rastreamento e acompanhamento de tais trabalhadores de 

forma eficaz. Alguns acabam saindo do modelo H-2A e passam a trabalhar na 

ilegalidade, sem documentação. Nas duas situações, documentados ou não, os 

trabalhadores se veem desamparados pelo Estado que deveria garantir sua segurança e 

direitos. Segundo a autora: 
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A complexidade do processo de aplicação e a multiplicidade de documentos 
escondem as relações de poder por trás de estruturas de discurso aparentemente 
objetivas [...] Em última análise, o poder de documentar é o poder de controlar 
os atos e vidas de trabalhadores estrangeiros temporários (GARCIA, 2014, 
p.351, tradução nossa). 

 

Outro interessante texto sobre arquivos e direitos humanos “Toward a survivor-

centered approach to records documenting human rights abuse: lessons from 

community archives”, de Michelle Caswell (2014b), recorre ao interessante conceito de 

arquivos comunitários, trazendo para o primeiro plano uma abordagem que valoriza os 

depoimentos dos sobreviventes e dos familiares das vítimas. Segundo a autora, a visão 

sobre arquivos comunitários vem sendo alterada positivamente na medida em que 

profissionais arquivistas treinados se envolvem com o trabalho comunitário, bem como 

pesquisadores, instituições governamentais e universidades. A autorrepresentação se 

torna fundamental no processo de construção dessa memória comunitária. Caswell cita 

cinco princípios fundamentais para os arquivos comunitários e depois sugere como eles 

podem ser aplicados para documentar abusos de direitos humanos: participação ativa; 

administração compartilhada, o que levará a um compromisso contínuo e à 

responsabilidade; multiplicidade, ou seja, na incorporação de uma multiplicidade de 

formatos e perspectivas sobre as atrocidades; ativismo político, e reflexividade 

(autorreflexão crítica). 

Casos de violações de direitos humanos, como os abordados nos artigos da 

Archival Science, vêm sendo cada vez mais objeto de pesquisas no campo arquivístico, 

o que considero um avanço em relação à produção tradicionalmente associada a esse 

campo acadêmico, que se caracterizava por uma abordagem mais normativa do que 

sócio-histórica. 

Na parte introdutória do livro Correntes atuais do pensamento arquivístico, a 

coorganizadora do livro Heather MacNeil (2016) resume uma série de mudanças que 

vêm ocorrendo na teoria arquivística nos últimos tempos, relevantes para entender como 

novos temas vêm ganhando importância. Tais mudanças referem-se: 1) às razões para a 

existência de arquivos31; 2) ao modo como os arquivos e os arquivistas buscam 

                                                
31 Heather MacNeil (2017) associa tais mudanças à ampliação do papel e dos objetivos dos arquivos e das 
instituições arquivísticas. Ou seja, o que antes atendia aos interesses do direito, da administração e da 
história, agora responde a problemas sociais que remetem à identidade, à inclusão e à justiça social. 
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preservar os documentos32; 3) às fontes da teoria arquivística33; 4) ao lugar dos 

arquivistas, atualmente desempenhando um papel mais ativo (do qual decorre a ideia do 

ativismo arquivístico)34 e, por fim, 5) à emergência da discussão sobre a teoria 

arquivística historicamente situada35. Nesse sentido, seu texto defende que os arquivos 

devem ser vistos e entendidos em uma perspectiva mais ampla: 

 

[...] As discussões contemporâneas ligam os objetivos dos arquivos e o papel das 
instituições arquivísticas a necessidades e interesses sociais definidos de forma 
mais ampla e giram em torno de questões relacionadas à responsabilidade, à 
identidade, à inclusão e à justiça social [...](MACNEIL, 2016, p.8). 

 

No caso do texto de Terry Eastwood “Um domínio contestado: a natureza dos 

arquivos e a orientação da ciência arquivística” (2016) – que discute os novos domínios 

dos arquivos, mais precisamente, a questão dos usos sociais que podem promover – a 

escolha norteou-se pelo entendimento de que a análise dos arquivos de direitos humanos 

advém desse campo atual do pensamento arquivístico. 

Eastwood (2016) apresenta uma retrospectiva da ciência arquivística, ao longo 

da qual questiona alguns conceitos tradicionais, defendendo uma reorientação diante de 

uma nova realidade: de temas, de interesses, de posicionamento do profissional 

arquivista, de fontes (como fontes orais, arquivos pessoais, relatos de testemunhas), de 

discursos, etc. Um dos principais pontos do seu texto é o questionamento dos atributos 

tradicionais de imparcialidade e autenticidade associados ao documento de arquivo e 

que o qualificam como fonte confiável para o conhecimento do passado. O autor discute 

a relação entre fonte e passado, ao expor a experiência de Verne Harris – diretor do 

Arquivo da Fundação Nelson Mandela – que justamente se propõe a desnaturalizar essa 

relação: 

 

                                                
32 Nesse aspecto, o principal desafio apontado por MacNeil diz respeito à preservação dos documentos 
digitais. Essa nova realidade impõe uma nova lógica de avaliação, preservação e descrição dos 
documentos, que deve pautar as ações arquivísticas desde a gestão de documentos correntes. 
33 As mudanças nas fontes da teoria arquivística apontam para uma visão mais ampla dos documentos e 
práticas arquivísticas que considera sua mutabilidade, fluidez e contextos sociais. 
34 Essa mudança coloca em xeque a imagem do arquivista como o guardião passivo e neutro e passa a 
reconhecer seu papel ativo e a necessidade de transparência em relação às suas ações e escolhas. 
35 Segundo Heather o pensamento arquivístico hoje é reflexivo quanto às circunstâncias históricas e 
culturais que interferem nos caminhos da teoria e da prática. 
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[...] Ele critica asperamente a noção de que os arquivos/documentos refletem a 
realidade e argumenta que os arquivistas devem ser mais modestos em relação à 
capacidade dos arquivos de se comunicar com o passado e tornarem-se mais 
úteis por meio de “uma contextualização mais rica do que é preservado” [...] 
(EASTWOOD, 2016, p.41). 

 

Para tanto, o autor defende a revisão do papel do arquivista e a assunção de sua 

participação na construção da memória. Ainda segundo o autor: 

 

[...] É certo dizer que quase nada do que está ligado aos arquivos é simples, 
estável e inconteste. Podemos afirmar de antemão que todas as partes envolvidas 
nos debates sobre a orientação da arquivologia e do trabalho com arquivos 
concordam que a humanidade realmente depende dos arquivos de diversas 
maneiras. Eles lubrificam as engrenagens da administração e da economia; eles 
ajudam na prestação de contas da realização de tarefas; eles fornecem um acesso 
essencial e inigualável ao que foi feito no passado, mesmo que nossa visão do 
passado seja mediada pelos propósitos daquele que observa e limitada pelas 
circunstâncias em que os arquivos são produzidos e transmitidos com o passar do 
tempo. (EASTWOOD, 2016, p.42). 

 

O próprio Verne Harris (2014) no artigo “Antonyms of our remembering” parte 

da experiência da Fundação Nelson Mandela para sugerir que é preciso desnaturalizar 

os discursos dominantes, inclusive aqueles que se baseiam em arquivos. Para Harris, no 

caso da África do Sul, houve muito investimento em projetos nacionais e de províncias, 

em detrimento de iniciativas comunitárias, apesar de existirem algumas iniciativas bem-

sucedidas. Nessa mesma linha, Michelle Caswell (2014b) sugere o uso de arquivos 

comunitários, dando voz às vítimas e evitando uma história imposta de cima. 

É bom lembrar que a ideia de rever o passado opressivo para alcançar a cura faz 

parte da realidade das comissões da verdade estabelecidas ao redor do mundo e os 

arquivos dessas comissões se enquadram perfeitamente na categoria “arquivos de 

direitos humanos”, constituindo instrumentos importantes no combate aos regimes 

autoritários e discriminatórios e na busca por verdade e justiça. 

Outro periódico importante nessa revisão bibliográfica é a Revista do Arquivo, 

uma publicação do Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), que no ano 2017 

realizou um seminário e posterior publicação de uma edição com a temática de 

“arquivos e direitos humanos”. Essa empreitada foi motivada em razão do APESP haver 

recebido o Prêmio Memória do Mundo pela quinta vez, com o “Fundo Comissão 
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Teotônio Vilela de Direitos Humanos”36. A edição é composta por doze artigos que têm 

os arquivos como protagonistas da defesa dos direitos humanos: 

 

[...] é nas transições políticas que os arquivos adquirem um protagonismo maior 
em relação à defesa dos direitos humanos, porque eles estão intimamente ligados 
às políticas de gestão de passado traumático com os quais os novos regimes 
democráticos hão de se defrontar. (QUINTANA, 2017, p.11). 

 

Vale ressaltar que essa edição da revista conta com artigos de autores nacionais e 

estrangeiros. É o caso de Antonio González Quintana (2017), que afirma que, em geral, 

a defesa dos direitos humanos é definida por três pilares, “memória, verdade e justiça”. 

O trinômio é também mencionado por Mariana Nazar (2017), que discute o conceito de 

“justiça de transição” no contexto de redemocratização na Argentina. Para Nazar, esse 

trinômio é fruto de demandas sociais: 

 

[...] Verdade: como direito individual e coletivo de saber o que aconteceu. 
Justiça: tanto para promover ações contra a impunidade como acionar por 
reparações materiais e simbólicas para as vítimas. Memória: para garantir que os 
fatos não se repitam e para divulgar e gerar uma consciência social que valorize 
o respeito aos direitos humanos (NAZAR, 2017, p.26). 

 

Quintana (2017) analisa a forma como se deu o movimento de preservar os 

documentos advindos de antigos governos comunistas e de ditaduras, pois apesar da 

preocupação da comunidade arquivística em preservar esses acervos, havia 

fundamentalmente o intuito de manter sua integridade para a pesquisa e não de utilizá-

los para o exercício de direitos, o que para ele apenas se alterou a partir da Assembleia 

Geral do Conselho Internacional de Arquivos, ocorrida no México em 1993, quando se 

passou a considerar não apenas o valor patrimonial do documento, mas também o seu 

valor de uso. 

A questão do acesso aos documentos e às informações que atestam violação dos 

direitos humanos é uma tônica nos artigos da revista, isso porque pressupõem que o 

exercício dos direitos em um regime democrático é facilitado com o amplo acesso a essa 

documentação. O próprio acesso à informação é entendido como um direito. 

                                                
36 Informações obtidas em: <http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revista_do_arquivo/05/editorial.php>. 
Acesso: 18 jul. 2018. 
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A questão da postura dos arquivistas também é um tema que perpassa alguns 

textos da revista. A ética do profissional de arquivo em prol da defesa dos direitos 

humanos reflete o entendimento exposto no documento de trabalho do Conselho 

Internacional de Arquivos (ICA), intitulado “Princípios básicos sobre o papel dos 

arquivistas na defesa dos direitos humanos” (2016)37: 

 

Arquivos são úteis na luta por direitos humanos. Muitos deles são essenciais para 
assegurar direitos e benefícios: documentos pessoais, documentos de programas 
de segurança social, documentos referentes à saúde e segurança do trabalho, 
documentos de serviço militar. Alguns ajudam a comprovar direitos civis [...] 
Outros fornecem evidências de violações de direitos humanos [...]. Arquivistas 
que tratam de arquivos que contêm documentação sobre direitos humanos lidam 
com preocupações legais concretas, de política social e assuntos de ética pessoal 
e profissional [...] (CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 2016, 
p.90). 

 

No que tange à ética, Quintana (2017) vai defender que não basta o arquivista 

preservar os documentos que atestem violações de direitos humanos, é preciso não 

ajudar documentalmente a perpetrar qualquer tipo de violação, ou seja, os arquivos não 

devem ser utilizados como fonte ou instrumento para violação de direitos. Para tanto, 

segundo o autor, é preciso que o arquivista atue de forma autônoma, sem sofrer 

pressões. Nesse mesmo sentido, Nazar (2017) reafirma a importância da atuação dos 

profissionais de arquivo no cumprimento do que determina o ICA. 

O documento do ICA está dividido em cinco princípios gerais: I – Selecionar e 

conservar arquivos; II – Dar acesso a informações em arquivos; III – Salvaguardas 

especiais; IV – Educação e formação; V – Liberdade de expressão e associação. Em 

cada um desses itens são enumerados princípios específicos para a atuação profissional 

dos arquivistas e das instituições arquivísticas em prol da defesa dos direitos humanos. 

Assim, o documento elaborado pelo ICA explicita alguns conceitos e ideias 

importantes: 1) o arquivo como valor de prova: “Instituição e arquivistas devem criar e 

manter sistemas de arquivamento que protejam arquivos que documentem direitos 

humanos e devem agir para garantir que a gestão desses arquivos preserve sua 

integridade e seu valor como prova” (CONSELHO INTERNACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2016, p.93); 2) a responsabilidade do arquivista e das instituições 
                                                
37 Trata-se de um documento de trabalho do Conselho Internacional de Arquivos (ICA). Informações 
obtidas em: <http://www.aaerj.org.br/ojs/index.php/informacaoarquivistica/article/view/162>. Acesso: 18 
jul. 2018. 



53 
 

arquivísticas na preservação, organização e disponibilização das fontes que possam 

conter provas de violações de direitos humanitários; 3) a responsabilidade dos governos 

na preservação desse tipo de acervo através da viabilização dos recursos necessários; 4) 

a importância do acesso às informações dos arquivos a partir da elaboração de 

descrições bem detalhadas que permitam o resgate da informação no contexto de 

“direito à verdade” de forma célere; 5) a garantia do acesso, assegurando que 

informações pessoais sejam preservadas quando o acesso ferir a dignidade das pessoas. 

O conceito “justiça de transição”, terminologia que vem do Direito e traz no seu 

entendimento a ideia de direito à verdade, reparação e justiça, perpassa diversos textos 

da Revista do Arquivo. Em todo o mundo é possível observar processos de justiça de 

transição, no entanto, cada país tem suas singularidades. A Argentina, nesse quesito, 

tem sido protagonista e modelo para muitos países (NAZAR, 2017, p.24). Nazar adota a 

definição do Centro Internacional para la Justicia Transicional que define justiça de 

transição como: “[...] conjunto de medidas judiciais e políticas que vários países usaram 

como reparações para as violações massivas de direitos humanos[...]”, mas acrescenta 

que “para que essas medidas sejam implementadas, é necessário, entre outras coisas, 

contar com meios de provas. Nesse contexto, as provas documentais fornecidas pelos 

arquivos possuem valor extraordinário” (NAZAR, 2017, p.25). 

A autora Milena Fonseca Fontes (2017) também trabalha com o conceito de 

“justiça de transição”, tendo o caso brasileiro como mote principal. Ela utiliza o termo 

na concepção de Ruti Teitel:  

 

Sobre o termo “justiça de transição” (transitional justice), sabe-se que fora criado 
pela professora de Direito estadunidense Ruti Teitel (2000) para conceituar um 
período de reconciliação da sociedade que passou por experiências traumáticas, 
buscando a efetivação da justiça, da punição e responsabilização dos agentes 
estatais violadores dos Direitos Humanos (FONTES, 2017, p.77).  

 

Trata-se, portanto de um termo criado dentro da terminologia jurídica, mas que 

vem sendo utilizado pelas mais diversas áreas, como a própria autora assinala. Em 

contextos de justiça de transição, os arquivos são tomados como elementos de prova 

para a responsabilização e punição dos responsáveis, além de embasarem demandas por 

reparação. 
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O texto de Lucas Pedretti (2017) traz críticas ao processo brasileiro, sobretudo 

no que tange aos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade (CNV). Segundo o autor, 

apesar de reconhecer o importante papel da Comissão para salvaguardar a 

documentação do período de ditadura militar no Brasil, a CNV teria perpetuado a ideia 

de um perfil de perseguidos, torturados e mortos durante a ditadura – jovens, estudantes 

e militantes de esquerda – e deixado em segundo plano grupos que também sofreram 

com a repressão estatal – negros, populações da periferia, mulheres, população LGBT e 

população indígena. Pedretti vai trabalhar com a ideia de que há uma disputa de 

memórias em torno dos crimes da ditadura, inclusive dentro da própria CNV. 

Diferentemente do caso brasileiro, na Argentina houve o pronto estabelecimento 

de medidas para investigar os abusos cometidos durante a ditadura militar. Apesar do 

escasso material documental para dar prosseguimento às investigações, segundo Nazar 

(2017), o testemunho dos sobreviventes e de parentes dos que desapareceram durante a 

ditadura foi preponderante para levar adiante as investigações. No caso brasileiro, a 

forma conciliada como se deu o fim da ditadura, a partir da Lei de Anistia, e a 

impossibilidade de acesso à documentação sobre o período implicaram uma postura de 

não enfrentamento das violações cometidas pelos agentes do Estado. Silva e Heymann 

(2019) adotam a perspectiva de que, no Brasil, houve uma transição “negociada”, 

caracterizada pela ideia de “conciliação”: 

 

Em função de uma transição “negociada”, ou de um “pacto” estabelecido entre 
alguns setores políticos brasileiros no poder no final da década de 1970 e início 
dos anos 1980, os militares exerceram alto grau de controle sobre o processo de 
distensão. Em se tratando dos princípios que regeram, e continuam regendo, a 
cultura política brasileira, a marca do decurso entre ditadura e democracia foi a 
da conciliação. Uma das consequências desse processo foi o estabelecimento de 
uma série de entraves, principalmente jurídicos, no sentido de impedir ou 
dificultar investigações e responsabilizações pelas violações de direitos 
cometidas por agentes repressivos durante a ditadura (SILVA; HEYMANN, 
2019, p.123). 

 

Apesar do “sucesso” do processo transicional na Argentina, Nazar (2017, p.34) 

denuncia a “escassa difusão da disciplina arquivística” no país e o fato da profissão não 

ser reconhecida, o que, segundo ela, favoreceu o não cumprimento de preceitos 

arquivísticos no tratamento da documentação vinculada a violações de direitos 

humanos, demonstrando a fragilidade dos arquivos enquanto instituição no país (Idem, 

p.33). 
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A “justiça de transição”, no caso do Brasil, é questionada por vários dos autores. 

Ayala Rodrigues Oliveira Pelegrine vai chamar a “transição democrática” do Brasil de 

“aberração jurídica”, marcada pela Lei de Anistia “[...] Ela semeou as bases para uma 

política oficial de esquecimento [... ajudando] a reforçar o estado de amnésia coletiva 

provocado pela ignorância da história e pelo monopólio do Estado sobre a memória 

social” (PELEGRINE, 2017, p.136-137). A autora cita a tendência do Brasil em adotar 

políticas conciliatórias ao invés do enfrentamento, o que para ela foi determinante para a 

inacessibilidade aos “arquivos sensíveis” do período militar. Esse quadro só teria 

começado a se modificar a partir da Lei de Acesso à Informação38 e da criação da 

Comissão Nacional da Verdade39: 

 

Primeiramente, a LAI representou um divisor de águas no vocabulário político-
jurídico do país ao incluir noções como “transparência pública” e “gestão pública 
compartilhada”, além de estabelecer diretrizes para as ações praticadas pelos 
agentes nos órgãos da administração pública: a publicidade como norma geral e 
o sigilo como exceção. Ela determinou que informações e documentos referentes 
às condutas de violação dos direitos humanos praticadas por agentes públicos, ou 
a mando de autoridades públicas, não podem ser objeto de restrição de acesso 
público [...] (PELEGRINE, 2017, p.138-139). 

