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RESUMO Este artigo inicia com uma discussão das várias estratégias 

empregadas, primeiro, na identificação de potenciais acervos documentais 

mineiros com material datado anteriormente a 1946 e, segundo, no levan-

tamento de dados básicos acerca dos acervos e das instituições detento-

ras. Em seguida, desenvolve-se uma análise bastante preliminar dos re-

sultados obtidos: distribuições cronológicas e regionais das categorias de 

acervos (públicos, judiciários, eclesiásticos e privados), e uma avaliação 

do estado de preservação dos acervos em cada categoria. Por fim, as 

práticas de guarda, organização e gerenciamento do valioso patrimônio 

documental de Minas Gerais são diagnosticadas de maneira bem crítica.  

ABSTRACT This article begins with a discussion of the strategies em-

ployed in identifying potential archival holdings in Minas Gerais which 

contain material dating from before 1946 and in collecting basic data 

about the holdings and their institutional guardians. It then offers a strictly 

preliminary analysis of the findings: chronological and regional distributi-

ons of the categories of holdings (public, judicial, ecclesiastical and pri-  
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vate), and a rating according to the quality of preservation of holdings within each 

category. Finally, the article presents a critical diagnosis of the prevailing custodial, 

organizational and administrative practices foIlowed by the diverse guardians of the 

state's rich archival heritage.  

Introdução  

A inexistência de informações consistentes reunidas sobre acervos documen-

tais de valor histórico no Estado de Minas Gerais levou os pesquisadores do Cen-

tro de Estudos Mineiros da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Univer-

sidade Federal de Minas Gerais a conceber um projeto cujo objetivo era realizar 

um arrolamento de todas as entidades detentoras de documentos datados anteri-

ormente a 1946. Graças ao apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

Minas Gerais (FAPEMIG) e da Fundação João Pinheiro (FJP) foi possível de-

senvolver o projeto Inventário de Acervos Documentais Históricos do Estado de 

Minas Gerais.
1
  

Desnecessário é lembrar que a falta de inventariação levava forçosamente 

cada pesquisador a realizar seu próprio levantamento sobre onde e como encon-

trar material relevante ao seu trabalho. A possibilidade de consultar uma obra de 

referência minimizaria o gasto de tempo e traria resultados mais completos e satis-

fatórios para o trabalho científico.  

a produto primeiro do projeto Inventário de Acervos Documentais Históricos do 

Estado de Minas Gerais é o Guia dos Arquivos e Acervos Documentais Históricos 

do Estado de Minas Gerais (1522-1945) publicado em CD e à disposição dos pes-

quisadores. Além dessa obra de referência, o resultado dessa pesquisa nos permi-

tiu a elaboração de um diagnóstico das condições de preservação, organização, 

acessibilidade e quantidade de documentos e de entidades detentoras de acervos 

existentes em Minas Gerais. Sua versão preliminar é o que pretendemos apresen-

tar neste artigo: um relatório conciso dos problemas e das felizes surpresas encon-

tradas no desenrolar dos trabalhos de pesquisa.  

1   O projeto foi coordenado pela Prof.a. Ora. Lucy Gonçalves Fontes Hargreaves; a equipe de pesquisa foi 
composta por Maria do Carmo Sal azar Martins, Prof. Or. Oouglas Cole Libby, Prof.a. Marta Eloísa Melgaço 
Neves. Profa. Ora. Vil ma Moreira dos Santos; os bolsistas de aperfeiçoamento Cláudia Resende Silva, Ma-
ria Janete Velten, Nilma Coelho. Paula Regina Albertini Túlio; os bolsistas de iniciação científica Larissa Car-
valho Pinheiro, Lúcia de Fátima Corrêa, Luciana Batista Neves, Simone Pontello; os consultores técnicos L i-

liane Pereira Rosado e Peter Hargreaves.  
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Metodologia  

Antes da decisão sobre a metodologia a ser adotada foi necessário estabele-

cer alguns conceitos na área da arquivologia. Assim, consideramos arquivo "os 

documentos de qualquer instituição pública ou privada, que hajam sido considera-

dos de valor, merecendo preservação permanente para fins de referência e de 

pesquisa, e que hajam sido depositados ou selecionados para depósito, num ar-

quivo de custódia permanente".
2
  

Poucos dos conjuntos de documentos por nós levantados se enquadram nes-

sa definição. Em sua maioria são acumulações de papéis, que nunca passaram 

por qualquer processo de avaliação ou de organização. A estes denominamos 

simplesmente "acervos".  