 

A autora Milena Fonseca Fontes (2017) abordou a importância da ação dos 

familiares de vítimas da ditadura militar brasileira e dos próprios sobreviventes na busca 

por respostas, pois os mecanismos de justiça de transição só surgiram muito tempo 

depois dos eventos e de forma bastante incompleta. Segundo a autora, o Ministério 

Público Federal enfrentou três dificuldades nessa busca por justiça: 1) alterações e/ou 

forjamento dos documentos produzidos durante o período da ditadura para atestar a 

versão oficial que se queria impor; 2) recusa de acesso aos documentos; 3) o tempo 

transcorrido (p.83). Fontes denuncia ainda falhas na concretização do direito de acesso 

aos registros documentais, o que para ela compromete substancialmente o 

restabelecimento dos direitos humanos (p.85). 

                                                
38 A lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), 
regula o acesso à informações previsto na Constituição Federal de 1988, altera a lei nº 8.112/1990 e 
revoga a lei nº11.111/2005 e dispositivos da lei nº 8.159/1991 e dá outras providências. Informações 
obtidas em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. Acesso: 
27/07/2018. 
39 A lei nº 12.158, de 18 de novembro de 2011, cria a Comissão Nacional da Verdade no âmbito da Casa 
Civil da Presidência da República. Informações obtidas em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12528.htm>. Acesso: 27/07/2018. 
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Nesse aspecto o texto de Silva e Heymann (2019) também aborda a importância 

do papel da sociedade civil e de familiares, sobretudo na década de 1980, na busca por 

elucidar mortes e desaparecimentos do período militar, e por cobrar do Estado uma 

forma de reparação: 

 

Do ponto de vista daqueles que lutavam por restituição de direitos, por 
informações sobre o paradeiro de seus familiares, mortos ou desaparecidos, pela 
responsabilização e punição de agentes repressivos, a segunda metade da década 
de 1980 pode ser considerada estéril, no que diz respeito à ação estatal voltada 
para a gestão do legado autoritário e do trauma associado à violência de Estado. 
Contudo, foi nesse contexto que a sociedade civil começou a se movimentar, 
criando organizações ou iniciando investigações por conta própria, com o intuito 
de buscar apoios para suas importantes demandas. Foi nessa década, também, 
que familiares de desaparecidos políticos entraram com ações na justiça comum, 
visando a responsabilizar o Estado brasileiro pelo desaparecimento dos seus 
entes. A esse fenômeno, Paulo Abrão chamou de “primeira fase da judicialização 
da justiça de transição” (SILVA; HEYMANN, 2019, p.124). 

 

Silva e Heymann consideram que a característica de conciliação que marcou o 

período de transição acabou por bloquear uma revisão do passado, perpetrando a 

impunidade dos agentes envolvidos em violações de direitos humanos. 

Importante discussão é trazida pelo texto de Ana Cláudia Lara dos Santos 

Coelho (2017)40, que aborda normas internacionais que versam sobre o tema dos 

direitos humanos. Para a autora: “A luta pela defesa e promoção dos direitos humanos 

passa pelo acesso a documentos e informações custodiados pelas instituições 

arquivísticas públicas” (COELHO, 2017, p.51). Ela aborda a dimensão democrática dos 

arquivos citando o autor González Quintana na defesa das políticas arquivísticas para a 

defesa dos direitos humanos (p.52-54). Para Coelho, os órgãos internacionais têm a 

expectativa de que governos e arquivos públicos tenham uma atuação mais ativa no 

fornecimento de dados que possam contribuir com a defesa dos direitos: 

 

[...] Os arquivos devem facilitar, dentro do que a lei do país permite, a consulta 
aos conjuntos documentais de interesse para os direitos humanos, cuidando da 
sua preservação, negando a censura e empregando controles de acesso apenas 
com o objetivo de resguardar a privacidade e a segurança das vítimas e de outras 
pessoas envolvidas [...] (COELHO, 2017, p.56). 

                                                
40 O artigo apresentado na revista é fruto do seu trabalho de conclusão do curso de Arquivologia na 
Universidade Federal Fluminense sob orientação do professor Vitor Manoel Marques da Fonseca, fato 
que demonstra que a temática arquivos e direitos humanos vem crescendo no cenário arquivístico. 
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O texto de Verena Alberti, Carolina Alves e Luciana Heymann, que aponta o 

potencial informativo e relata a organização adotada no arquivo pessoal de José 

Gregori, custodiado pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC), traz um elemento novo para a discussão. Apesar 

de a edição da Revista do Arquivo propor uma discussão sobre arquivos e direitos 

humanos, esse é o único texto que apresenta o conceito “arquivos de direitos humanos”. 

Os demais textos discutem a imbricação entre direitos humanos e arquivos, mas não 

fazem uso da categoria: 

 

Trata-se de um ‘arquivo de direitos humanos’, pois por meio de seus 
documentos, é possível restituir os debates que acompanharam a elaboração e a 
implantação de políticas públicas fundamentais no campo dos direitos humanos 
no Brasil (ALBERTI; ALVES; HEYMANN, 2017, p.91-92). 

 

As autoras baseiam-se na edição da revista Archival Science, anteriormente 

mencionada, e definem o fundo Gregori como um arquivo de direitos humanos, não 

apenas porque os direitos humanos são tema central de um grande volume de 

documentos, mas também pelo contexto em que foi tratado: 

 

[...] A organização do acervo integra um projeto de pesquisa tributário, ele 
próprio, de políticas públicas voltadas para a memória da ditadura militar 
brasileira. Nesse sentido, o contexto de tratamento do arquivo, e não apenas seu 
conteúdo, coloca os direitos humanos em foco (ALBERTI; ALVES; 
HEYMANN, 2017, p.91-92). 

 

Interessante notar que os direitos humanos são tratados na Revista do Arquivo 

em relação aos mais variados tipos de arquivos. Enquanto Alberti, Alves e Heymann 

trabalham a partir do viés de um arquivo pessoal, os artigos que abordam o fundo da 

Comissão Teotônio Vilela trazem a perspectiva de um fundo privado, e os demais 

autores abordam arquivos públicos. 

Por ter sido o mote inicial para o lançamento da revista, o fundo da Comissão 

Teotônio Vilela (CTV) é privilegiado nessa edição. O artigo de Gustavo Higa, Marcos 

Cézar Alvarez e Fernando Salla (2017) apresenta a trajetória de atuação da CTV, de 

1983 até 2016, somando, portanto, 33 anos dedicados às causas em defesa dos direitos 
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humanos. Já o texto de Sheila Aparecida Rodrigues Soares (2017) aborda a CTV em 

uma perspectiva atual, ou seja, privilegia a discussão da violação dos direitos que 

permanece, sublinhando que o fim da ditadura militar não significou o fim da violência. 

Ela aborda principalmente a importância do fundo documental no cenário brasileiro: 

 

[...] Os documentos produzidos e acumulados pela CTV servem de prova dessa 
trajetória e são fontes privilegiadas para pesquisas relacionadas com a história 
dos direitos humanos e sua inserção no âmbito jurídico e político da sociedade 
brasileira (SOARES, 2017, p.107-108). 

 

O período de ditadura militar no Brasil, iniciada em 1964 com um golpe militar, 

foi marcado por perseguições políticas, desmonte dos movimentos sociais, prisões 

arbitrárias e ilegais, torturas e assassinatos, resultado de uma política de Estado 

claramente violadora dos direitos humanos. Nesse contexto de violência e repressão, 

emergiram diversos focos de luta e resistência, tanto por parte de instituições 

estabelecidas, como de grupos políticos de formatos e matizes diferenciados.   

A Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação (LAI), e a Lei 12.528/2011, 

referente à criação da Comissão Nacional da Verdade (CNV) foram importantes, como 

assinalado anteriormente, no avanço do acesso aos documentos da ditadura. Muito 

embora a LAI não tenha sido criada para garantir direitos humanos ou para 

regulamentar uma justiça de transição, certamente foi importante ao facultar o acesso a 

documentos do período militar.41 Por um lado, a LAI promoveu a alteração do prazo de 

sigilo dos documentos sensíveis e, por outro, a CNV implementou iniciativas para 

esclarecer as circunstâncias de abusos cometidos pelo Estado brasileiro. 

Anteriormente à LAI os graus de sigilo eram divididos em quatro: 1) 

ultrassecreto (prazo de 30 anos); 2) secreto (prazo de 20 anos); 3) confidencial (prazo de 

10 anos); 4) reservado (prazo de 5 anos) e em todos os graus havia a possibilidade do 

prazo ser ampliado por igual período. Com a LAI, estabelecem-se novos prazos e graus 

                                                
41 É importante lembrar que a Lei de Acesso à Informações (LAI) foi lançada no ano de 2011, durante o 
governo Dilma Roussef, em cerimônia solene com a presença de todos os ex-presidentes do período pós-
ditatorial, juntamente com a lei que estabelecia a criação da Comissão Nacional da Verdade (CNV). Esse 
contexto é importante para perceber que ambas estimularam o uso e o acesso à documentação até então 
sigilosa e inacessível. 
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de sigilo, que passam a ser três: ultrassecreto (prazo de 25 anos); secreto (prazo de 15 

anos); reservado (prazo de 5 anos), e cai por terra a possibilidade da prorrogação42.  

Pelo exposto na literatura da área, percebe-se que o termo “arquivos de direitos 

humanos” envolve uma gama muito variada de arquivos e circunstâncias, com destaque 

para situações de ditaduras como as ocorridas na América Latina; períodos de transição 

que instauram políticas de memória, verdade e justiça; e também em tempos de 

democracia para a construção da memória histórica, para a busca por justiça em relação 

a violações cometidas no presente, bem como para a afirmação das identidades de 

grupos historicamente dominados. 

As publicações aqui analisadas demonstram que o tema arquivos de direitos 

humanos, no Brasil, está muito ligado ao período militar, enquanto a literatura 

internacional é mais ampla e diversificada. Muito embora eu tenha privilegiado duas 

edições temáticas sobre arquivos de direitos humanos, percebe-se que a temática vem 

sendo tangenciada em outras publicações. É o caso da própria Archival Science, por 

exemplo, que após a publicação de 2014, trouxe alguns artigos que também versam 

sobre direitos humanos. 

Nos últimos anos, ao analisar os artigos publicados nesse periódico, temos a 

clara percepção de que a temática dos direitos humanos vem ganhando espaço 

privilegiado, nos seus mais variados aspectos e de forma regular. A revista, com maior 

fator de impacto entre os periódicos da área arquivística, publicou pelo menos vinte 

artigos sobre a temática entre os anos de 2015 e 201843, em suas quatro edições anuais, 

e teve nesse período quatro editoriais, referentes aos números especiais temáticos, e 

sessenta artigos assim distribuídos: 

 

Quadro com quantitativo de artigos publicados na revista Archival Science 

(2015-2018): 

 Edição 01 Edição 02 Edição 03 Edição 04 

                                                
42 O Decreto nº 9.690 de 23 de janeiro de 2019, assinado pelo vice-presidente Antônio Hamilton Martins 
Mourão ampliava a delegação da competência de classificação nos graus ultrassecreto, secreto e 
reservado, no entanto, pouco mais de um mês depois, tal decreto foi revogado pelo Decreto nº 9.716 de 26 
de fevereiro de 2019. 
43 Foi feita uma pesquisa em todos os textos publicados de 2015 até 2018, sendo que no ano de 2018 
apenas avaliou-se o primeiro número da revista.  
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2015 5 artigos 1 editorial 

4 artigos 

4 artigos 1 editorial 

5 artigos 

2016 1 editorial 

5 artigos 

5 artigos 4 artigos 4 artigos 

2017 1 editorial 

5 artigos 

5 artigos 5 artigos 5 artigos 

2018 4 artigos Não analisado Não analisado Não analisado 

Fonte: <https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/10502>. Acesso em: 01/08/2018. 

 

O gráfico abaixo mostra a proporção de artigos publicados versus artigos 

relacionados com a temática direitos humanos, ou seja, no total de publicações 

analisadas, cerca de 33,33% estão relacionadas aos direitos humanos: 

 

 

 

Esse conjunto de artigos, assim como na edição temática de 2014, apresenta uma 

variedade grande de assuntos relacionados aos direitos humanos. Temáticas que já 

haviam sido contempladas anteriormente, como guerras, diásporas, comissões da 

verdade e reconciliação, voltam a ser discutidas e analisadas sob outras perspectivas, 

enquanto outros assuntos ganham visibilidade, como é o caso dos direitos LGBTQ, 

direito das mulheres, e das crianças, entre outros. 

Duas edições temáticas lançadas nesse período merecem destaque, pois 

dialogam diretamente com os direitos humanos. A primeira, organizada por Andrew 

Flinn e Ben Alexander (2015), “Archiving activism and activist archiving”, no qual 

privilegiam o debate acerca da postura do arquivista no contexto contemporâneo, ou 
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seja, a importância de uma atuação ativa e responsável em prol de coleções mais 

representativas socialmente: 

 

Esta edição especial da Archival Science "Archiving Activism and Activist 
Archiving" examina as interseções entre a prática arquivística contemporânea e o 
ativismo em diferentes contextos nacionais, políticos, socioeconômicos, 
tecnológicos, arquivísticos e inspirados por uma variedade de motivações e 
objetivos. As práticas examinadas nesses artigos vão além da defesa de 
abordagens arquivísticas mais ativas e incorporam os espaços e esforços nos 
quais os arquivistas buscam documentar de forma criativa o ativismo político e 
social, bem como os projetos que envolvem arquivos e o processo de 
arquivamento como parte ou apoio ao ativismo político, direito humano e 
movimento social (FLINN; ALEXANDER, 2015, p.329, tradução nossa). 

 

Assim, segundo Flinn e Alexander, os arquivos vêm sendo utilizados como 

fontes que documentam violações de direitos e memorializam lutas passadas, e como 

recursos que fundamentam reivindicações por justiça e cura, possibilitando assim 

influenciar o presente e o futuro. A edição “Archiving activism and activist archiving” 

interage com outros debates arquivísticos contemporâneos, mas especialmente com a 

ideia de promoção de agendas de direitos humanos. A edição conta com uma introdução 

dos organizadores e mais cinco artigos que colocam no centro das discussões direitos 

humanos, justiça social e ativismo arquivístico. 

O segundo número especial que merece destaque “Affect and the Archive, 

Archives and their Affects”, organizado por Marika Cifor e Anne J. Gilliland, a 

princípio não estabelece uma relação direta com direitos humanos, mas a composição 

dos artigos deixa entrever a conexão com essa temática. Na edição, que conta com cinco 

textos além do artigo introdutório assinado pelas organizadoras, o tema do afeto é visto 

como relevante, pois “[...] o discurso do afeto está intimamente relacionado às 

discussões sobre ética e ativismo de arquivo em vários contextos de direitos humanos e 

arquivos comunitários [...]” (CIFOR; GILLILAND, 2016, p.3, tradução nossa). Os 

artigos se desenvolvem a partir de questões como justiça social, registros alternativos 

como forma de resistência a padrões tradicionais e muitas vezes insuficientes de 

registros, reconstrução de arquivos a partir de arquivos comunitários e a importância da 

participação dos envolvidos. 

Alguns autores que publicaram nos últimos anos na Archival Science figuraram 

na edição temática de 2014, enquanto outros ganharam espaço nos anos seguintes. 
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Destaco alguns que são referências para a discussão aqui proposta e mais 

especificamente para dialogar com o meu objeto de pesquisa.  

Michelle Caswell, responsável pela organização da edição especial de 2014 

sobre arquivos de direitos humanos, tem publicações e pesquisa com esse foco. Caswell 

dialoga diretamente com Andrew Flinn, responsável pela organização da edição 

especial sobre ativismo arquivístico, quanto aos usos dos arquivos comunitários e do 

ativismo arquivístico. Ambos são referências nessas temáticas, e contribuem para a 

discussão acerca das fontes alternativas, capazes de diversificar as narrativas sobre o 

passado e, com isso, também as interpretações de natureza histórica. 

Dois outros autores também dialogam com esses dois primeiros, Hariz 

Halilovich, que a partir de sua experiência no caso do genocídio na Bósnia-

Herzegovina, trabalha com as tentativas de reconstrução de arquivos a partir da 

recriação de registros pessoais e arquivos comunitários; e Anne J. Gilliland, que 

trabalha com a diáspora croata. Ambos utilizam como metodologia a etnografia nos 

arquivos e já haviam publicado, separadamente, artigos na edição sobre direitos 

humanos. Posteriormente publicaram juntos o artigo “Migrating memories: 

transdisciplinary pedagogical approaches to teaching about diasporic memory, identity 

and human rights in archival studies” (2017), onde abordaram a experiência de um 

curso transdisplinar proposto pelos autores sobre memórias da diáspora, suas 

implicações nos processos de identificação e direitos humanos em estudos arquivísticos. 

Junta-se a esse debate sobre arquivos comunitários a autora Marika Cifor, que 

aborda temas como justiça social para a comunidade LGBTQ e feminista. A autora, 

juntamente com Michelle Caswell e outros, assina o artigo “Imagining transformative 

spaces: the personal–political sites of community archives” (2018), relevante por 

abordar a temática sobre arquivos comunitários na chave dos arquivos de direitos 

humanos, como espaços transformadores para as comunidades, tanto do ponto de vista 

individual como político. 

Para finalizar, mais duas autoras que também são referência quanto à temática de 

justiça social: Heather MacNeil e Sue McKemmish. Enquanto McKemmish se 

interessou por assuntos relacionados a arquivos de direitos humanos, justiça social, 

ativismo arquivístico e, ainda, arquivos pessoais; MacNeil, pesquisa justiça social a 

partir da análise de situações de abusos relacionados a crianças, investigando o impacto 

da justiça social nos registros de profissionais de saúde. 
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Os textos e autores analisados nesse capítulo contribuem de alguma forma com a 

minha pesquisa, pois trazem perspectivas relacionadas à corrente contemporânea da 

arquivologia que considera os arquivos de uma forma mais plural e inclusiva, trazendo 

para a discussão temas que tradicionalmente ficaram fora das reflexões desse campo de 

estudos. Somado a isso, propõem uma mudança no papel do arquivista, entendido como 

propositor de políticas de preservação e construção de acervos que valorizem a defesa 

dos direitos humanos como forma de justiça social. Mais do que uma atuação ativista, 

uma atuação consciente de que a sua prática de trabalho influenciará as pesquisas que 

poderão ser feitas futuramente, mas também repercute na vida das pessoas no tempo 

presente, sobretudo as atingidas de alguma forma por variadas formas de abuso. Assim, 

tais mudanças permitem pensar os arquivos pessoais a partir da perspectiva dos direitos 

humanos. 

O papel do arquivista é fundamental, mas existe uma lacuna na formação do 

arquivista no Brasil, isso porque são privilegiadas disciplinas mais técnicas enquanto a 

oferta de disciplinas sobre direitos humanos, sobre um olhar mais humano dos arquivos, 

passa ao largo da formação, normalmente como disciplinas não obrigatórias e isso 

influencia tanto na produção acadêmica sobre o assunto, quanto na prática arquivística. 
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CAPÍTULO 3 – Arquivos pessoais como arquivos de direitos humanos 

 

Não há uma definição específica do termo que venho adotando na dissertação – 

arquivos de direitos humanos –, trata-se de uma categoria não consolidada. No capítulo 

anterior busquei localizar os contextos em que a expressão começou a ser usada a partir 

da análise dos artigos publicados na revista Archival Science. Nesse capítulo, buscarei 

localizar os contextos analisando os grupos de trabalhos, os fóruns acadêmicos e os 

Programas Nacionais de Direitos Humanos.  

O texto de Shana Marques Prado dos Santos intitulado “Tratamento de arquivos 

de direitos humanos na América Latina”, apesar de não inaugurar o termo, traz uma 

definição interessante e que contribui para pensarmos que alguns arquivos pessoais 

podem ser definidos como arquivos de direitos humanos, ainda que a autora reconheça 

que esta não é uma categoria previamente estabelecida. Seu texto foi produzido a partir 

de uma consultoria realizada em 2016, ainda no governo de Dilma Rousseff, sobre 

“Princípios e obrigações no tratamento de arquivos relativos aos direitos humanos”, 

sendo seus objetivos: 

 

[...] i) esclarecer as obrigações que os Estados possuem no tratamento de 
arquivos de direitos humanos; ii) conhecer a conjuntura de países da região 
latino-americana na temática, propiciando o cruzamento de realidades entre eles 
e; por fim, iii) formular recomendações de parâmetros mínimos a serem adotados 
pelos Estados a fim de aprimorar a administração desses arquivos” (SANTOS, 
2016, p.13). 

 

Shana dos Santos assim define “arquivos de direitos humanos”: 

 

Diante da delimitação do trabalho em relação aos “arquivos de direitos 
humanos”, é preciso, primeiramente, ressaltar que esta não é uma categoria 
previamente estabelecida, e sim construída a partir de reflexões sobre o papel dos 
arquivos na efetivação, esclarecimento e memória de violações de direitos 
humanos. Compreende-se que a mera possibilidade de utilização de um material 
para estas finalidades é suficiente para que seja contemplado nesta categoria e, 
portanto, destinatário do tratamento discutido no texto. Logo, a pesquisa não 
pretendeu se limitar aos documentos de instituições tradicionalmente voltadas à 
memória, verdade e justiça das graves violações de direitos humanos (SANTOS, 
2016, p.14). 
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Essa definição converge para a nossa percepção de que alguns arquivos pessoais 

podem ser associados à categoria arquivos de direitos humanos, pois são compostos por 

uma documentação que, embora pessoal, remete a uma memória coletiva de violação 

e/ou defesa dos direitos humanos. Identificamos alguns exemplos de arquivos que 

podem ser vistos nesta chave. No plano nacional podemos citar o arquivo pessoal de 

Dom Adriano Mandarino Hypólito, que foi objeto da dissertação de Bruno Ferreira 

Leite (2014).   Dom Adriano atuou como bispo da Diocese de Nova Iguaçu por quase 

todo o período de ditadura militar no Brasil, entre 1966 e 1994, de onde lutou pela volta 

do estado democrático de direito. Segundo Leite: “[...] esta Diocese é percebida ainda 

hoje como um símbolo de luta contra a ditadura civil-militar [...]” (LEITE, 2014, p.31). 

Ainda segundo o autor, o interesse da Diocese na manutenção desse arquivo se traduz 

numa “[...] relação de reforço identitário entre Dom Adriano, seu arquivo e a Diocese 

[...]” (LEITE, 2014, p.16). Assim, pelo que representou a atuação de Dom Adriano e da 

Diocese e pela documentação acumulada pelo titular, trata-se de um arquivo que 

poderia ser classificado sob essa rubrica. 

Já no plano internacional, um exemplo inescapável é o arquivo pessoal de 

Nelson Mandela, personagem paradigmático na luta contra o apartheid na África do 

Sul. Mais do que a documentação pessoal de Mandela, o arquivo guarda documentações 

sobre o apartheid e a luta por direitos humanos. O texto de Sue McKemmish (2013) 

“Provas de mim... novas considerações” – que aborda o Arquivo Nelson Mandela como 

resposta ao regime do apartheid – ajuda nessa compreensão de como pensar os arquivos 

pessoais na chave dos direitos humanos. Além de reunir a correspondência do titular, 

sobretudo aquela trocada nas décadas de prisão, o Arquivo reúne documentos de outras 

proveniências, com o objetivo de testemunhar a luta pelos direitos humanos. Enquanto o 

apartheid promoveu, de diversas formas, a destruição da memória e a eliminação de 

qualquer registro dos crimes cometidos durante o regime, a Comissão da Verdade e 

Reconciliação atuou no sentido de registrar testemunhos e fazer crescer o arquivo 

disponível sobre o período, justamente para que não fosse esquecido. Trata-se do que 

McKemmish chama de “luta entre a memória e o esquecimento” e da defesa do gesto de 

registrar como uma espécie de testemunho.   

Esses dois arquivos pessoais – de Dom Adriano e de Mandela – exemplificam o 

que Shana dos Santos entende por arquivos de direitos humanos: 
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 [...] refere-se aos ‘arquivos de direitos humanos’ como aqueles que contribuem à 
efetivação, esclarecimento e memória de violações de direitos humanos. [...] 
Entende-se que o acesso a esses documentos possibilita a obtenção de 
informações essenciais ao aprimoramento democrático [...] (SANTOS, 2016, 
p.19). 

 

A questão do acesso aos arquivos de direitos humanos é um ponto crucial do 

trabalho da autora. Embora o texto dela seja construído em torno das violações dos 

direitos humanos nos regimes militares ditatoriais da América Latina, tal preocupação 

pode se estender às violações de outras naturezas, como podemos observar nos textos 

analisados no capítulo anterior. Santos (2016) fez um panorama dos arquivos de direitos 

humanos na América Latina a partir da aplicação de um questionário, e levantou dados 

sobre Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, El Salvador, Guatemala e Peru. De todos 

esses casos, destaco o caso Argentino, pois apresenta, segundo a autora, uma grande 

diversidade de arquivos de direitos humanos sobre a ditadura militar, divididos entre 

arquivos públicos – órgãos estatais que atuaram na repressão e não existem mais; órgãos 

públicos ligados à burocracia de Estado; Processo de Verdade, Memória e Justiça, e 

processos judiciais – e arquivos privados de interesse público – entre os quais se 

encontram os fundos pessoais. 

No texto de Noah Geraci e Michelle Caswell (2019)44 os autores identificam que 

“Apesar do crescente interesse em documentos de direitos humanos, fez-se pouco para 

conceituar os documentos de direitos humanos [...]” (GERACI; CASWELL, 2019, 

p.999). Diante dessa carência, procuraram fazer uma proposta de tipologia de 

“documento de direitos humanos”. Os autores, primeiramente, identificam os principais 

temas sobre direitos humanos: 

 

[...] Uma revisão de literatura revela a existência de quatro temas principais: as 
formas pelas quais os arquivistas podem ajudar nos esforços para obter reparação 
legal, reconciliação e justiça em virtude de violações dos direitos humanos; em 
contraste, a cumplicidade ou participação ativa de gestores dos arquivos e dos 
arquivistas em violações de direitos humanos e violência estrutural; a natureza 
política do trabalho e ideias arquivísticas em relação às questões de direitos 
humanos; e as responsabilidades éticas dos arquivistas em responder aos atos de 
violência do passado, do presente e do futuro. (GERACI; CASWELL, 2019, 
p.1000). 

                                                
44 O texto originalmente foi publicado em inglês em 2016: 

GERACI, Noah; CASWELL, Michelle. Developing a Typology of Human Rights Records. Journal of 
Contemporary Archival Studies, v.3, 2016. Disponível em: 
<http://elischolar.library.yale.edu/jcas/vol3/iss1/1>. Acesso: 17/10/2019. 
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Em seguida os autores propõem um método para conceituar “documentos de 

direitos humanos”:  

 

Usando a análise conceitual como método, este artigo irá agora delinear o 
conceito de “documento de direitos humanos” usando cinco vetores interligados: 
quem criou o documento; por que o documento foi criado; quando o documento 
foi criado; onde o documento está atualmente custodiado; e como o documento 
está sendo usado. Esses vetores nos permitem examinar mais profundamente os 
tipos de documentos que podemos classificar como “documentos de direitos 
humanos”, delineando uma miríade de relações que um documento pode conter 
de violência; eles nos dão um esquema para entender o “documento de direitos 
humanos” como uma categoria que abrange muitos tipos diferentes de 
documentos e ainda retém distintos significados. [...] (GERACI; CASWELL, 
2019, p.1007). 

 

O arquivo pessoal do Betinho certamente pode ser identificado como um 

“arquivo de direitos humanos”, primeiramente pela documentação referente ao tempo 

de exílio, especificamente a subsérie “correspondência” da série “exílio”, mas também 

pela documentação referente às campanhas em que esteve envolvido, que representam 

lutas em defesa dos direitos humanos. 

Buscando refletir sobre o arquivo Betinho, verificamos que houve preocupação 

do titular em preservar a memória do período da ditadura militar. Seu arquivo pessoal 

guarda cópias de documentos produzidos pelo Departamento Estadual de Ordem 

Política e Social (DOPS) sobre ele e pessoas ligadas a ele, dentre as quais sua mulher, 

Maria Nakano. Tais documentos se encontram na série “vida privada”, subsérie 

“documentação pessoal”, onde é possível encontrar registros acumulados pelo órgão de 

repressão. Trata-se de informações sobre sua atuação durante a ditadura, um verdadeiro 

dossiê sobre ele e as organizações às quais participou, ou seja, cópias de documentos 

confidenciais e reservados com dados como sua filiação, fotos, seus possíveis 

codinomes, suas relações afetivas, os locais onde possivelmente esteve, reportagens de 

jornais e sua condenação à revelia, pois Betinho já estava foragido quando foi “julgado” 

pelo Estado brasileiro45. Nos documentos reunidos pelo DOPS sobre Betinho há, 

inclusive, informações sobre sua atuação no exílio e seus possíveis destinos, bem como 

sobre o seu retorno após a anistia em 1979. 

                                                
45 Herbert de Souza foi considerado culpado à revelia a cinco anos de prisão em julgamento realizado em 
11 de setembro de 1972. 
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No entanto, pensar em arquivos de direitos humanos a partir do arquivo Betinho 

vai muito além de sua experiência durante a ditadura militar, que embora seja uma parte 

riquíssima de seu acervo, não exaure todas as possibilidades de ativação de seu acervo. 

Boa parte da contribuição de Betinho e de seu arquivo para a temática dos direitos 

humanos é traduzida na promoção da justiça social, como vemos nas campanhas em que 

esteve envolvido. 

 

Fonte: FGV/CPDOC, Accessus, HS foto 017, disponível em:  

<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/HS/audiovisual/informativo-de-campanha-do-ibase>. 

Acesso em: 08 agosto 2019. 

 

O cartaz em destaque acima refere-se a uma ação para angariar fundos, nele lê-

se os propósitos do IBASE e de Betinho: 

 

Este é o telefone do Ibase, instituição criada por Betinho, atuante na luta contra a 
fome, na defesa da vida, dos direitos humanos, da justiça, do bem-estar social e 
da democracia. E o Ibase está a procura de amigos. Pessoas especiais que 
queiram fazer parte do círculo de Amigos do Ibase, um grupo comprometido 
com ideias, valores e atitudes que garantam a cidadania e promovam a 
solidariedade. Participe! Você receberá publicações exclusivas em sua casa. E 
estará ajudando a construir uma sociedade mais justa e muito mais feliz. Ligue e 
participe (FGV/CPDOC, HS foto 017). 
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Betinho era um intelectual engajado nas questões sociais e atuava em prol da 

democracia e dos direitos. Por seu carisma e atuação, se transformou em um defensor de 

causas humanitárias com inserção em diversos grupos da sociedade. Ele tinha acesso e 

representatividade tanto junto à classe política quanto à população mais simples, e isso 

permitiu que as campanhas em que esteve envolvido tivessem grande repercussão. Em 

seu arquivo encontramos tanto documentos oriundos de debates no plano federal como, 

por exemplo, a questão da reforma agrária no âmbito legislativo, quanto 

correspondência com homens do campo preocupados com a violência nas áreas rurais. 

Sua capacidade de dialogar com diferentes setores repercutiu na ampla mobilização 

entorno das campanhas sociais profundamente importantes que empreendeu, como a 

campanha contra a fome, que teve repercussão em todo o país, em prol de milhões de 

pessoas. 

 

Fonte: FGV/CPDOC, Accessus, HS foto 015, disponível em:  

<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/HS/audiovisual/acao-da-cidadania-contra-a-miseria-e-

pela-vida>. Acesso em: 08 agosto 2019. 
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Fonte: FGV/CPDOC, Accessus, HS foto 018, disponível em:  

<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/HS/audiovisual/campanha-da-acao-da-cidadania-

contra-a-miseria-e-pela-vida>. Acesso em: 08 agosto 2019. 

 

Outra causa que mobilizou muitas pessoas foi a campanha de conscientização 

para a AIDS e o controle dos bancos de sangue. A documentação está presente na série 

“ABIA e AIDS”, que reúne registros de 1985 a 1997, ano de seu falecimento. O 

objetivo da campanha era promover formas de prevenção com relação à transmissão do 

HIV e contra o preconceito social em torno aos doentes. O intuito era tornar pública a 

luta contra o vírus, a partir de esclarecimentos sobre a doença, muito estigmatizada e 

associada a um grupo considerado de risco (os homossexuais) e também marginalizado 

pela sociedade. Betinho lutava por políticas públicas que melhorassem as condições de 

saúde e combatessem a falta de informação. 

Os direitos humanos vêm ganhando espaço nas reflexões acadêmicas, nos 

campos da história, das ciências sociais do direito e mesmo da arquivologia, como 
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vimos no capítulo precedente, estando presente também nos debates de natureza política 

em defesa dos valores democráticos. Ciente da importância que o tema tem no atual 

contexto político, disponho-me nesse capítulo a sistematizar discussões em curso 

mediante um levantamento em três campos. Primeiramente, identifico a atuação dos 

grupos de trabalhos no âmbito dos organismos da área, mais especificamente, no 

Conselho Internacional de Arquivos (ICA) e Associação Latino-americana de Arquivos 

(ALA). Depois, procedo à análise da temática em ambientes acadêmicos como 

seminários, congressos e eventos específicos da área de arquivo. Por fim, faço uma 

análise dos Programas Nacionais de Direitos Humanos (PNDH I, II e III) e o impacto 

deles especificamente no que tange aos arquivos. 

 

3.1 – Arquivos e direitos humanos no contexto de fóruns arquivísticos 

 

3.1.1 – Grupo de Trabalhos de Direitos Humanos (HRWG) do Conselho 

Internacional de Arquivos (ICA) 

 

O Grupo de Trabalhos de Direitos Humanos tem tido protagonismo na 

proposição de debates e iniciativas no âmbito do Conselho Internacional de Arquivos. O 

grupo foi formado em 2003 a partir da necessidade de implementar um programa que 

visasse à preservação de documentos de arquivo que atestem violações dos direitos 

humanos46. 

O site do grupo apresenta, sinteticamente, as seguintes funções, objetivos e 

atividades: 

 

O Grupo de Trabalho de Direitos Humanos divulga informações sobre a 
importância dos arquivos para defender os direitos humanos e o uso de arquivos 
para protestar contra as violações dos direitos humanos. Emite um boletim 
informativo mensal sobre arquivos e direitos humanos, desenvolve projetos para 
aumentar a cooperação entre a ICA e os serviços arquivísticos e as 

                                                
46 Informações obtidas em: <https://www.ica.org/en/about-archives-and-human-rights>. Acesso em: 25 
janeiro 2019. 
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administrações no campo dos direitos humanos, e apoia o uso melhor e mais 
amplo dos arquivos na defesa dos direitos humanos. (HRWG, Disponível em: 
<www.ica.org/en/about-archives-and-human-rights>. Acesso em: 25 janeiro 
2019, tradução nossa). 

 

Não há um histórico dos membros que compõem o comitê de direção do 

HRWG-ICA, “HRWG Steering Committee”47, no entanto, o grupo que estava vigente 

até 2019 era composto por vinte oito membros de diversas partes do mundo, tendo um 

representante brasileiro, Vitor Manoel Marques da Fonseca, professor de Ciência da 

Informação da Universidade Federal Fluminense e do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação na mesma universidade. A partir de 2019 o comitê passa a ter 

uma nova composição com dezenove membros. Não foi possível identificar como 

ocorre a escolha dos membros e quanto tempo dura o mandato. Na verdade, na mudança 

de 2018 para 2019 os membros permaneceram os mesmos, houve apenas a troca da 

presidência que antes ficava a cargo de Giulia Barrera e agora ficou com Antonio 

Gonzáles Quintana e a saída de alguns membros, inclusive do representante do Brasil, 

conforme podemos observar nos dois quadros a seguir: 

 

Quadro dos membros regulares no HRWG em 201848 

 Nome País Formação / Ocupação 
Profissional 

Participação no HRWG 

1 Giulia Barrera Itália 
 

Relações Internacionais Presidente do HRWG 
Assembleia Geral - AGA 

2 Hans Von Rütte Suíça Arquivista Secretário Geral do HRWG 
Assembleia Geral - AGA 

3 Kate Blalack Estados 
Unidos 

Arquivista Membro executivo do 
HRWG 

4 Jamaâ Baida Marrocos  Membro regular do HRWG 
Assembleia Geral – AGA 

5 Lilian Lizbeth 
Barrientos 
Hernández 

Guatemala Presidente do comitê 
nacional Programa 
Memória do Mundo 
Guatemala (UNESCO) 

Membro regular do HRWG 

6 Blanca Bazaco Espanha Arquivista Membro regular do HRWG 
7 Jens Boel França Arquivista chefe Membro regular do HRWG 

Assembleia Geral – AGA 
8 Ruth Elena Borja 

Santa Cruz 
Peru Docente universitária 

Arquivista 
Membro regular do HRWG 

9 Matthias Alemanha Arquivista chefe Membro regular do HRWG 

                                                
47 Informações obtidas em: < https://www.ica.org/en/hrwg-steering-committee>. Acesso em: 25 janeiro 
2019. 
48 Não foi possível localizar quando iniciou o período de Giulia Barrera como presidente do grupo, nem 
as formações anteriores. Sabe-se, no entanto, que não se trata da formação original do grupo. 
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Buchholz Assembleia Geral – AGA 
10 Perrine 

Canavaggio 
França  Membro regular do HRWG 

Assembleia Geral – AGA 
11 Alicia Casas de 

Barran 
Uruguai Diretora do Archivo 

General de la Nación 
Membro regular do HRWG 
Assembleia Geral – AGA 

12 Javier Díez 
Llamazares 

Espanha Subdiretor geral de 
arquivos 

Membro regular do HRWG 
Assembleia Geral – AGA 

16 Graham Dominy África do Sul Former National Archivists 
of South Africa 

Membro regular do HRWG 
Assembleia Geral – AGA 

14 Rémi Dubuisson Bélgica Head Acquisition and 
Holdings Management 
Unit, NATO 

Membro regular do HRWG 

15 María Celina 
Flores 

Argentina Memoria Abierta 
Coordenadora 

Membro regular do HRWG 

16 Anne J. Gilliland Estados 
Unidos 

Reitora associada e 
professora 

Membro regular do HRWG 

17 Antonio Gonzáles 
Quintana 

Espanha Arquivista aposentado Membro regular do HRWG 

18 Trudy Huskamp 
Peterson 

Estados 
Unidos 

 Membro regular do HRWG 
Assembleia Geral – AGA 

19 Roman Lescano Argentina Arquivista Membro regular do HRWG 
Assembleia Geral – AGA 
Fórum Nacional de 
Arquivistas – FAN 

20 Adel Maizi Tunísia Diretor de gestão de 
documentos e arquivos 

Membro regular do HRWG 
Assembleia Geral – AGA 

21 Vitor Manoel 
Marques da 
Fonseca 

Brasil Professor Membro regular do HRWG 
Assembleia Geral – AGA 

22 Mariana Nazar Argentina Assessora Membro regular do HRWG 
23 Miriam Nisbet Estados 

Unidos  
 

 Membro regular do HRWG 
Assembleia Geral – AGA 

24 Wendmété 
Dieudonné 
Ouedraogo 

Burkina Faso Chefe de arquivos – 
Tesouro Nacional do Norte 

Membro regular do HRWG 
Assembleia Geral – AGA 

25 Valentina Rojas Chile Arquivista independente Membro regular do HRWG 
Assembleia Geral – AGA 

26 Rodrigo Sandoval 
Díaz 

Chile Gerente do Arquivo 
Chileno de Música Popular 
Coordenador do Programa 
de Arquivos Escolares 
Professor 

Membro regular do HRWG 
Assembleia Geral – AGA 

27 David Sutton Grã-Bretanha Diretor de Pesquisa 
Arquivística e Literária 

Membro regular do HRWG 
Assembleia Geral – AGA 

28 Karin Van 
Honacker 

Bélgica Chefe da Seção Relações 
Internacionais e Externas 

Membro regular do HRWG 

Fonte: <https://www.ica.org/en/hrwg-steering-committee>. Acesso em: 25 janeiro 2019. 