Como etapa preliminar, procurou-se dimensionar o universo alvo através de 

uma análise de levantamentos anteriores. Havia uma data limite - 1945 - e um 

objetivo pretensioso: - todos os acervos do Estado de Minas Gerais. A familiariza-

ção com o objetivo foi obtida através do levantamento em duas fontes bibliográfi-

cas, o "Censo Cultural de Minas Gerais"
3
 e o Guia Brasileiro de Fontes para a His-

tória da África, da Escravidão Negra e do Negro na Sociedade Atual.
4
 Também 

foram utilizadas duas pesquisas realizadas na década de 1970 pelo Arquivo Públi-

co Mineiro, em busca desse mesmo objetivo. Foi-nos permitido o acesso aos da-

dos brutos desses levantamentos, uma vez que nunca chegaram à fase de finali-

zação. Com base nessas fontes, foram selecionadas 361 instituições existentes 

em 144 municípios mineiros, que, possivelmente, seriam detentoras de acervos 

documentais históricos.  

Simultaneamente foi feito um levantamento sistemático de todos os municí-

pios mineiros, onde poderia existir algum tipo de documentação anterior a 1946. 

Aqui, levou-se em consideração a data mais remota de sua fundação, quando 

povoados foram elevados a distritos de paz e/ou capelas curadas. Isto porque a 

criação legal de um distrito dependia da nomeação de um Juiz de Paz para a loca-

lidade implicando, necessariamente, na existência de um cartório e, portanto, do 

registro escrito do cotidiano da população. No caso de elevação à capela curada, a 

presença de um Cura ou Padre que registrasse os batizados, casamentos, óbitos e 

demais movimentos de seu rebanho, era também indispensável.  

2    Schellenberg.1. R. ,Arquivos Modernos, Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 1973. P. 19  
3    O "Censo" foi realizado pela Secretaria do Estado de Cultura de Minas Gerais em meados desta década.  

Embora o patrimônio documental tenha sido contemplado na pesquisa, os resultados foram muito aquém 

dos nossos achados uma vez que o enfoque foi predominantemente o setor público - mormente o executivo.  
4   Guia Brasileiro de Fontes para a História da África, da Escravidão Negra e do Negro na Sociedade Atual. Rio 

de Janeiro, Arquivo Nacional/Departamento de Imprensa Nacional, 1988.  
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Obviamente, a metodologia que mais se adequou aos nossos objetivos foi a 

do survey. Para tanto, tornou-se necessária a elaboração de um instrumento de 

coleta de dados dotado de uma certa flexibilidade no que dizia respeito tanto a seu 

preenchimento, quanto à maneira de faze10 chegar às instituições detentoras de 

acervos.  

De início, pensou-se que a coleta de dados poderia ser feita pelo correio. Era 

necessário, portanto, elaborar um questionário que poderia ser preenchido por 

instituições bastantes diversificadas. Este questionário seria enviado, não somente 

aos arquivos e bibliotecas, onde se supõe existam funcionários que dominam a 

linguagem arquivística, mas a todas as instituições que detém acervos e que, mui-

tas vezes, desconhecem a importância de seus "papéis velhos". O que para nós 

representa História, para eles é apenas o arquivo morto. Ao mesmo tempo, se o 

questionário fosse muito detalhado, cheio de explicações de como responder a 

cada item, além de ofender o informante, o risco de torná-Io extenso e enfadonho 

poderia influenciar o respondente a reservá-Io para uma data futura o que, no nos-

so país, significa nunca. Nesse sentido, foi elaborado um questionário (ver Anexo 

1) que fornecesse o máximo de informação no menor espaço possível, desprovido 

de linguagem técnica para que pudesse ser compreendido pela enorme variedade 

do público alvo.  