 

Quadro dos membros regulares no HRWG em 2019 

 Nome País Formação / Ocupação 
Profissional 

Participação no HRWG 

1 Antonio 
Gonzáles 
Quintana 

Espanha Arquivista aposentado Presidente do HRWG 
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2 Giulia Barrera Itália 
 

Relações Internacionais Membro regular do HRWG 
Assembleia Geral – AGA 

3 Lilian Lizbeth 
Barrientos 
Hernández 

Guatemala Presidente do comitê 
nacional Programa Memória 
do Mundo Guatemala 
(UNESCO) 

Membro regular do HRWG 

4 Blanca Bazaco Espanha Arquivista Membro regular do HRWG 
5 Jens Boel França Arquivista chefe Membro regular do HRWG 

Assembleia Geral – AGA 
6 Ruth Elena Borja 

Santa Cruz 
Peru Docente universitária 

Arquivista 
Membro regular do HRWG 

7 Matthias 
Buchholz 

Alemanha Arquivista chefe Membro regular do HRWG 
Assembleia Geral – AGA 

8 Alicia Casas de 
Barran 

Uruguai Diretora do Archivo 
General de la Nación 

Membro regular do HRWG 
Assembleia Geral – AGA 

9 Javier Díez 
Llamazares 

Espanha Subdiretor geral de arquivos Membro regular do HRWG 
Assembleia Geral – AGA 

10 María Celina 
Flores 

Argentina Memoria Abierta 
Coordenadora 

Membro regular do HRWG 

11 Anne J. Gilliland Estados 
Unidos 

Reitora associada e 
professora 

Membro regular do HRWG 

12 Trudy Huskamp 
Peterson 

Estados 
Unidos 

 Membro regular do HRWG 
Assembleia Geral – AGA 

16 Roman Lescano Argentina Arquivista Membro regular do HRWG 
Assembleia Geral – AGA 
Fórum Nacional de 
Arquivistas – FAN 

14 Miriam Nisbet Estados 
Unidos  
 

 Membro regular do HRWG 
Assembleia Geral – AGA 

15 Valentina Rojas Chile Arquivista independente Membro regular do HRWG 
Assembleia Geral – AGA 

16 Rodrigo 
Sandoval Díaz 

Chile Gerente do Arquivo Chileno 
de Música Popular 
Coordenador do Programa 
de Arquivos Escolares 
Professor 

Membro regular do HRWG 
Assembleia Geral – AGA 

17 David Sutton Grã-Bretanha Diretor de Pesquisa 
Arquivística e Literária 

Membro regular do HRWG 
Assembleia Geral – AGA 

18 Karin Van 
Honacker 

Bélgica Chefe da Seção Relações 
Internacionais e Externas 

Membro regular do HRWG 

19 Hans Von Rütte Suíça Arquivista Membro regular do HRWG 
Assembleia Geral – AGA 

Fonte: <https://www.ica.org/en/hrwg-steering-committee>. Acesso em: 08 agosto 2019. 

 

Até 2019, com quatro membros regulares no HRWG, os Estados Unidos era o 

país com maior representação. Dos países sul-americanos, a Argentina possuía o maior 

número de membros regulares, três membros, seguido pelo Chile com dois e, por fim, 

Brasil, Peru, Uruguai, que tinham um representante cada. Com a nova configuração, 

Estados Unidos e Espanha passam a ter a maior representatividade, contando com três 

membros cada um. No cenário sul-americano, Argentina e Brasil deixam de ter um 

membro cada, assim, Argentina e Chile ficaram com dois membros cada, Peru e 
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Uruguai permaneceram com um membro cada e o Brasil deixou de ter membro regular 

no HRWG. 

Importante publicação oriunda das discussões do HRWG é o documento de 

trabalho do Conselho Internacional de Arquivos: “Princípios básicos sobre o papel dos 

arquivistas na defesa dos direitos humanos” (HRWG; ICA, 2016). Esse documento vem 

sendo objeto de debate em diversos encontros na área de arquivos, conforme veremos a 

seguir. Trata-se de um importante documento elaborado para: 

 

[...] ajudar as instituições que preservam arquivos na sua tarefa de assegurar o 
papel adequado dos arquivistas no apoio aos direitos humanos, fornecer 
diretrizes aos arquivistas que, no decurso do seu trabalho diário, devem tomar 
decisões que podem afetar a aplicação e a proteção dos direitos humanos, dar 
apoio a associações profissionais de arquivistas e ajudar os funcionários de 
organismos internacionais que lidam com questões de direitos humanos a 
entender a importância das questões abrangidas pelos princípios e a contribuição 
que os arquivistas profissionais podem fornecer à proteção dos direitos humanos 
(HRWG; ICA, 2016, p.92-93). 

 

O documento considera o arquivista como um profissional fundamental para a 

preservação, organização e acesso dos documentos que contenham elementos de 

violação de direitos humanos. Os princípios estabelecidos foram propostos levando em 

conta as convenções já estabelecidas, tratados internacionais e instrumentos jurídicos 

variados que versam sobre a questão dos direitos humanos como, por exemplo, a 

“Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”; a 

“Declaração Universal dos Direitos Humanos” e o “Pacto Internacional sobre os 

Direitos Civis e Políticos”.  

O site do HRWG possui um espaço de notícias relacionadas às atividades 

desenvolvidas e promovidas pelo grupo, o “HRWG News”49. O boletim informativo 

“HRWG Newsletters”50 é outro meio de publicizar as ações do grupo e demais 

atividades no campo dos arquivos e direitos humanos. O boletim é enviado por email às 

pessoas cadastradas e também fica disponível no site do HRWG desde sua primeira 

edição. Segundo sua própria definição: “O boletim HRWG é uma compilação mensal de 

                                                
49 Informações obtidas em: <https://www.ica.org/en/hwrg-news>. Acesso em: 25 janeiro 2019. 
50 Informações obtidas em: <https://www.ica.org/en/hrwg-newsletters>. Acesso em: 25 janeiro 2019. 
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notícias escritas por Trudy Huskamp Peterson para o HRWG”51. Atualmente o boletim 

é publicado em inglês, mas muitas vezes conta com traduções para o francês e o 

espanhol. Os primeiros boletins foram lançados em fevereiro e março de 2008, e após 

um longo período de inatividade, a publicação foi retomada em dezembro de 2009. A 

partir dessa data, passou a ser publicado mensalmente. 

Outro campo disponível no site do HRWG é o dedicado às suas atividades e 

projetos, “HRWG Activities and Projects”52, no entanto, é um espaço um pouco confuso 

e aparenta não ser alimentado com frequência. Ao todo, identifiquei cinco projetos 

muito interessantes, embora não haja registro dos resultados obtidos e nem sobre a 

continuidade do projeto: 1) “International Copying Project”53; 2) “Human Rights 

Archives Directory Project”54; 3) “Human Rights Working Group Newsletter”55, talvez 

seja o único que traga um produto final que é o “HRWG Newsletters”, anteriormente 

citado; 4) “Humanrightsarchives.org”56; 5) “Online exhibition: no voices, no faces – 

CLOSED”57. 

No campo “Resources: Archives and Human Rights Resources”58 no site do 

HRWG temos as principais publicações referentes ao grupo, ou seja, além do boletim, 

temos ainda três documentos importantes: 1) “Basic Principles on the role of Archivists 

and Records Managers in support of Human Rights”59 (2016) – traduzido para o 

português como “Princípios básicos sobre o papel dos arquivistas na defesa dos direitos 

humanos” (HRWG; ICA, 2016), já citado; 2) “Archival Policies in the Protection of 

                                                
51 Informações obtidas em: <https://www.ica.org/en/hrwg-newsletters>. Acesso em: 25 janeiro 2019, 
tradução nossa. 
52 Informações obtidas em: <https://www.ica.org/en/hrwg-activities-and-projects>. Acesso em: 25 janeiro 
2019. 
53 Informações obtidas em: <https://www.ica.org/en/international-copying-project>. Acesso em: 25 
janeiro 2019. 
54 Informações obtidas em: <https://www.ica.org/en/human-rights-archives-directory-project>. Acesso 
em: 25 janeiro 2019. 
55 Informações obtidas em: <https://www.ica.org/en/human-rights-working-group-newsletter>. Acesso 
em: 25 janeiro 2019. 
56 Informações obtidas em: <https://www.ica.org/en/humanrightsarchivesorg>. Acesso em: 25 janeiro 
2019. 
57 Informações obtidas em: <https://www.ica.org/en/online-exhibition-no-voices-no-faces-closed>. 
Acesso em: 25 janeiro 2019. 
58 Informações obtidas em: <https://www.ica.org/en/archives-and-human-rights-resources>. Acesso em: 
25 janeiro 2019. 
59 Informações obtidas em: <https://www.ica.org/en/basic-principles-role-archivists-and-records-
managers-support-human-rights>. Acesso em: 25 janeiro 2019. 
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Human Rights”60 (2009) – trata-se de uma revisão do relatório da UNESCO e do ICA 

de 1995 sobre a gestão dos arquivos de antigos regimes repressivos; 3) “Application of 

ISAD(G) for Human Rights Archives”61 (2005) – sugere formas de como a norma 

ISAD(G)62 pode ser adaptada para seu uso na descrição de registros de direitos 

humanos. 

Por último, o campo “Useful Links”63 traz importantes indicações de links 

relacionados ao HRWG, como por exemplo o site do programa “Global Resources 

Human Rights and Documentation Program (HRADP)”64, trata-se de um programa 

ligado à Global Resource Network, sua origem está ligada ao Centro de Documentação 

e Pesquisa de Direitos Humanos (CHRDR) da Universidade de Columbia. O programa 

atua dando suporte para a “coleta, preservação e acessibilidade” de documentos sobre 

violações de direitos humanos ao redor do mundo. 

 

3.1.2 – Grupo de Trabalho sobre Arquivos e Direitos Humanos da Associação 

Latinoamericana de Arquivos (ALA) 

 

Em janeiro de 2019 foi criado o Grupo de Trabalho sobre Arquivos e Direitos 

Humanos no âmbito da Associação Latino-americana de Arquivos (ALA), que atua 

como Agência Regional do Conselho Internacional de Arquivos (ICA). Sua 

coordenação ficou a cargo de Mariana Nazar do “Archivo General de la Nación” da 

Argentina. 

Como se trata de uma iniciativa muito recente, ainda não há maiores 

desdobramentos nem tampouco resultados. A notícia foi divulgada no site da ALA, em 

formato de blog, pois o Grupo ainda não possui site específico. 

Segundo a definição da nota de lançamento os três objetivos do grupo são: 

                                                
60 Informações obtidas em: <https://www.ica.org/en/archival-policies-in-the-protection-of-human-rights-
0>. Acesso em: 25 janeiro 2019. 
61 Informações obtidas em: <https://www.ica.org/en/archives-and-human-rights-resources>. Acesso em: 
25 janeiro 2019. 
62 ISAD(G) – Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. 
63 Informações obtidas em: <https://www.ica.org/en/hrwg-useful-links>. Acesso em: 25 janeiro 2019. 
64 Informações obtidas em: <http://www.crl.edu/programs/hradp>. Acesso em: 25 janeiro 2019. 
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Divulgar informações sobre: a importância dos arquivos para defender os 
direitos humanos e seus possíveis usos na luta contra a impunidade; a 
necessidade de elaborar políticas arquivísticas adequadas que possam 
acompanhar a aplicação das políticas de justiça transicional; a importância de 
integrar as perspectivas éticas no treinamento e no trabalho de arquivamento. 

Mapear o status dos arquivos vinculados a graves violações de direitos na região. 

Desenvolver estratégias de comunicação entre instituições e profissionais 
interessados no assunto. (ALA, Disponível em: 
<http://www.alaarchivos.org/derechos-humanos/grupo-de-trabajo-sobre-
derechos-humanos/>. Acesso em: 01 abril 2019, tradução nossa). 

 

Embora esteja ainda em fase embrionária, trata-se de uma iniciativa importante 

para toda a região e uma forma de avançar nas discussões sobre preservação e acesso de 

acervos relacionados aos direitos humanos na região, pois os países em questão 

possuem características específicas, sobretudo no que tange a ditaduras aqui 

vivenciadas. 

Deve-se registrar, no entanto, a dificuldade de analisar a atuação desses grupos 

ao longo do tempo, pois muitas vezes o meio de divulgação de suas ações é a internet. A 

fluidez e a transitoriedade, tão próprias a esse veículo de informação, acabam 

comprometendo a preservação do histórico do grupo.  

Não localizamos, nas iniciativas tomadas pelos dois grupos de trabalhos 

analisados, discussões sobre arquivos pessoais relacionados aos direitos humanos.  

 

3.2 – Arquivos e direitos humanos em eventos acadêmicos: o que seminários, 

simpósios e congressos têm apresentado sobre o tema 

 

Nas discussões acadêmicas a temática de arquivos e direitos humanos vem 

ganhando relevo, seja em revistas especializadas em arquivos, como verificado no 

capítulo anterior, seja em encontros acadêmicos e científicos, que analisarei a partir dos 

programas ou anais dos principais eventos da área. Segue uma sistematização do que foi 

discutido nesses ambientes e, por fim, uma análise sobre esse levantamento65. 

                                                
65 Algo recorrente nos eventos aqui analisados é a ausência da íntegra dos trabalhos nos anais, 
programação ou programa. Em alguns eventos só foram divulgados os títulos dos trabalhos com seus 
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No plano regional, selecionei os congressos de Arquivologia do Mercosul de 

1996 a 2017, o período selecionado engloba todas as edições do congresso já realizadas; 

já no plano mundial analisarei as conferências anuais do ICA (Conselho Internacional 

de Arquivos) que nos últimos anos vêm privilegiando a temática (Brussel, Bélgica, 

2013; Girona, Espanha, 2014; Reykjavik, Irlanda, 2015; Seul, Coréia, 2016; Cidade do 

México, México, 2017; Yaounde, Camarões, 2018), o corte temporal também foi feito 

por englobar todas as edições do evento. Analiso, ainda, no plano nacional, dois 

seminários organizados pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, nos anos de 2017 

e 2018, por se tratar de eventos que giraram em torno da temática de arquivos e direitos 

humanos especificamente. 

Dentre os encontros regionais, selecionei o Congresso de Arquivologia do 

Mercosul (CAM) por ser um fórum privilegiado de discussões na área de arquivos, cuja 

periodicidade é bienal, com encontros realizados em sistema de rodízio em relação ao 

local. Não conseguimos localizar os sites referentes às primeiras edições do CAM, ainda 

assim, conseguimos recuperar algumas informações no site da Asociación Uruguaya de 

Archivólogos66. Foi o caso do I CAM – ocorrido em 1996 na cidade de Santa Fé, na 

Argentina – e do III CAM – ocorrido em 1999 em Montevidéu, no Uruguai. A análise 

do Programa67 do I CAM e das Conclusões68 do III CAM não indica que a temática de 

direitos humanos teve espaço no Congresso. 

Não localizamos nenhuma informação sobre o II CAM, ocorrido em 1997 em 

Santa Maria, no Brasil e o IV CAM, ocorrido em 2001 em San Lorenzo, no Paraguai, 

não sendo possível verificar se houve discussões em torno de arquivos de direitos 

humanos. 

O V CAM ocorreu em 2003 em Huerta Grande, na Argentina. Nas conclusões69 

do encontro foi possível, pela primeira vez, verificar registros sobre a temática de 

                                                                                                                                          
respectivos autores e, no máximo, o resumo. Tal situação dificulta a análise e divulgação dos trabalhos 
posteriormente aos encontros. 

 
66 Informações obtidas em: <https://aua.org.uy/>. Acesso em: 08 agosto 2019. 
67 Informações obtidas em: <https://aua.org.uy/content/i-cam-santa-fe-paran%C3%A1-argentina-1996>. 
Acesso em: 08 agosto 2019. 
68 Informações obtidas em: <https://aua.org.uy/content/iii-cam-montevideo-uruguay-1999>. Acesso em: 
08 agosto 2019. 
69 Informações obtidas em: <https://aua.org.uy/content/v-cam-huerta-grande-argentina-2003>. Acesso 
em: 08 agosto 2019. 
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direitos humanos, embora se refiram a eventos paralelos ocorridos dentro do CAM. 

Assim, destacamos as reflexões de dois desses eventos: 1) das 13ª Jornadas de 

Arquivistas da República Argentina: 

 

Señalamos algunos aportes relacionados con lo conceptual: [...] Por sobre todo se 
exalta la aparición del que nosotros consignamos como “archivo trascendente” 
ya que excede sus límites estáticos para asumir un papel definitorio y reparador 
en temas pendientes de resolución como derechos humanos, discriminación, 
corrupción, etc. (p.3) 

 

2) do 1º Fórum dos Arquivos Judiciais do Mercosul: 

 

Los Archivos Judiciales reconocen la indelegable responsabilidad que les 
compete en orden a la sistematización y preservación de toda aquella 
documentación vinculada a violaciones de derechos humanos y la importancia 
que ello reviste a los fines del juzgamiento de los responsables de tales 
violaciones” (p.5). 

 

Apesar de apresentar indícios de que havia preocupação com a questão de 

direitos humanos, não encontramos registros de trabalhos que foram apresentados com 

tal temática, pois não foi possível localizar a programação do evento. 

O VI CAM foi realizado em 2005 em Campos do Jordão, no Brasil, com a 

temática “Arquivos: o saber e o fazer”. 70 Na programação geral não localizamos nada 

referente aos direitos humanos, mas nos eventos paralelos tivemos algumas 

apresentações que se referem ao tema: 1) No I Encontro de Documentação Oral do 

Mercosul foi apresentado o trabalho “Memorias orales del exilio: la dictadura militar 

argentina”, de autoria da argentina Alejandra Oberti; 2) na V Jornada de Arquivos 

Municipais, a segunda mesa tinha a temática “Políticas e práticas arquivísticas 

municipais e os direitos humanos”, composta pelos seguintes trabalhos: dois da 

Espanha, i) “Las políticas y las prácticas archivísticas municipales y los derechos 

humanos en Barcelona”, de autoria de Ramón Alberch i Fugueras e, ii) “Políticas y 

prácticas archivísticas: recuperación patrimonial en la Provincia de Huelva”, de autoria 

de Remedios Rey de las Peñas; um trabalho da Argentina, iii) “Archivos municipales 

                                                
70 Informações obtidas em: <https://www.guiadecamposdojordao.com.br/campos-do-jordao-noticias/vi-
congresso-de-arquivologia-do-mercosul-confira-a-programacao.html>. Acesso em: 08 agosto 2019. 
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de la República Argentina: situación legal y estado de las prácticas”, de Norma Fenoglio 

e três trabalhos do Brasil, iv) “Arquivos municipais e cidadania no Brasil”, de Antônio 

Carlos Galdino, v) “O município de Barueri: novo paradigma de gestão pública”, de 

autoria de Cilene Rodrigues Bittencourt e, vi) “Encontros Paulistas sobre Gestão 

Documental Pública: por uma política municipal de arquivos”, de autoria de Camila 

Brandi de Souza.  

O Congresso ainda contou com o evento paralelo Reunião sobre Arquivos da 

Repressão – Coordenação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos (Brasil), 

em sessão única, com a participação da Comissão, da Memoria Abierta, da Argentina e, 

representando o Arquivo Nacional, seu então diretor, Jaime Antunes da Silva. 

O VII CAM ocorreu em 2007 em Viña del Mar, no Chile, com a temática central 

“Archivos: patrimonio documental del futuro”. Localizamos o documento final71 do VII 

CAM do qual destacamos a preocupação do V Foro de Directores de Archivos 

Nacionales del Mercosur, evento paralelo do VII CAM, que em suas conclusões 

recomendava atenção apropriada aos arquivos de direitos humanos: 

 

V Foro de Directores de Archivos Nacionales del MERCOSUR, recomienda 
brindar apropiada atención a los archivos de derechos humanos, memoria y 
testimonio de la aplicación de las políticas represivas y que se asista 
profesionalmente en el tratamiento archivístico que habilite el acceso documental 
conforme a la legislación vigente en cada país. Contó con la participación de 
Directores de Archivos y/o sus representantes de los siguientes países: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela (p.5).   

 

O VIII CAM ocorreu em 2009 em Montevidéu no Uruguai, com a temática 

central “Archivos, derechos y nuevas tecnologías hacia el gobierno electrónico”. No site 

da Asociación Uruguaya de Archivólogos estão salvos os documentos do evento.72 O 

Congresso foi organizado em três eixos, sendo o segundo eixo dedicado à questão dos 

direitos humanos, intitulado “Derechos (humanos, memoria, datos personales, acceso a 

la información)”. A partir das conclusões formuladas pelo grupo do eixo de direitos 

humanos e memória é possível perceber uma preocupação em discutir as políticas de 

acesso aos documentos das ditaduras ocorridas nos países do Cone Sul: 

                                                
71 Informações obtidas em: <https://aua.org.uy/content/vii-cam-vi%C3%B1a-del-mar-chile-2007>. 
Acesso em: 08 agosto 2019. 
72 Informações obtidas em: <https://aua.org.uy/content/viii-cam-montevideo-uruguay-2009>. Acesso em: 
08 agosto 2019. 
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En esta reunión de archivos sobre Derechos Humanos y Memoria se presentaron 
4 ponencias, en la que participaron los siguientes países, Argentina, Bolivia, 
Brasil y Chile. 

De las mismas podemos concluir que las exposiciones se articularon en base a 
tres ejes: 1) Aspectos legales relacionados a los derechos humanos. 2) 
problemática para la construcción de una historia del tiempo presente. 3) Rol del 
archivista en la difusión de documentos producidos en épocas de represión 
militar. 

Es de destacar como los ejes señalados se ensamblan perfectamente, produciendo 
una imagen global sobre el tema que lo corta transversalmente, quedando de 
manifiesto tres visiones diferentes, la legal, la histórica y la técnica. 

Las experiencias recogidas tuvieron como metodología localizar e intervenir  
archivos relacionados a los derechos humanos y la memoria con el fin de 
tratarlos técnicamente y ponerlos a disposición de la comunidad, es de destacar 
que las distintas experiencias se vieron favorecidas por las leyes de derecho de 
acceso a la información que existen en los distintos países. 

Las experiencias prácticas recogidas mostraron que la intervención en archivos 
relacionados a los derechos humanos su rescate, recopilación y difusión se 
vieron dificultados por encontrarse documentos en estado incompleto, disperso y 
en mal estado de conservación, esto hace que el esfuerzo para ponerlos al 
servicio de la sociedad sea mayor. 

También se coincidió  en que hay una necesidad de definir en los distintos países  
afectados por los regímenes dictatoriales, que información es confidencial, cual 
es secreta y cual es reservada. 

En resumen las ponencias además de presentar la realidad particular de cada una 
coincidieron en la importancia de implementar normativa respecto a plazos y 
acceso, por eso se propone para el próximo congreso que haya un eje sobre 
acceso y plazos de documentos relativos a los derechos humanos. 

Concluimos que hay una relación entre la construcción del derecho al acceso a la 
información y la cuestión del acceso a los documentos producidos por los 
órganos represivos durante las dictaduras militares, y que es necesario plantear 
un debate multidisciplinario sobre este tema para unificar las distintas visiones. 
(p.1). 

 

O IX CAM ocorreu em 2011 em San Lorenzo no Paraguai, com a temática “A 

valorização do patrimônio documental na construção da memória histórica da nação”. 

Notamos a partir da análise das conclusões73 do Congresso, que não há nenhuma 

resolução sobre arquivos de direitos humanos, também notamos que dos seis eixos 

temáticos, nenhum versava sobre o assunto. O mesmo percebemos no evento seguinte, o 

X CAM, realizado em 2014 em Santa Cruz de la Sierra na Bolívia. Nos documentos74 

disponibilizados pela Asociación Uruguaya de Archivólogos não há nenhuma menção à 

questão dos direitos humanos. 

                                                
73 Informações obtidas em: <https://aua.org.uy/content/ix-cam-san-lorenzo-paraguay-2011>. Acesso em: 
08 agosto 2019. 
74 Informações obtidas em: <https://aua.org.uy/content/x-cam-santa-cruz-de-la-sierra-bolivia-2014>. 
Acesso em: 08 agosto 2019. 
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O XI CAM, ocorrido no Brasil na cidade de São Paulo, em 2015, contou com 

apenas uma mesa redonda com temática diretamente relacionada à questão do uso dos 

arquivos na defesa dos direitos humanos, intitulada “O papel do arquivo nas comissões 

da verdade”, composta de três apresentações, abordando um panorama das comissões da 

verdade na Argentina e no Brasil. 

O XII CAM ocorreu em Córdoba, na Argentina em 2017. Nesse encontro, 

percebemos uma maior preocupação com a temática de direitos humanos relacionados 

aos arquivos. Houve uma apresentação intitulada “El rol de los archivistas frente a la 

grave violación de los derechos humanos en México” (CONGRESSO DE 

ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL, 2017, p.33), ocorrida dentro do eixo “El Rol 

Social del Archivero”. Contou ainda com um bloco de apresentações “Memoria y 

derechos humanos” dentro do eixo “Difusión de los Archivos y Cooperación 

Internacional”. Dentre as visitas técnicas organizadas pelo evento, fica o destaque para 

as seguintes atividades em torno do tema que nos interessa: 1) “Archivo de Tribunales 

de Córdoba y Regionales en Tribunales II”; e 2) “Archivo Provincial de la Memoria”. 

Ambos possuem atividades e funções relacionadas à preservação de arquivos ligados 

aos direitos humanos, pois segundo sua descrição: 

 

El APM [Archivo Provincial de la Memoria] es hoy un Sitio de Memoria y un 
Archivo donde se conservan documentos vinculados al accionar del terrorismo 
de Estado y la lucha en defensa de los Derechos Humanos en el ámbito de la 
Provincia de Córdoba. (CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO 
MERCOSUL, 2017, p.40). 

 

O próximo encontro, XIII CAM75 está previsto para ocorrer entre os dias 21 e 25 

de outubro de 2019 em Montevidéu no Uruguai, com a temática “Paradigmas de 

arquivos no contexto de políticas públicas”. 

 

Quadro com os Congressos de Arquivologia do Mercosul (CAM) 

Evento Ano Local Temática Central 

I CAM 1996 Santa Fé – Paraná Sem temática definida. 

                                                
75 Informações obtidas em: <https://eventos.aua.org.uy/xiii-cam>. Acesso em: 08 agosto 2019. 
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Argentina 

II CAM 1997 Santa Maria 

Brasil 

Sem temática definida. 

III CAM 1999 Montevidéu 

Uruguai 

Sem temática definida. 

IV CAM 2001 San Lourenzo 

Paraguai 

Sem temática definida. 

V CAM 2003 Huerta Grande 

Paraguai 

Sem temática definida. 

VI CAM 2005 Campos do Jordão 

Brasil 

Arquivos: o saber e o fazer 

VII CAM 2007 Viña del Mar 

Chile 

Archivos: patrimonio documental del futuro 

VIII CAM 2009 Montevidéu 

Uruguai 

Archivos, derechos y nuevas tecnologías hacia el 

gobierno electrónico 

IX CAM 2011 San Lourenzo 

Paraguai 

A valorização do patrimônio documental na construção 

da memória histórica da nação 

X CAM 2014 Santa Cruz de la Sierra 

Bolívia 

Sem temática definida. 

XI CAM 2015 São Paulo 

Brasil 

Arquivos, entre tradição e modernidade 

XII CAM 2017 Córdoba 

Argentina 

Archivos y archiveros en la sociedad del conocimiento 

XIII CAM 2019 Montevidéu 

Uruguai 

Paradigmas de arquivos no contexto de políticas 

públicas 

Fonte: Asociación Uruguaya de Archivólogos <https://aua.org.uy/content/historia-de-los-cam-
hist%C3%B3ria-do-cam>. Acesso em: 08 agosto 2019. 
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No âmbito nacional, o Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP) 

organizou dois eventos nos últimos anos relacionados a arquivo e direitos humanos: 1) 

“Seminário Arquivo e Direitos Humanos: documentos da Comissão Teotônio Vilela76”, 

ocorrido em agosto de 201777 onde diversas apresentações visavam publicizar os 

trabalhos da Comissão. Ao término do Seminário, foi organizada uma edição especial 

da Revista do Arquivo, já exposta no capítulo anterior, sobre o papel e atuação da CTV 

– Comissão Teotônio Vilela (Revista do Arquivo, 2017); 2) Seminário Internacional 

Arquivos e Direitos Humanos, ocorrido em dezembro de 201878, com uma proposta 

mais ampla de debate acerca do tema, inclusive com a participação de profissionais 

estrangeiros, em razão da comemoração dos 70 anos da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos: 

 

No mês em que celebramos os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, o APESP realiza Seminário sobre a importância da proteção e 
preservação dos documentos públicos como fonte de prova e informação na 
promoção e defesa dos Direitos Humanos. Ao longo de dois dias, especialistas 
nacionais e internacionais participarão de seis mesas de reflexão sobre arquivos e 
direitos políticos, repressão, censura, migração e imigração, ativismos, raça, 
gênero e sexualidade, além de uma conversa sobre materialidade e memória para 
povos indígenas. (SEMINÁRIO INTERNACIONAL ARQUIVOS E DIREITOS 
HUMANOS, 2018). 

 

                                                
76 Segundo a descrição do Arquivo Público do Estado de São Paulo: “A Comissão Teotônio Vilela de 
Direitos Humanos (CTV) foi uma organização não governamental constituída em 1983, e que encerrou 
legalmente suas atividades em 2016. A CTV foi criada com o objetivo de investigar e combater violações 
cometidas em estabelecimentos de privação de liberdade por agentes do Estado. Seus membros 
fundadores faziam parte da sociedade civil, atuando como políticos, intelectuais, escritores e religiosos, 
que em sua maioria já atuavam na área de defesa dos direitos humanos. Em 1987, com a criação do 
Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da Universidade de São Paulo, a Comissão passa a ter como sede 
as dependências do NEV, atuando em conjunto com essa instituição de pesquisa. Após a promulgação da 
Constituição Federal de 1988 e principalmente no início da década de 1990, a Comissão Teotônio Vilela 
ampliou sua área de atuação, passando a acompanhar e interferir em casos de proteção aos direitos 
humanos pelo país. Apesar de sua intensa atividade, é apenas a partir de 1993, com a mudança na 
legislação do terceiro setor, que a Comissão Teotônio Vilela assume uma forma mais institucionalizada. 
Neste mesmo ano aderiu a um convênio com um órgão internacional holandês de financiamento. Após a 
finalização desse convênio, as atividades desenvolvidas pela Comissão Teotônio Vilela diminuem 
significativamente. Em 2016 a Comissão Teotônio Vilela encerrou juridicamente suas atividades.” 
Informações obtidas em: <http://icaatom.arquivoestado.sp.gov.br/ica-atom/index.php/comissao-teotonio-
vilela-de-direitos-humanos>. Acesso em: 20 março 2019. 
77 Informações obtidas em: <http://www.arquivoestado.sp.gov.br/seminario_direitos_humanos/>. Acesso 
em: 20 março 2019. 
78 Informações obtidas em: < 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/seminario_arquivos_direitos_humanos/>. Acesso em: 20 março 
2019. 
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Embora não tenha encontrado a publicação das apresentações do Seminário 

Internacional, conforme ocorreu no evento em celebração à CTV, ambos foram 

transmitidos pela internet e os vídeos estão disponíveis no grupo do Facebook do 

próprio Arquivo Público do Estado de São Paulo, o que garante minimamente que o 

debate não tenha se limitado aos dias do evento e aos participantes79. 

Com abrangência mundial, selecionei a Conferência organizada pelo Conselho 

Internacional de Arquivos (ICA), evento anual que congrega diversos países nas 

discussões em torno dos arquivos.  

A primeira edição da Conferência Anual do Conselho Internacional de Arquivos 

ocorreu no ano de 2013 em Bruxelas, na Bélgica, com o tema central “Accountability, 

Transparency and Access to Information”. Segundo o site da ICA80 o evento teve uma 

participação significativa, contando com mais de 500 participantes de cem diferentes 

países. 

Pela análise do Programa da Conferência contabilizamos a realização de cinco 

sessões com três mesas cada, totalizando quinze mesas com temas específicos.81 

Percebemos a realização de duas mesas com a temática relacionada aos direitos 

humanos: “Truth and Reconciliation I” que acolheu duas apresentações, a saber: 1) do 

Canadá, “Indian Residential Schools Truth and Reconciliation Commission of Canada: 

Accountability, Transparency and Access to Information”, de autoria de Claude 

Roberto; 2) da Suíça, “The Role of Truth Commission’s Archives in Dealing with the 

Past”, de autoria de Elisabeth Baumgartner; e a mesa “Truth and Reconciliation II” que 

contou com três apresentações: 1) dos Estados Unidos, “Surveillance, Documentation 

and Privacy: an International Comparative Analysis of State Intelligence Records”, de 

autoria de Joel A. Blanco-Rivera e Katherine Wisser; 2) também dos Estado Unidos, 

“Never Neutral: Archives and Archivists in Post-Conflict States”, de autoria de Mario 

H. Ramírez e T-Kay Sangwand; 3) da Namíbia, “Content Of Colonial Archives: an 

Under Researched Issue”, de autoria de Ellen Ndeshi Namhila. Considerando o total de 

                                                
79 O grupo do Facebook está disponível em: <https://www.facebook.com/arquivoestado/>. Acesso em: 20 
março 2019.  
80 Informações obtidas em: <https://www.ica.org/en/brussels-23-24-november-2013>. Acesso em: 08 
agosto 2019. 
81 Informações obtidas em: <https://archives.gov.ua/International/Konf_2013_prog_eng.pdf>. Acesso em: 
08 agosto 2019. 
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mesas é uma temática que teve um espaço considerável dentro da conferência e 

apresentou diversidade quanto à origem dos palestrantes. 

A segunda edição da Conferência ocorreu em 2014 em Girona na Espanha, com 

a temática central “Archives and Cultural Industries”82. Apenas verificamos a discussão 

sobre direitos humanos na programação geral do evento, onde há a ocorrência do 

encontro do grupo “ICA Expert Group in Human Rights” e uma sessão paralela “Open 

Forum on draft ‘Basic Principles on the Role of Archivists in Support of Human 

Rights’”, apresentado por Giulia Barrera e Trudy Peterson, trata-se da discussão do 

esboço do que viria a ser o documento “Princípios básicos sobre o papel dos arquivistas 

na defesa dos direitos humanos” (HRWG; ICA, 2016). 

A terceira edição da Conferência do ICA ocorreu na Irlanda, na cidade de 

Reykjavik no ano de 2015 com a temática central “Evidence, Security & Civil Rights: 

Ensuring trustworthy Information”83. Infelizmente o site oficial do evento não está mais 

disponível na internet e, portanto, não foi possível fazer um levantamento das 

apresentações e encontros realizados por ocasião da Conferência. 

A quarta edição da Conferência84 ocorreu em 2016 na cidade de Seul na Coréia 

do Sul, e trouxe como tema central “Archives, Harmony and Friendship: Ensuring 

cultural sensitivity, justice and cooperation in a globalised world”. Foi organizado em 

nove grandes temas, sendo um deles mais diretamente relacionado à questão dos 

direitos humanos, denominado “Use of records and archives in justice, advocacy and 

reconciliation work”. O referido tema contou com uma quantidade impressionante de 

trabalhos relacionado ao tema de arquivos e direitos humanos, conforme o quadro 

abaixo: 

 

Quadro com apresentações do eixo “Use of records and archives in justice, 

advocacy and reconciliation work” – Conferência Anual do ICA – Seul – 2016: 

                                                
82 Informações obtidas em: <http://www.girona.cat/web/ica2014/eng/index.php>. Acesso em: 08 agosto 
2019. 
83 Informações obtidas em: <https://www.ica.org/en/annual-conference-2015>. Acesso em: 08 agosto 
2019. 
84 Informações obtidas em: <https://www.ica.org/en/international-congress-2016>. Acesso em: 08 agosto 
2019. 
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 Sessão Origem Título da Apresentação Autoria 

1 Reconciliation 

Part 1 

Austrália Glimmers of Identity and Beacons of 
Justice: The role of administrative 
records in achieving justice for 
survivors of childhood abuse 

Gerard Foley e 

Debra Rosser 

2 Reconciliation 

Part 1 

Canadá Witnesses to the truth: managing the 
records of difficult times 

Guy Berthiaume 

3 Reconciliation 

Part 1 

Alemanha The Archive of Oppressed Literature in 
the German Democratic Republic 
(GDR)”, de autoria de Matthias 
Buchholz 

Matthias Buchholz 

4 Reconciliation 

Part 1 

China, 

Canadá 

Records and Justice: reflections on the 
farmer workers experience 

Huiling Feng, 
Sherry L. Xie e 
Linqing Ma 

5 Privacy and 

access 

Holanda As open as we can! Wilco Schepen 

6 Privacy and 

access 

Irlanda, 

Reino 

Unido 

Trouble and Strife: the development of 
archival records on CAIN (Conflict 
Archive on the INternet) 

John McDonough, 

Brendan Lynn 

 

7 Managing 

Information as 

Records 

Espanha The force of the original. 
Accountability, fight against corruption 
and social justice in Catalonia 

Joan SOLER, 

Vicenç RUIZ 

 

8 Reconciliation 

Part 2 

Argentina The archives of Operation Condor: 
investigating, judging and 
understanding the crimes coordinated 
by South-American dictatorships 

Grégoire 

CHAMPENOIS 

9 Reconciliation 

Part 2 

França Mass crime archives: how to "deal 
with" the archives of the French slave 
trade? 

Louis Gilles 

Pairault 

10 Legal 

Perspectives 

República 

da Korea 

Status and lawsuit facing problems of 
e-Discovery (in the aspect of 
preservation of computerized record) 

Wan Kyu Jang 

 

11 Legal 

Perspectives 

República 

da Korea 

The introduction and problem of e-
discovery in the Republic of Korea 

Ji Young Kim 
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12 Reconciliation 

Part 3 

Canadá, 

Brasil,  

Righting Past Wrongs: Using Records 
to Promote Healing and Reconciliation 
in Brazil and Canada:  "Resistance and 
Archives: Part of Slavery History in 
Brazil On-line"/ "Promises to Keep: 
The Archives of the Truth & 
Reconciliation Commission in Canada" 
/ "Documenting Human Rights Over 
Time: From Slave Trade Protest to the 
UN Declaration of Indigenous Rights" 

Shelley Sweeney, 

Raymond Frogner, 

Lucia Maria 

Velloso de Oliveira 

 

13 Human Rights Itália, 

Bélgica. 