Em seguida, os questionários foram enviados, por correio, acompanhados de 

uma carta (ver Anexo 2) que explicava a importância da pesquisa e de envelopes 

selados para retorno. Ao mesmo tempo, estagiárias aplicavam os questionários na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte e em parte da Região do Campo das Ver-

tentes.  

Escusado é dizer que os questionários aplicados pessoalmente trouxeram 

respostas muito mais positivas do que os enviados pelo correio. Estes últimos, 

quando voltavam, salvo raras exceções, estavam mal preenchidos, com lacunas 

que inviabilizavam as informações, para não citar os inúmeros erros de português. 

Fez-se necessário o uso constante do telefone, para completar as falhas encontra-

das nas respostas.  

Entretanto, logo no início das visitas a equipe foi surpreendida com as cons-

tantes solicitações de orientação para organização e conservação de documentos 

históricos. Como resposta a tais preocupações por parte da variada gama de pes-

soas responsáveis pelos acervos, foi elaborado um pequeno guia contendo algu-

mas normas básicas para o arranjo e a preservação de arquivos (ver Anexo 3).  

De acordo com o planejamento original procedeu-se à coleta in loco de dados. 

Uma série de viagens foram realizadas, cobrindo várias regiões do Estado e parte 

da equipe foi mobilizada nessa busca de informação.  

Este procedimento revelou-se bastante eficaz mas excessivamente  
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caro. O apoio financeiro fornecido pela FAPEMIG, não era suficiente para cobrir os custos de 

uma pesquisa de campo. Além disso, um estranho em pequenas cidades mineiras, bisbilhotan-

do os papéis locais, nem sempre era bem recebido.  

Uma outra estratégia foi adotada. Ao se conseguir a liberação, por parte da FAPEMIG, dos 

recursos alocados na rubrica "Serviço de Terceiros", foi possível utilizar colaboradores de várias 

regiões do Estado. A integração destes colaboradores em suas comunidades tornou extre-

mamente frutíferos os esforços de levantamento de dados junto às diversas instituições detento-

ras de documentação.  

O salto que a pesquisa deu com essa mudança metodológica foi impressionante. Tudo in-

dicava que finalmente o objetivo seria alcançado. Entretanto, mais uma vez, a escassez finan-

ceira se fez sentir. Além disso, o prazo de financiamento do projeto de pesquisa pela FAPEMIG 

chegava ao final. Era preciso buscar outras fontes de apoio. Através de convênio firmado entre 

o Centro de Estudos Mineiros e a Fundação João Pinheiro, foram criadas condições que permi-

tiram a finalização do levantamento e a formatação definitiva do banco de dados/instrumento de 

pesquisa, utilizando-se do meio eletrônico CD-ROM.  

Enquanto se esperava o repasse da verba desse convênio, foi adotado um procedimento 

que só vinha sendo utilizado para completar as lacunas existentes em alguns questionários: o 

telefone. De posse de todos os catálogos telefônicos do Estado, gentilmente cedidos pela Guia-

tel, foi feito um levantamento de todas as instituições que constavam das listas naquelas cida-

des de onde, ou não tínhamos informações, ou tínhamos informações incompletas  

O questionário passou, então, a ser aplicado por telefone e o resultado se revelou altamen-

te positivo. Acrescido de algumas viagens, o trabalho de coleta de dados pode ser finalmente 

completado.  