Marrocos 

Archivists in Support of Human Rights 
1: The Basic Principles of the Role of 
Archivists in Support of Human 
Rights: An Introduction 2: The struggle 
for opening up the ‘repression files’ in 
Belgium 3:  Les droits de l'Homme à 
l'origine de l'expérience des Archives 
du Maroc 

Giulia BARRERA, 

Karin VAN 

HONACKER, 

Jamaâ BAIDA, 

Antonio 

GONZÁLEZ 

QUINTANA 

 

14 Transparency Tanzânia A Delicate Balance: The Challenges of 
Transparency in the Management of 
International Judicial Records 

Tom ADAMI, 

Martha HUNT, 

Chiara BIAGIONI, 

Samuel ALGOZIN 

 

15 Case Studies Malásia Repurposing Archival Content For 
Advocacy At The National Of 
Archives Of Malaysia 

 

Norehan 

JAAFFAR 

 

16 Case Studies Singapura Unlocking Martial Law’s Lieux de 
Memoire: Contextualizing Photographs 
in the Hands of their Provenance 

Iyra 

BUENROSTRO 

 

17 Justice Part 2 Austrália The Forced Adoptions History Project 
Social Archive: an opportunity for 
restorative justice 

 

Shaun 

ROHRLACH 

 

18 Justice Part 2 Taipé 

Chinesa, 

Brasil 

One Law for Information and a Giant 
Leap for Democracy: Brazilian 
archival legislation and its ability to 
strengthen transitional justice 

Shirley FRANCO, 

Georgette 

MEDLEY 
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19 Justice Part 2 Nepal The collection of National Archives 
and Using its archival documents in 
justice, advocacy and reconciliation 
work in Nepal 

Saubhagya 

PRADHANANGA 

 

20 Reconciliation 

Part 4 

Chile New Human Right Archives in Chile: 
an effort to reconstruct memory 

Emma DE RAMóN 

 

21 Reconciliation 

Part 4 

Alemanha Overcoming the division of the state: 
The role of the German federal 
archives 

Andrea 

HAENGER 

 

22 Reconciliation 

Part 4 

Alemanha 

 

Supporting Justice, Reconciliation and 
Historical Evaluation of a Dictatorship: 
The Federal Archives’ Records on 
National Socialism and the Second 
World War 

Tobias 

HERRMANN 

 

23 Reconciliation 

Part 4 

Japão Managing Records of Nuclear Power 
Plants 

Arika KANEKO 

 

24 Reconciliation 

Part 4 

República 

da Korea 

The job and role of record management 
specialists for design records 
management 

 

Hye Rin JEONG 

 

25 Reconciliation 

Part 4 

República 

da Korea 

Archives and Records in Korean 
Nuclear Power Plant over the Life 
Cycle 

Jaekyu LEE 

 

26 Reconciliation 

Part 4 

República 

da Korea 

Classification of Design Documents 
Records for Korean Nuclear Power 
Plant 

Hae Jeong LEE 

 

27 Reconciliation 

Part 5 

Islândia Reconciliation of a nation – the part of 
archives 

Njörður 

SIGURDSSON 

28 Reconciliation 

Part 5 

África do 

Sul 

Transforming archival access of Truth 
and Reconciliation Commission 
through freedom of information 
legislation in South Africa 

Mpho NGOEPE 

 

29 Reconciliation 

Part 5 

Brasil The role of records and archives in the 
support of Brazilian National Truth 
Commission's work 

Mônica 

TENAGLIA, 

Georgete Medleg 
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 RODRIGUES 

 

30 Archives at risk Estados 

Unidos, 

Reino 

Unido, 

Suíça 

Safe havens for archives at risk Trudy HUSKAMP 
PETERSON, 
David SUTTON, 
Rahel VON ARX, 
Jussi NUORTEVA 

Fonte: <https://www.ica.org/en/3-use-records-and-archives-justice-advocacy-and-reconciliation-

work>. Acesso em: 08 agosto 2019. 

 

Conforme é possível observar no quadro acima, o Brasil teve a participação de 

duas pesquisadoras, Mônica Tenaglia e Georgete Medleg Rodrigues, com a 

apresentação de um trabalho sobre o papel dos arquivos na Comissão Nacional da 

Verdade. Tenaglia é formada em história pela USP, fez mestrado em Arquivologia na 

University College London sob orientação de Andrew Flinn, é recém doutora em 

Ciência da Informação pela UnB, onde foi orientada por Georgete Medleg Rodrigues. 

Rodrigues vem de uma formação em história, é pós-doutora nessa área, é professora da 

UnB na área de Arquivologia na graduação e em Ciência da Informação na pós-

graduação. As duas foram co-responsáveis, juntamente com Shirley Carvalhêdo Franco, 

pela tradução do texto de Geraci e Caswell (2019), anteriormente mencionado. 

A quinta edição da Conferência ocorrida em 2017, foi organizada pelo ICA em 

conjunto com a ALA (Associação Latinoamericana de Arquivos). Nela, podemos 

verificar como o tema de direitos humanos foi abordado e ganhou destaque. Cabe 

ressaltar que o programa da Conferência do México é mais extenso e completo, pois 

além da programação, o programa explicita os objetivos de cada encontro realizado, 

facilitando a análise das discussões travadas durante o evento. Todo o programa foi 

traduzido em três idiomas – espanhol, inglês e francês. 

Na carta de boas-vindas da ALA, as palavras da então presidente, Mercedes de 

Veja, deixam evidente o comprometimento da associação bem como do encontro com a 

defesa da relação dos arquivos com a proteção dos direitos humanos (CONFERÊNCIA 

ALA-ICA CIDADE DO MÉXICO 2017, 2017, p.4). O mesmo tipo de intenção também 
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se observa na carta de boas-vindas assinada pelo presidente da ICA, David Fricker 

(CONFERÊNCIA ALA-ICA CIDADE DO MÉXICO 2017, 2017, p.5). 

Ocorrida na Cidade do México, em 2017, a Conferência teve como tema central 

“Arquivos, Cidadania e Interculturalismo”, contou com diversas atividades relacionadas 

diretamente com a temática de direitos humanos e especificamente um eixo “Derechos 

Humanos” com o objetivo de: 

 

Discutir y analizar las aportaciones de los archivos en la formación de la 
conciencia ciudadana y en el fomento al ajercicio y la protección de los  
derechos humanos, los cuales incluyen el respecto a la identidad cultural de cada 
pueblo contenida en la Memoria del Mundo. (CONFERÊNCIA ALA-ICA 
CIDADE DO MÉXICO, 2017, p.26). 

 

Esse eixo teve uma conferência magistral proferida por Frank La Rue, subdiretor 

de Comunicação Geral e Informação da UNESCO com o título “Archivos históricos y 

derecho a la verdad” e contou ainda com cinco painéis com representantes de diversos 

países – Alemanha, Argentina, Canadá, Egito, França, Guatemala, Itália, México, 

Portugal e Uruguai. 

Com a participação de Anna Carla Ericastilla, da Guatemala, e Emmanuelle 

Luccioni, da França, com o trabalho “Memoria abierta”; Vania Markarian, do Uruguai, 

com o trabalho “Los documentos del pasado reciente como materiales de archivo: 

reflexiones desde el caso uruguayo”; Alejandra Oberti e María Celina Flores, da 

Argentina, com o trabalho “El testimonio en el archivo, voces entre el pasado y el 

presente, a partir de la experiencia de Memoria Abierta”, e com a mediação de Elisa 

Speckman, do México, o painel intitulado “Restaurando el acceso a la historia: archivos 

después de las dictaduras” trouxe para o debate a importância dos arquivos nos 

processos de justiça de transição em sociedades que haviam passado por experiências de 

violações sistemáticas de direitos humanos, seu objetivo foi assim definido: 

 

Analizar y compartir experiencias relativas al rescate de la memoria colectiva, 
acerca de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por las 
dictaduras latinoamericanas en el pasado reciente; destacando la importancia de 
los archivos en esta tarea y su vinculación a posibles procesos de justicia 
transicional. (CONFERÊNCIA ALA-ICA CIDADE DO MÉXICO, 2017, p.26).  
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O painel “Los archivos en los procesos de justicia transicional” também discutiu 

o uso dos arquivos como fator importante para os processos institucionais de justiça de 

transição em sociedades que passaram por violência de direitos humanos, seu objetivo 

era de: 

 

Analizar la función y las contribuiciones de los archivos en los procesos 
institucionales de justicia transicional, suscitados en las sociedades que han 
padecido experiencias de violaciones colectivas a los derechos humanos. 
(CONFERÊNCIA ALA-ICA CIDADE DO MÉXICO, 2017, p.26). 

 

Com a mediação de Issa Luna Pla, do México, participaram desse painel 

Dagmar Hovestädt, da Alemanha, com o trabalho “De la represión a la revolución y a 

uma escuela para la democracia: los archivos Stasi como herramienta de la justicia 

transicional y la educación en derechos humanos”; Raymond Frogner, do Canadá, e 

Lina Ornelas, do México, com o trabalho “El llamado ‘derecho al olvido’ y sus 

implicaciones no intencionadas”; e Luis Raúl González Pérez, do México, com o 

trabalho “Justicia transicional y archivos”. 

O painel “Los archivos históricos y el derecho a la cultura” trazia como 

discussão central as funções dos arquivos históricos na salvaguarda e difusão da 

memória coletiva. O objetivo desse painel era: 

 

Explicar las funciones de los archivos históricos en la salvaguarda y la difusión 
de la memoria colectiva, destacando sus aportaciones para la creación de 
prácticas ciudadanas de acceso al conocimiento del pasado social, con una forma 
de reivindicar el derecho a la cultura y su vinculación con la historia de los 
pueblos. (CONFERÊNCIA ALA-ICA CIDADE DO MÉXICO, 2017, p.27). 

 

Participaram desse painel Normand Charbonneau, do Canadá, com o trabalho 

“Derechos indígenas en Canadá: la reconciliación mediante el reconocimiento y la 

acción en la Biblioteca y Archivos de Canadá”; Johanna Smith, também canadense,  

com a apresentação intitulada “Revitalización de las lenguas y culturas indígenas de 

Canadá: nuevas iniciativas en la Biblioteca y Archivos de Canadá”; Daniela Gleizer, do 

México, com o trabalho “Reflexiones sobre la Ley General de Archivos, el derecho a la 

verdad y el derecho a la cultura”, e Amr Shalakany, do Egito, O painel contou com 

mediação de Bolfy Efraín Cottom Ulín, do México. 
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O painel “Principios y prácticas: desafíos cotidianos y principios básicos sobre el 

papel de los archivistas en apoyo de los derechos humanos”, tinha como participantes 

Giulia Barrera, da Itália, com a apresentação “Principios básicos para archivistas y 

administradores documentales en el apoyo de los derechos humanos”; Anna Carla 

Ericastilla, da Guatemala, com o trabalho “Los archivos y los derechos humanos en 

Guatemala: los desafíos de la formación de los nuevos archivistas”; Mariana Nazar, da 

Argentina, com a apresentação “De cuando la archivística es una trinchera: archivos y 

derechos humanos en Argentina”. O painel foi moderado por Alicia Casas de Barrán, do 

Uruguai, e trouxe para debate o documento elaborado pelo HRWG-ICA “Princípios 

básicos sobre o papel dos arquivistas na defesa dos direitos humanos” (HRWG; ICA, 

2016).  O objetivo do painel foi assim definido: 

 

Explorar la aplicación de los Principios Básicos del ICA sobre el papel de los 
archivistas y los administradores de archivos en apoyo de los derechos humanos 
en la práctica cotidiana. (CONFERÊNCIA ALA-ICA CIDADE DO MÉXICO, 
2017, p.27). 

 

Ainda dentro do eixo “Derechos Humanos” o painel “Archivos y el acceso a la 

información para historiar el presente”, que discutia os desafios do presente para criar 

procedimentos institucionais e arquivos com documentação recente, foi coordenado por 

Emma de Ramón, do Chile, e seu objetivo era: 

 

Discutir los desafíos que enfrentan las sociedades para crear procedimientos 
institucionales de consulta pública a archivos con documentación reciente, con el 
propósito de conocer cabalmente la realidad histórica del presente. 
(CONFERÊNCIA ALA-ICA CIDADE DO MÉXICO, 2017, p.27). 

 

Esse tema da temporalidade dos arquivos de direitos humanos é interessante, 

pois aponta para uma questão sensível que são os prazos de comunicabilidade. O painel 

teve a participação de Claire Bechu, da França, com o trabalho “Los ciudadanos y el 

acceso a la información: entre la historia y la memoria”; Rosine Lheureux, também da 

França, com a apresentação “Compartir la memoria de los años oscuros, conectar a los 

ciudadanos de hoy con aquellos de ayer y de mañana: iniciativas colaborativas 

nacionales de Francia”; Silvestre de Almeida Lacerda, de Portugal, com o trabalho “Los 
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150 años de la Carta de Ley de Abolición de la Pena de Muerte”, e Patricia Funes, da 

Argentina85. 

A Conferência contou ainda com mais duas atividades voltadas para a questão 

dos direitos humanos: 1) um painel referente ao programa de novos profissionais do 

ICA que visava a que “El equipo de Nuevos Profesionales de ICA expondrá su visión 

sobre archivos y derechos humanos; administración de registros electrónicos y 

conservación digital; y archivos comunitários” (CONFERÊNCIA ALA-ICA CIDADE 

DO MÉXICO, 2017, p.35); 2) uma oficina organizada pelo grupo de trabalho do ICA 

sobre Direitos Humanos, o HRWG (Human Rights Working Group), com o objetivo de: 

 

Dar a los archivistas latinoamericanos la oportunidad de actualizar-se en 
profundidad sobre cuestiones relativas a los archivos y los derechos humanos, 
incluída la documentación sobre las dictaduras y guerras civiles em 
Latinoamérica; Princípios básicos de los archivistas y administradores de 

documentos en apoyo a los derechos humanos; los documentos de negocios 
como pruebas de violaciones a los derechos humanos; y finalmente los archivos 
frente a La Declaración Universal de los Derechos Humanos. (CONFERÊNCIA 
ALA-ICA CIDADE DO MÉXICO, 2017, p.41). 

 

A oficina foi proposta por membros do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos 

(Human Rigths Working Group – HRWG) de diversos países, inclusive do Brasil, na 

figura do professor Vitor Manoel Marques da Fonseca. 

A sexta edição, ou seja, a mais recente edição, “Conferência ICA Yaounde 

2018”, ocorreu na capital de Camarões com a temática “Arquivos: governança, 

memória e patrimônio” (Archives: governance, memory, heritage). Ao analisar o 

programa oficial da Conferência, verificamos a ocorrência de uma mesa redonda 

intitulada “Cidade do Cabo 2003 – Yaounde 2018: arquivos e direitos humanos quinze 

anos depois”86 (CONFERÊNCIA ICA YAOUNDE, 2018, p.7, tradução nossa), que 

contou com quatro apresentações sobre a temática de arquivos e direitos humanos em 

razão da comemoração dos quinze anos de atuação do Grupo de Trabalho de Direitos 

Humanos (Human Rigths Working Group – HRWG), de que trataremos a seguir. 

                                                
85 O título do trabalho de Patricia Funes não foi divulgado na programação do evento. 
86 Informações obtidas em: <https://icayaounde2018.ica.org/index.php/en/>. Acesso em: 25 janeiro 2019. 

“Round table: Cape Town 2003 – Yaounde 2018: archives and human rigths fifteen years later”. 
(CONFERÊNCIA ICA YAOUNDE, 2018, p.7). 
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A primeira apresentação “Records and human rights in the world of business”87, 

de autoria de Bianca Bazaco, da Espanha, tratou das violações de direitos humanos nas 

atividades comerciais e da importância do desenvolvimento de políticas de 

gerenciamento de arquivos e sistemas de arquivamento para a implementação, de fato, 

dos princípios orientadores da Organização das Nações Unidas (ONU) para o assunto. 

A segunda apresentação “Archives and human rights: the book project"88 tinha 

como objetivo apresentar o projeto da ICA de elaboração de um livro de referência 

sobre arquivos e direitos humanos por ocasião da dupla celebração dos 70 anos da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e da criação da ICA, apresentado por Jens 

Boel da Dinamarca. 

A terceira apresentação “Transitional justice in Togo and the role of archives”89 

traz um panorama geral das experiências de justiça transicional ao redor do mundo e, 

especificamente, das Comissões da Verdade e Reconciliações, trazendo para o debate o 

papel dos arquivos sob regimes repressivos e no processo de reconciliação a partir da 

experiência no Togo. 

Por fim, a quarta apresentação – “The results of 15 years of activity in the 

Archives and Human Rights Group - Cape Town 2003-Yaounde 2018”90 – abordou os 

quinze anos de atividades do Grupo de Arquivos e Direitos Humanos, trazendo para o 

debate a trajetória percorrida por este, desde o encontro na Cidade do Cabo em 2003 até 

Yaounde em 2018. A apresentação expôs o reconhecimento das Nações Unidas quanto 

à importância dos arquivos no exercício do direito à verdade; a necessária ajuda às 

ONGs na conservação de seus arquivos e ajuda aos arquivistas para lidar com coleções 

relacionadas a direitos humanos. 

Além dessas quatro apresentações, foi organizado também durante o evento em 

Yaounde mais duas atividades sobre direitos humanos: uma discussão interativa “The 

                                                
87 Informações obtidas em: <https://icayaounde2018.ica.org/index.php/en/>. Acesso em: 25 janeiro 2019. 

. 
88 Informações obtidas em: <https://icayaounde2018.ica.org/index.php/en/>. Acesso em: 25 janeiro 2019. 

 
89 Informações obtidas em: https://icayaounde2018.ica.org/index.php/en/. Acesso em: 25 janeiro 2019. 

 
90 Informações obtidas em: https://icayaounde2018.ica.org/index.php/en/. Acesso em: 25 janeiro 2019. 

 



97 
 

basic principles on the role of archivists and records managers in support of human 

rights”91 com o objetivo de familiarizar participantes com os princípios básicos 

divulgados pelo Conselho Internacional de Arquivos no documento “Princípios básicos 

sobre o papel dos arquivistas da defesa dos direitos humanos”, publicado 2016, pelo 

grupo de trabalho sobre os direitos humanos, traduzido para o português pelo professor 

Vitor Manuel Marques da Fonseca (HRWG;ICA, 2016). Por fim, houve uma 

apresentação dentro da mesa “Archiving memory: conflict and reconciliation” intitulada 

“Human rights, justice and records”92. 

O material disponível no site do Congresso não é tão completo, o que prejudicou 

a análise das atividades programadas. No entanto, no mês de março de 2019 foi lançada 

uma edição especial do periódico Flash, publicado pelo ICA, com um balanço do que 

foi a reunião em Yaounde. Do que nos interessa, foram publicados três breves artigos de 

atividades desenvolvidas no evento, ou de desdobramentos de discussões travadas, que 

versaram sobre arquivos e direitos humanos. O editorial do periódico destaca a presença 

recorde de participantes de países africanos, o que é proporcionado pela tradição da 

instituição em realizar eventos itinerantes. 

O artigo “Arquivos e Direitos Humanos”, assinado por Rachel L Mihalko, 

assistente de arquivo na Biblioteca da Universidade de Yale, ressalta o endossamento do 

ICA à publicação de “Princípios básicos sobre o papel dos arquivistas na defesa dos 

Direitos Humanos” (HRWG; ICA, 2016) e a reflexo desses princípios em contextos 

africanos. Ganhou destaque em seu artigo a sessão sobre os últimos quinze anos de 

atuação do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos (HRWG), organizada pela 

Presidente do HRWG, Giulia Barrera. O trabalho apresentado por Anne Gilliland 

durante o encontro, “Documenting the undocumented: recording refugee experiences”, 

também foi mencionado por trazer a temática dos refugiados. Sua visão geral sobre a 

Conferência pode ser resumida na ideia de que o arquivamento pode apoiar os direitos 

humanos, em suas palavras: “[...] É claro que o acesso à memória preservada das 

comunidades através de arquivos pode ajudar a desenvolver a identidade nacional e 

                                                
91 Informações obtidas em: <https://icayaounde2018.ica.org/index.php/en/>. Acesso em: 25 janeiro 2019. 

 
92 Informações obtidas em: <https://icayaounde2018.ica.org/index.php/en/>. Acesso em: 25 janeiro 2019. 
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fornecer evidências necessárias em apoio às causas dos direitos humanos” (MIHALKO, 

2019, p.6, tradução nossa).  

O artigo intitulado “70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, comemorado pela comunidade arquivística”, escrito pela argentina Mariana 

Nazar, versa sobre a experiência de um workshop ocorrido na Argentina sobre o 

documento do ICA “Princípios básicos sobre o papel dos arquivistas na defesa dos 

direitos humanos” (HRWG; ICA, 2016). O principal ponto debatido foi o Princípio 1 

desse documento: “Instituições e arquivistas devem criar e manter sistemas de 

arquivamento que protejam arquivos que documentem direitos humanos e devem agir 

para garantir que a gestão desses arquivos preserve sua integridade e seu valor como 

prova” (HRWG; ICA, 2016, p.5). Os participantes desse workshop chegaram a 

conclusões importantes, tais como “[...] a necessidade de integrar perspectivas éticas em 

nosso trabalho e de elaborar estratégias para a construção de políticas públicas; a 

necessidade de melhorar a formação em arquivos, especialmente no manuseio de 

documentos fotográficos e audiovisuais” (NAZAR, 2019, p.18, tradução nossa) e foram 

apontados problemas específicos a serem enfrentados, dentre os quais destaco: “a 

necessidade de criar um manual de instruções para detectar e destacar documentação 

vinculada a Declaração Universal dos Direitos Humanos” (NAZAR, 2019, p.18, 

tradução nossa). 

Ao fazer o levantamento das conferências, foi possível perceber que a discussão 

sobre arquivos e direitos humanos é um campo muito diverso de possibilidades. Embora 

temáticas como “justiça de transição”, “memória”, e “verdade” sejam recorrentes nos 

diversos trabalhos aqui brevemente apresentados, percebemos que outros tipos de 

arquivo também podem ser explorados e desenvolvidos na chave dos direitos humanos. 

O mundo em geral passa por uma grave crise de violação de direitos humanos, seja na 

questão migratória, seja no que diz respeito aos ataques aos direitos sociais, inclusive no 

Brasil. Arquivos de direitos humanos devem ser valorizados e preservados por 

documentarem violações e ampararem demandas por reparação, seja material seja 

simbólica. Além disso, são fundamentais para a construção de uma cultura histórica de 

valorização desses direitos, pautada por princípios de igualdade e liberdade. Notamos 

ainda que os eventos nacionais não dão tanta ênfase à temática dos arquivos de direitos 

humanos que, em geral, aparece em trabalhos isolados. Embora eventos específicos para 
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essa discussão tenham sido organizados, como no caso do Arquivo Público do Estado 

de São Paulo (APESP), percebemos que o seu alcance ainda é mais limitado93. 

Também foi possível perceber a pouca participação de brasileiros nos eventos 

internacionais como proponentes, o que pode indicar, por um lado que o tema ainda é 

pouco explorado no cenário arquivístico nacional e, por outro, que o alto custo para 

participar de eventos no exterior pode ser um fator limitante. Assim, notamos que a 

discussão interna privilegia basicamente a Comissão Nacional da Verdade e comissões 

estaduais ou setoriais com o mesmo fim. Enquanto isso, no âmbito internacional há um 

campo mais diverso de reflexões quanto à temática arquivo e direitos humanos. 

Por fim, deve-se registrar a não localização de trabalhos sobre arquivos pessoais 

relacionados aos direitos humanos, uma das minhas motivações centrais no 

levantamento realizado. 

 

3.3 – Programas Nacionais de Direitos Humanos 

 

Os Programas Nacionais de Direitos Humanos I, II e III foram iniciativas 

importantes na esfera federal para a consolidação da defesa dos direitos humanos no 

período posterior à abertura política no Brasil. 

 

Capas dos Programas Nacionais de Direitos Humanos I, II e III: 

                                                
93 Cabe lembrar que outros eventos foram organizados no Brasil sobre arquivos e direitos humanos, mas 
trata-se de eventos mais locais como é o caso do “Seminário Arquivos e Direitos Humanos debate 
pluralidade e política”, organizado pela Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (FABICO) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em sua segunda edição, em 2019, contou com 
quatro mesas com os seguintes temas: 1) arquivos e representações de gênero; 2) arquivos e regimes 
repressivos; 3) negritude, direitos humanos e memória; 4) mobilidade urbana, memória e arquivos. 
Informações obtidas em: <http://www.ufrgs.br/fabico/2o-seminario-arquivos-e-direitos-humanos-debate-
pluralidade-e-politica>. Acesso em: 20/10/2019. 
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Fonte: PNDH I (PNDH I, 1996), PNDH II (PNDH II, 2002) e PNDH III (PNDH III, 2010). 

 

Os PNDHs constituem-se de recomendações e diretrizes, que tendem a refletir 

aquilo que o governo que o propôs pensa e almeja no campo dos direitos humanos para 

o Brasil. Embora não sejam ações impositivas, obrigatórias, são propostas que visam a 

definir e orientar todas as medidas adotadas pelo governo, seja na atuação do Estado em 

suas mais variadas vertentes – justiça, força policial, educação, etc. –, seja no que se 

espera da população. O quadro apresentado a seguir sintetiza as principais marcas dos 

três PNDHs, cujo detalhamento e análise serão apresentados em seguida.  

 

Quadro comparativo dos três PNDHs: 

Programa Nacional de 

Direitos Humanos 
PNDH I94 PNDH II PNDH III 

Ano de lançamento do 

PNDH 
1996 2002 2010 

Governo 
1º governo FHC 

(1995 – 1998) 

2º governo FHC 

(1999-2002) 

2º governo Lula 

(2007-2010) 

Principais defesas do Direitos civis e Direitos civis e Transversalidade e inter-

                                                
94 Para efeito de melhor explicação adotei ao longo do texto a numeração I, II e III depois de cada PNDH 
para deixar claro a qual PNDH me refiro. Nas citações diretas mantive a nomenclatura original do 
respectivo PNDH. 
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Programa políticos políticos 

+ 

Direitos econômicos, 

sociais e culturais 

ministerialidade das diretrizes 

+ 

Universalidade, 

indivisibilidade e 

interdependência dos direitos 

Número de Páginas 41 páginas 50 páginas 224 páginas95 

Número de Propostas 227 propostas 518 propostas 

6 eixos orientadores 

25 diretrizes 

82 objetivos estratégicos 

521 ações programáticas 

Fonte: Quadro elaborado a partir da análise dos PNDH I (PNDH I, 1996), PNDH II (PNDH II, 2002) e 

PNDH III (PNDH III, 2010). 

 

3.3.1 – Programa Nacional de Direitos Humanos I 

 

O PNDH I foi lançado ainda no primeiro governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso. Com prefácio assinado pelo próprio FHC, propunha mudanças para 

a sociedade e para o Estado a partir dos direitos inscritos na Declaração Universal de 

Direitos Humanos da ONU (1948), na Constituição Federal de 1988 e nas 

recomendações sugeridas pela Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em 

Viena no ano de 1993. Assim, em suas palavras, reivindica a busca por uma 

“democracia verdadeira”: 

 

Não há como conciliar democracia com as sérias injustiças sociais, as formas 
variadas de exclusão e as violações reiteradas aos direitos humanos que ocorrem 
em nosso país. 

A sociedade brasileira está empenhada em promover uma democracia 
verdadeira. O governo tem um compromisso real com a promoção dos direitos 
humanos (PNDH I, 1996, p.5). 

 

                                                
95 Apesar do PNDH III possuir 224 páginas, 43 páginas são de anexos correspondentes à reprodução dos 
primeiros PNDHs (PNDH I e PNDH II), portanto, o PNDH III possui de fato 171 páginas. 
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O Programa foi dividido em propostas de ações governamentais que visavam à 

promoção de políticas públicas voltadas para a proteção e promoção dos direitos 

humanos no país. Assim, o PNDH I está organizado em grandes eixos: 1) Proteção do 

direito à vida; 2) Proteção do direito à liberdade; 3) Educação e cidadania – bases para 

uma cultura de direitos humanos; e 4) Implementação e monitoramento do Programa 

Nacional de Direitos Humanos. 

Dentro desses quatro eixos, foram priorizados temas como violência sexual, 

população negra, trabalho forçado – sobretudo o infantil –, mulheres, sociedades 

indígenas, estrangeiros, refugiados e migrantes, pessoas com deficiências, 

comprometimento com o cumprimento de atos internacionais, etc. Em cada temática 

dessa, foram explicitadas propostas de curto, médio e longo prazo. 

O PNDH I é de certa forma uma proposta modesta – apenas 41 páginas – mas é 

um esforço notável de mudança de perspectiva em relação à defesa de direitos humanos. 

Em um momento em que o Estado brasileiro, apesar de não mais estar sob a égide de 

um regime ditatorial, trazia resquícios de práticas desse período, o Programa almeja 

uma mudança significativa em toda a sociedade: 

 

O entendimento deste princípio [direitos humanos] é indispensável para que haja 
uma mutação cultural e, em consequência, uma mudança nas práticas dos 
Governos, dos Poderes da República nas suas várias esferas e, principalmente, da 
própria sociedade. É justamente quando a sociedade se conscientiza dos seus 
direitos e exige que estes sejam respeitados que se fortalecem a Democracia e o 
Estado de Direito (PNDH I, 1996, p.8). 

 

O PNDH I vai enfatizar principalmente os direitos civis elementares, sobretudo 

no que tange à acessibilidade de qualquer cidadão à justiça: 

 

Numa sociedade ainda injusta como é a do Brasil, com graves desigualdades de 
renda, promover os direitos humanos tornar-se-á mais factível se o 
equacionamento dos problemas estruturais – como aqueles provocados pelo 
desemprego, fome, dificuldades do acesso à terra, à saúde, à educação, 
concentração de renda – for objeto de políticas governamentais. Para que a 
população, porém, possa assumir que os direitos humanos são direitos de todos, e 
as entidades da sociedade civil possam lutar por esses direitos e organizar-se 
para atuar em parceria com o Estado, é fundamental que seus direitos civis 
elementares sejam garantidos e, especialmente, que a Justiça seja uma instituição 
garantidora e acessível para qualquer um (PNDH I, 1996, p.12). 
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Outro marco importante do Programa é a noção de que sua plena implantação 

não depende apenas da ação governamental, mas da participação ativa de toda a 

sociedade, sabendo, no entanto, da importância de que o Estado promova iniciativas 

nesse sentido e que esteja no centro de tudo isso. 

Embora o Programa não mencione questões de acesso à informação e aos 

arquivos, havia uma preocupação do governo com a questão dos direitos humanos, vale 

mencionar que é durante o governo FHC que temos a criação da Secretaria Nacional de 

Direitos Humanos, pasta que foi chefiada por José Gregori de 1997 até 2000. 

 

3.3.2 – Programa Nacional de Direitos Humanos II 

 

O PNDH II foi lançado já no segundo mandato do presidente Fernando Henrique 

Cardoso. Trata-se de uma atualização do primeiro PNDH e o interessante desse segundo 

Programa foi a consulta à sociedade civil organizada. Para tanto, foram realizados 

seminários, contemplando as mais diversas regiões do país – São Paulo, Brasília, 

Amapá-Macapá, Salvador, João Pessoa, Porto Alegre, Mato Grosso do Sul e Rio de 

Janeiro: 

 

Os seminários destinaram-se a levantar propostas, junto à sociedade civil 
organizada, com vistas à atualização do PNDH no que se refere aos direitos civis 
e políticos e à inclusão dos direitos econômicos, sociais e culturais. Para tanto, os 
seminários tiveram a seguinte dinâmica: em primeiro lugar, foi estabelecida 
mesa de trabalho com especialistas em direitos econômicos, sociais e culturais 
que proporcionaram elementos para reflexão e elaboração de propostas de cunho 
geral e específico. As mesas de trabalho procuraram contextualizar os debates e 
disponibilizar informações relativas ao mapeamento dos dados para a 
exigibilidade desses direitos no plano nacional e internacional, além de contar 
com a presença de convidados que procuraram suscitar reflexões sobre a 
atualização do PNDH no tocante aos direitos civis e políticos (PNDH II, 2002, 
p.34). 

 

Embora o conteúdo específico de cada seminário não tenha sido publicado no 

PNDH II nem tampouco a quantidade de participantes, dificultando saber quais ideias 

foram de fato absorvidas, quem as demandou e qual a representatividade desses 

participantes, ao menos, foi registrado ao final do documento quais foram os seminários 

realizados, o local e a data. 
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Essa atualização, além de avançar a partir das propostas da sociedade civil, 

reconhece ainda os avanços ocorridos desde o lançamento do PNDH I como: a criação 

da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos; algumas leis como a Lei 9.455/97, que 

tipifica o crime de tortura; a ampliação da participação do Brasil em pactos 

internacionais que promovem a defesa dos direitos humanos. Tudo isso demonstrava 

que, apesar dos muitos obstáculos a serem vencidos, o país caminhava para a melhoria 

do respeito aos direitos humanos. Se no PNDH I a ênfase recai sobre os direitos civis e 

políticos, no PNDH II somam-se a esses os direitos econômicos, sociais e culturais: 

 

Ao adotar, em 13 de maio de 1996, o Programa Nacional de Direitos Humanos, o 
Brasil se tornou um dos primeiros países do mundo a cumprir recomendação 
específica da Conferência Mundial de Direitos Humanos (Viena, 1993), 
atribuindo ineditamente aos direitos humanos o status de política pública 
governamental. Sem abdicar de uma compreensão integral e indissociável dos 
direitos humanos, o programa original conferiu maior ênfase à garantia de 
proteção dos direitos civis. O processo de revisão do PNDH constitui um novo 
marco na promoção e proteção dos direitos humanos no País, ao elevar os 
direitos econômicos, sociais e culturais ao mesmo patamar de importância dos 
direitos civis e políticos, atendendo a reivindicação formulada pela sociedade 
civil por ocasião da IV Conferência Nacional de Direitos Humanos, realizada em 
13 e 14 de maio de 1999 na Câmara dos Deputados, em Brasília. (PNDH II, 
2002, p.3). 

 

No PNDH II as propostas de ações governamentais foram enumeradas. Ao todo 

são 518 itens de propostas, divididas em diversos grandes temas: 1) propostas gerais; 2) 

garantia do direito à vida; 3) garantia do direito à justiça; 4) garantia do direito à 

liberdade; 5) garantia do direito à igualdade; 6) garantia do direito à educação; 7) 

garantia do direito à saúde, à previdência e à assistência social; 8) garantia do direito ao 

trabalho; 9) garantia do direito à moradia; 10) garantia do direito a um meio ambiente 

saudável; 11) garantia do direito à alimentação; 12) garantia do direito à cultura e ao 

lazer; 13) educação, conscientização e mobilização; 14) inserção nos sistemas 

internacionais de proteção; 15) implementação e monitoramento. Não há menção aos 

arquivos ou à questão da informação, isso ficará a cargo somente do PNDH III. 

 

3.3.3 – Programa Nacional de Direitos Humanos III  
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Embora o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) tenha 

sido pautado pela defesa e proteção de minorias e dos menos privilegiados, apesar de ter 

implementado políticas públicas em consonância com a defesa de direitos humanos, 

como o combate à pobreza, por exemplo, somente no seu segundo mandato é lançado o 

PNDH III96. 

Ao analisar os três PNDH de uma forma global, percebemos que, a cada 

lançamento, o documento passou por aperfeiçoamentos e ampliações. Notamos que se 

trata, de certa forma, de uma continuidade, no sentido de que mesmo com a alternância 

de poder, a defesa dos direitos humanos permaneceu como uma questão importante a 

ser alcançada. Sinal disso é que o PNDH III traz como anexos os dois primeiros PNDH, 

lançados nos governos FHC.  

O formato do PNDH III em relação aos dois primeiros é um pouco diferenciado. 

O documento é composto por uma apresentação inicial assinada pelo próprio presidente 

Lula, conta com prefácio assinado por Paulo Vannuchi, então Ministro da Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, o texto do programa e, por 

fim, dois anexos referentes à reprodução dos Programas anteriores. 

Lula apresenta com certo otimismo o caminho traçado até então em defesa dos 

direitos humanos. Não é para menos, pois o país avançava nesse campo, desde o fim da 

ditadura civil-militar. No entanto, percebemos que a defesa dos direitos humanos 

precisa continuar, ser alvo de permanente busca e aperfeiçoamento, pois sempre pode 

sofrer revezes. Na realidade, pode-se, sob esse aspecto, criticar o PNDH III pelo 

excesso de otimismo. O que aqui se defende é que a implementação dos três PNDHs 

por si só não é o suficiente para barrar ondas de retrocessos neste campo: 

 

Ao assinar o decreto presidencial, que institui o terceiro Programa Nacional de 
Direitos Humanos – PNDH-3, reafirmo que o Brasil fez uma opção definitiva 
pelo fortalecimento da democracia. Não apenas democracia política e 
institucional, grande anseio popular que a Constituição de 1988 já materializou, 
mas democracia também no que diz respeito à igualdade econômica e social. 

O PNDH-3 representa um verdadeiro roteiro para seguirmos consolidando os 
alicerces desse edifício democrático: diálogo permanente entre Estado e 
sociedade civil; transparência em todas as esferas de governo; primazia dos 
Direitos Humanos nas políticas internas e nas relações internacionais; caráter 
laico do Estado; fortalecimento do pacto federativo; universalidade, 

                                                
96 O PNDH III foi lançado pelo Decreto nº 7.037 de 21 de Dezembro de 2009 e atualizado pelo Decreto nº 
7.177 de 12 de maio de 2010, portanto, antes da eleição do governo Dilma Rousseff. 
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indivisibilidade e interdependência dos direitos civis, políticos, econômicos, 
sociais, culturais e ambientais; opção clara pelo desenvolvimento sustentável; 
respeito à diversidade; combate às desigualdades; erradicação da fome e da 
extrema pobreza (PNDH III, 2010, p.11). 

 

O PNDH III avança na política de defesa dos direitos humanos por meio de 

diretrizes baseadas na transversalidade e inter-ministerialidade: 

 

A terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3 
representa mais um passo largo nesse processo histórico de consolidação das 
orientações para concretizar a promoção dos Direitos Humanos no Brasil. Entre 
seus avanços mais robustos, destaca-se a transversalidade e inter-ministerialidade 
de suas diretrizes, de seus objetivos estratégicos e de suas ações programáticas, 
na perspectiva da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos 
direitos. (PNDH III, 2010, p.16). 

 

O texto do programa em si é organizado em seis grandes eixos orientadores e 

seus principais objetivos são: 1) Interação Democrática entre Estado e Sociedade Civil – 

“[...] compromisso compartilhado e participação social [...]” (PNDH III, 2010 p.18); 2) 

Desenvolvimento e Direitos Humanos – “[...] centrada na inclusão social e em garantir o 

exercício amplo da cidadania [...]” (PNDH III, 2010, p.18); 3) Universalização de 

Direitos Humanos em um Contexto de Desigualdades – “[...] reduzir a pobreza e 

garantir geração de renda aos segmentos mais pobres, contribuindo de maneira decisiva 

para a erradicação da fome e da miséria [...]” (PNDH III, 2010, p.18); 4) Segurança 

Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência – “[...] metas para a diminuição da 

violência, redução da discriminação e da violência sexual, erradicação do tráfico de 

pessoas e da tortura [...]” (PNDH III, 2010, p.18); 5) Educação e Cultura em Direitos 

Humanos – “[...] formação de uma consciência centrada no respeito ao outro, na 

tolerância, na solidariedade e no compromisso contra todas as formas de discriminação, 

opressão e violência [...] visa a consolidar uma nova cultura dos Direitos Humanos e da 

paz [...]” (PNDH III, 2010, p.18); e, por fim, 6) Direito à Memória e à Verdade – “[...] 

afirmar a importância da memória e da verdade como princípios históricos dos Direitos 

Humanos [...]” (PNDH III, 2010, p.19). 

Na introdução de cada eixo orientador foi feito um texto explicativo sobre o 

assunto em questão. Os eixos foram divididos em 25 diretrizes. Cada diretriz foi 

subdividida em objetivos estratégicos e cada objetivo estratégico, por sua vez, foi 

subdividido em ações programáticas. Interessante notar que cada objetivo estratégico 
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apresenta os responsáveis e, quando pertinente, apresenta ainda os parceiros e as 

recomendações. Somando tudo, tem-se 82 objetivos estratégicos e 521 ações 

programáticas. 

Os dois primeiros PNDHs já traziam em seu texto a importância de que a causa 

dos direitos humanos fosse proposta pelo governo, sendo imprescindível, porém, que as 

ações fossem adotadas por todos, sejam instituições sejam os cidadãos comuns. O 

PNDH II traz a questão da participação da sociedade civil e de organizações não 

governamentais para o debate e para proporem propostas. Segundo o PNDH III, as 

políticas públicas em direitos humanos do governo federal passam a ser propostas de 

todos os 31 ministérios existentes, ou seja, passa a estar a cargo de toda a administração 

e essa é uma inovação importante. 

O PNDH III amplia a participação da sociedade na sua elaboração, incorporando 

contribuições e demandas variadas, seja a partir de conferências realizadas no plano 

interno – a principal dela foi a realização da 11ª Conferência Nacional dos Direitos 

Humanos, ocorrida em Brasília em dezembro de 2008 com o objetivo principal de 

revisar o último PNDH –, seja na incorporação das ideias de tratados internacionais de 

que o país passa a ser signatário. Nesse sentido, não é uma inovação do PNDH III em 

relação ao PNDH II, mas certamente vemos uma ampliação do que já vinha sendo feito, 

ou seja, avançou e aperfeiçoou a participação de segmentos da sociedade para além da 

esfera governamental: 

 

Tratava-se de revisar o programa, assimilando demandas crescentes da sociedade 
e incorporando elementos dos tratados internacionais mais recentes, seja do 
sistema ONU, seja da OEA. Cumpriu-se agenda intensa com essa finalidade, em 
todo o País, culminando com a realização da 11ª Conferência Nacional dos 
Direitos Humanos, que reuniu em Brasília cerca de 1.200 delegados e 800 
convidados ou observadores. 

O PNDH-3 incorpora, portanto, resoluções da 11ª Conferência Nacional de 
Direitos Humanos e propostas aprovadas nas mais de 50 conferências nacionais 
temáticas, promovidas desde 2003 – segurança alimentar, educação, saúde, 
habitação, igualdade racial, direitos da mulher, juventude, crianças e 
adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, meio ambiente etc –, refletindo 
um amplo debate democrático sobre as políticas públicas dessa área. (PNDH III, 
2010, p.11). 

 

É o primeiro PNDH a abordar a questão dos arquivos de forma explícita, ou seja, 

a defender a importância da preservação e acesso aos arquivos como forma de garantir a 
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verdade histórica e a construção da memória. É justamente no sexto eixo – Direito à 

Memória e à Verdade – que o PNDH vai trazer a questão dos arquivos, não por acaso, o 

foco principal desse eixo eram os arquivos referentes ao período da ditadura civil 

militar. O eixo reforçava a ideia do acesso aos arquivos como forma de elucidar fatos do 

passado autoritário recente, que ainda carecia de estudos e respostas, considerando os 

inúmeros mortos e desaparecidos em circunstâncias ainda não oficialmente esclarecidas, 

sobretudo porque, e ainda hoje, há arquivos que versam sobre abusos perpetrados pelo 

Estado brasileiro e que não estão disponíveis para consulta: 

 

A investigação do passado é fundamental para a construção da cidadania. 
Estudar o passado, resgatar sua verdade e trazer à tona seus acontecimentos, 
caracterizam uma forma de transmissão de experiência histórica que é essencial 
para a constituição da memória individual e coletiva. 

[...] 

A compreensão do passado por intermédio da narrativa da herança histórica e 
pelo reconhecimento oficial dos acontecimentos possibilita aos cidadãos 
construírem os valores que indicarão sua atuação no presente. O acesso a todos 
os arquivos e documentos produzidos durante o regime militar é fundamental no 
âmbito das políticas de proteção dos Direitos Humanos. (PNDH III, 2010, 
p.170). 

 

Isso não significa que medidas para a abertura dos arquivos referentes ao 

período ditatorial no Brasil não tenham sido tomadas antes do lançamento do PNDH III, 

em 201097, mas significa que, pela primeira vez, consta no Programa a previsão de 

acesso aos documentos ainda não acessíveis, ou seja, reitera-se a importância dos 

arquivos para o pleno exercício da cidadania. A ideia, segundo o próprio PNDH III, é 

garantir que todos tenham conhecimento desse período histórico do país para “[...] que 

as violações sistemáticas de Direitos Humanos registradas entre 1964 e 1985, bem como 

no período de Estado Novo, não voltem a ocorrer em nosso país, nunca mais [...] 

(PNDH III, 2010, p.173). 

Três diretrizes fazem parte do eixo Direito à Memória e à Verdade, sendo que 

cada uma delas traz um objetivo estratégico e suas respectivas ações programáticas. São 

                                                
97 Em 2005, o presidente Lula assinou um decreto que regulamentava a transferência para o Arquivo 
Nacional dos acervos dos extintos Conselho de Segurança Nacional (CSN), Comissão Geral de 
Investigações (CGI) e Serviço Nacional de Informações (SNI), até então sob custódia da Agência 
Brasileira de Inteligência (ABIN). 
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diretrizes importantes de serem implementadas para avançar na consolidação da 

garantia dos Direitos Humanos. 

A primeira delas, a Diretriz 23, recomenda a criação de um grupo de trabalho 

com o objetivo de implementar a Comissão Nacional da Verdade, o que só se 

concretizará anos mais tarde, durante o governo da Presidenta Dilma Rousseff. Dentre 

as atividades previstas para a Comissão, sugeriu-se a requisição de acesso a documentos 

públicos e privados, apuração e divulgação de violações de direitos humanos, mas 

garantindo o que previa a Lei da Anistia, identificação dos desaparecidos políticos a 

partir do reconhecimento dos restos mortais, entre outras 

 

Diretriz 23: Reconhecimento da memória e da verdade como Direito Humano da 
cidadania e dever do Estado. Objetivo estratégico I: Promover a apuração e o 
esclarecimento público das violações de Direitos Humanos praticadas no 
contexto da repressão política ocorrida no Brasil no período fixado pelo artigo 8º 
do ADCT da Constituição Federal, a fim de efetivar o direito à memória e à 
verdade histórica e promover a reconciliação nacional (PNDH III, 2010, p.173). 

 

O ponto crucial dessa diretriz é conhecer o passado ditatorial e os abusos 

cometidos; produzir conhecimento, por um lado, e reparação, por outro. 

A segunda diretriz desse eixo é a Diretriz 24 do PNDH III: 

 

Diretriz 24: Preservação da memória histórica e a construção pública da verdade. 
Objetivo estratégico I: Incentivar iniciativas de preservação da memória 
histórica e de construção pública da verdade sobre períodos autoritários (PNDH 
III, 2010, p.175). 

 

Trata-se, portanto, de proporcionar, a partir das ações programáticas 

estabelecidas para a concretização dessa diretriz, a criação e manutenção de centros de 

memória, museus, memoriais e centros de documentação, além de promover ações 

educativas capazes de elucidar aspectos tanto da repressão nos vinte e um anos do 

regime quanto dos movimentos de resistência às ações de repressão, conforme estão 

detalhadas no documento. 

Por fim, a última diretriz do eixo Direito à Memória e à Verdade, e também a 

última diretriz do PNDH III afirma: 
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Diretriz 25: Modernização da legislação relacionada com a promoção do direito 
à memória e à verdade, fortalecendo a democracia. Objetivo estratégico I: 
Suprimir do ordenamento jurídico brasileiro eventuais normas remanescentes de 
períodos de exceção que afrontem os compromissos internacionais e os preceitos 
constitucionais sobre Direitos Humanos (PNDH III, 2010, p.176). 

 

Dentre as ações propostas, estava prevista a criação de um grupo de trabalho que 

propusesse uma revisão da legislação, além da ratificação de tratados internacionais que 

versassem sobre a garantia dos Direitos Humanos. 

Dois textos são importantes para entendermos um pouco melhor o contexto de 

produção dos PNDHs. O primeiro de autoria de Kelly Silva (2014) aborda o PNDH I 

com o objetivo de “[...] identificar a genealogia das políticas de Estado de direitos 

humanos do Brasil e os modos pelos quais tais políticas, em sua primeira expressão, 

implicavam também a proposição de um novo projeto de formação nacional [...]” 

(SILVA, 2014, p.1). Segundo a definição da autora, o PNDH I é criado em um 

momento que o Brasil estava procurando mudar sua imagem no cenário internacional de 

forma a demonstrar que era um Estado democrático, e a Constituição Federal de1988 

seria um divisor de águas nesse processo de redemocratização. 

O PNDH I é criado no âmbito do Ministério da Justiça, para tanto, foi criada 

uma Coordenadoria do Plano Nacional de Direitos Humanos que, em parceria com o 

Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da Universidade de São Paulo, formularam o 

primeiro PNDH. 

O segundo texto, de autoria de Sérgio Adorno (2010) discute o PNDH III. Assim 

como Silva (2014), também vê a Constituição Federal de 1988 como um marco onde 

“[...] os direitos humanos foram assumidos como política de Estado no Brasil [...]” 

(ADORNO, 2010, p.5). Assim como foi possível notar na análise do texto dos três 

PNDHs, o terceiro, apesar de ter sido lançado por outro governo, trouxe mais 

continuidades e aperfeiçoamentos do que rupturas. Embora o PNDH III não tenha 

trazido muitas novidades, segundo o autor, foi duramente criticado. O autor procurar 

entender o porquê dessas críticas, uma vez que não difere muito das versões anteriores. 

O PNDH III trouxe algumas inovações importantes como o acesso à justiça e o 

direito à memória e à verdade. Quanto a esse último item, direito à memória e à 

verdade, não estava presente explicitamente nos dois primeiros PNDHs, foi uma 

inovação que repercutiu positivamente para quem esperava por tal decisão e com crítica 
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por quem não pretendia mexer no passado ditatorial do Brasil. O autor vai ressaltar que 

a Comissão Nacional da Verdade nasce nesse ensejo do PNDH III. 

Diante de tudo isso, é possível reafirmar a importância dos PNDHs como 

política de Estado para a defesa dos direitos humanos no Brasil. Embora a criação de 

um programa não garanta a efetividade dos direitos, ter um documento com diretrizes 

garantiu nos últimos anos, pelo menos até o governo Dilma Rousseff, avanços na 

questão de direitos humanos no Brasil. Quanto aos arquivos de direitos humanos, em se 

tratando de acesso à documentação do período ditatorial, embora ainda existam 

restrições e entraves, muito se avançou. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procurei, ao longo da dissertação, conhecer e explorar o conceito de arquivos de 

direitos humanos, de forma que tal atributo sirva para propagar a cultura de direitos 

humanos, para difundir acervos assim identificados e as lutas que eles expressam. O uso 

da categoria parece-nos estratégica para a construção de uma memória mais ampla e 

diversa, que contemple as lutas por igualdade, justiça social e democracia, questões 

ainda tão urgentes nos dias atuais.  

Sugeri o uso do atributo “direitos humanos” também para qualificar arquivos 

pessoais, como o arquivo Betinho. Trabalhei com um desenho de pesquisa que tem o 

arquivo não apenas como fonte de informação, mas como objeto por meio do qual 

disputas, projetos e valores se revelam. Os efeitos do tratamento arquivístico de um 

conjunto documental – identificação, classificação, descrição, indexação e, 

principalmente, os instrumentos de pesquisa – definem o uso posterior dessa 

documentação. O processo de transformar o acúmulo documental em fonte de pesquisa, 

ou seja, em documentação pesquisável, implica a mediação de profissionais que 

produzam tais instrumentos. Dessa forma, é possível pensar no arquivo em um sentido 

mais amplo, como um lugar que produz, mobiliza, institui e legitima.  

Nesse sentido, a pesquisa sobre o arquivo Betinho teve como objetivo 

desnaturalizar o processo de acumulação, doação e organização do acervo. Como visto 

anteriormente, o acervo é composto, de um lado, por documentos encaminhados pela 

viúva do titular e, de outro, por documentos provenientes de uma organização não 

governamental, o IBASE. Tal situação nos leva a pensar sobre até que ponto o arquivo 

institucional de uma entidade (seja uma organização não-governamental seja uma 

empresa) se confunde com o arquivo de seu fundador. No caso do Betinho, temos um 

exemplo singular, pois ele se tornou símbolo das campanhas articuladas a partir do 

IBASE e por ele capitaneadas. Nesse sentido, a entidade foi obscurecida pelo 

personagem, e o arquivo institucional ficou subsumido ao arquivo pessoal de seu 

fundador mais ilustre. Por outro lado, também, a possibilidade de ativar a documentação 

relativa às campanhas empreendidas pelo IBASE existe porque essa documentação foi 

incorporada ao arquivo Betinho, amalgamada aos documentos de caráter mais 

estritamente pessoais. 
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Essa reflexão nos leva a questionar quanto ao destino dos arquivos de 

organizações não-governamentais e dos movimentos sociais. Tratam-se, em geral, de 

acervos que podem ser identificados como arquivos de direitos humanos e que, na atual 

conjuntura de criminalização dos movimentos sociais, vêm correndo risco de 

desaparecerem. Verificamos a partir do caso do Betinho/IBASE que são acervos 

riquíssimos e tão importantes de serem preservados, mas que nem sempre recebem o 

devido tratamento e cuidado, seja por falta de pessoal capacitado, seja por falta de 

financiamento para tal. 

Nesse sentido, levando em consideração a bibliografia sobre arquivos de direitos 

humanos, percebemos que é fundamental pensarmos em ações emergenciais que 

possam preservar os acervos de ONGs, de movimentos sociais, de coletivos que lutam 

por direitos, de movimentos populares. Contextos de opressão e desrespeito aos direitos 

trazem à tona o tema do ativismo do arquivista e, de maneira geral, historiadores e 

cientistas sociais preocupados com a salvaguarda desse tipo de documentação. 

Alguns acervos dessa categoria estão preservados em instituições públicas como, 

por exemplo, o Centro de Documentação e Memória da Universidade Estadual Paulista 

(CEDEM/UNESP)98, “[...] responsável pela guarda de acervos documentais 

relacionados à história política e aos movimentos sociais contemporâneos do Brasil” 

(CEDEM, 2018, p.16). Nele encontramos fundos e coleções como “Coleções do centro 

de documentação do movimento operário Mário Pedrosa”, “Fundo clube de mães da 

zona sul”, “Fundo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST”, dentre 

outros. 

Outro exemplo é o Arquivo Edgarg Leuenroth (AEL)99, ligado ao Centro de 

Pesquisa e Documentação Social da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

que inicialmente reunia acervos sobre movimento sindical e ao mundo do trabalho e que 

depois ampliou seu escopo de maneira a também absorver acervos de novos 

movimentos sociais. 

Merece menção, também, o Arquivo de Memória Operária do Rio de Janeiro 

(AMORJ)100 que reúne em seu acervo, além de dois fundos de partidos – do Partido 

                                                
98 Informações obtidas em: <https://www.cedem.unesp.br/#!/acervo/>. Acesso em: 19/10/2019. 
99 Informações obtidas em: <https://www.ael.ifch.unicamp.br/acervo>. Acesso em: 19/10/2019. 
100 Informações obtidas em: <http://www.amorj.ifcs.ufrj.br/acervo.htm>. Acesso em: 19/10/2019. 
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Comunista Brasileiro (PCB) e do Partido dos Trabalhadores (PT)101, – diversas 

coleções, com destaque para as coleções institucionais, como as coleções do “Archivo 

Storico del Movimento Operaio Brasiliano (ASMOB)”, da “Central Única dos 

Trabalhadores (CUT)”, do “Movimento Estudantil (ME)”, do “Partido Comunista do 

Brasil (PCdoB)”, do “Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)”, da 

“Pastoral do Trabalhador (PAST)”, da “Organização Revolucionária Marxista Política 

Operária (POLOP)”, etc.; e para as coleções particulares como as do cartunista político 

Carlos Henrique Latuff, e também do militante sindicalista ligado às lutas da classe 

artística, João Angelo Labanca, dentre outros. 

Podemos citar ainda os acervos de movimentos sociais no campo, ligado ao 

núcleo de pesquisa e documentação do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais 

em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro (CPDA/UFRRJ)102. Dentre os documentos disponíveis, temos os acervos de 

“associações, organizações, campanhas e fóruns”, “organizações não governamentais”, 

“organizações sindicais”, “organizações não sindicais”, “organizações patronais”. 

O próprio Arquivo Nacional possui acervos relacionados a organizações ligadas 

a movimentos sociais, como o acervo da “Federação Brasileira pelo Progresso 

Feminino”103 e da “Organização Revolucionária Marxista Política Operária 

(POLOP)”104. 

Todos são exemplos que indicam uma história política de lutas que compõem os 

acervos dos movimentos sociais que geralmente podem ser vistos na chave dos arquivos 

de direitos humanos. Em um contexto de cortes de recursos e franco desprezo por essas 

temáticas, o fato de existirem instituições com acervos que retratam essas lutas é um 

alento, mas tais acervos não têm sua preservação e valorização asseguradas. Portanto, é 

                                                
101 Também é possível encontrar no Arquivo Edgarg Leuenroth fundos desses dois partidos – PCB e PT. 
Existe ainda um arquivo do PCB referente às décadas de 1980 e 1990 no Centro de Documentação e 
Memória da Universidade Estadual Paulista (CEDEM-UNESP). 
102 Informações obtidas em: <http://www.nmspp.net.br/acervo.php>. Acesso em: 19/10/2019. 
103 Informações obtidas em: < http://dibrarq.arquivonacional.gov.br/index.php/federacao-brasileira-pelo-
progresso-feminino>. Acesso em: 19/10/2019. 
104 O fundo da POLOP foi doado ao Arquivo Nacional no contexto de um projeto específico – Memórias 
Reveladas – que teve como objetivo reunir, disponibilizar e valorizar os arquivos das lutas políticas 
empreendidas no contexto da ditadura civil-militar brasileira. O projeto foi desenvolvido no AN em nome 
da memória e da verdade, ou seja, de acordo com iniciativas semelhantes realizadas em outros contextos 
pós-ditatoriais.  
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preciso pensar onde serão preservados os acervos que documentam as lutas 

contemporâneas? Percebemos que alguns fundos não estão concentrados em somente 

um local, como é o caso dos fundos dos partidos – PT e PCB – assim como alguns 

arquivos pessoais como o do Astrojildo Pereira105. 

Em um mundo turbulento, como o que atualmente vivemos, em especial no 

Brasil, com as perspectivas para os próximos anos, com reflexos para toda a América 

Latina, discutir e defender direitos humanos é fundamental para garantir as lutas pela 

igualdade, pela justiça social e pela democracia. E nesta defesa inclui-se a conservação 

e uso dos arquivos de direitos humanos! 

 

  

                                                
105 Encontramos documentação do Astrojildo Pereira tanto no AMORJ quanto no AEL/UNICAMP. 
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