É preciso frisar aqui que, apesar de todos nossos esforços, ainda existem lacunas, ou seja, 

acervos que não puderam ser cadastrados e itens que foram deixados em branco ou mal pre-

enchidos nos questionários. Há expectativa de que a própria divulgação dos resultados da pes-

quisa irá incentivar novos cadastramentos e a complementação dos já existentes. O Centro de 

Estudos Mineiros pretende manter o Guia dos Arquivos e Acervos Documentais Históricos do 

Estado de Minas Gerais em aberto até 2003, para que o mesmo possa ser atualizado através 

da incorporação de dados adicionais. No intervalo, será editada, a cada ano, uma versão atual i-

zada do Guia  

Enquanto se procedia ao levantamento das informações, os questionários estavam sendo 

cadastrados em um banco de dados formatado em Access o que permitia uma leitura mais d i-

nâmica dos resultados já obtidos. Esse banco de dados foi posteriormente transportado para o  
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programa Visual Basic com objetivo de torná-Io mais acessível a todos os pesqui-

sadores. O Guia inclui um sistema de indexação que permite o acessamento múl-

tiplo de dados por município, regiões geográficas e instituições, bem como pela 

classificação e conteúdo dos acervos, ou seja, por todas as informações nos ca-

dastros individuais.  

Alguns Resultados Preliminares  

Ao longo da pesquisa foram cadastrados 2450 acervos pertencentes a 2133 

instituições com documentação anterior a 1946. Estes acervos encontram-se dis-

persos em 534 municípios mineiros, localizados em todas as regiões geográficas 

do Estado. Ao que parece, os restantes 319 municípios não possuem documenta-

ção anterior a essa data, muito embora seja quase certo que, com a divulgação do 

Guia, novos acervos serão cadastrados.  

Gráfico Nº 1 

Acervos por Natureza  

De acordo com o Gráfico 1, percebe-se que as instituições de natureza jurídica são 

as maiores detentoras de acervos documentais em Minas Gerais. Dos 2450 acervos ca-

dastrados, 1168, ou seja 47,7%, são cartórios, fóruns, ou estão subordinados aos Tribu-

nais de Justiça. Os arquivos e acervos públicos e eclesiásticos praticamente se eqüivalem  
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(21,8% e 21,0% respectivamente) e os acervos privados correspondem a 6,8% do 

total. Os restantes 2,7% referem-se a instituições que não puderam ser classifica-

das nas categorias pré-determinadas. Comentários críticos e análise mais detalha-

da desses resultados serão apresentadas na próxima seção do artigo.  

Figura 1  

Minas Gerais - Regiões Geográficas  

Os Gráficos 2, 3 e 4, que trazem dados acerca da natureza, região e cronologia dos 

arquivos e acervos devem, inicialmente, ser analisados em seu conjunto. Talvez o a-

chado mais surpreendente seja aquele que diz respeito à distribuição pelos séculos da 

documentação acumulada. Apesar da mais do que conhecida explosão mundial na pro-

dução de documentos, que tanto marcou o presente século, os arquivos e acervos mi-

neiros com papéis do século XIX são mais numerosos que os que possuem documenta-

ção datada de 1901 a 1945. Pela lógica, mesmo que a pesquisa tenha se limitado a 

levantar dados cobrindo um pouco menos que metade do século XX, a proliferação de 

registros escritos de toda natureza deveria ter implicado em acúmulos muito maiores no-  
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vecentos que no oitocentos.
5
 Fica fortemente sinalizado o crescente desleixo com 

que se passou a lidar com a gestão de registros em desuso, ao longo do nosso 

século, assunto que será tratado logo adiante. Já a relativa escassez de acervos 

contendo documentos anteriores a 1801 demonstra que, por motivos os mais vari-

ados, a ação do tempo levou a perdas virtualmente incalculáveis do nosso patr i-

mônio documental.  

Gráfico NQ 2  

Acervos por Natureza e por Região, séculos XVI, XVII e XVIII  

Gráfico NQ 3  

Acervos por Natureza e Região, século XIX  
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Gráfico Nº 4  

Acervos por Natureza e Região, século XX  

Uma das mais fascinantes interpretações do Gráfico N,º 2 é a revelação do processo de povoamento e 

colonização de Minas Gerais. A proeminência da Região Centro se reflete na quantidade e na diversidade de 

arquivos e acervos detentores de documentação mais antiga. Embora em escala menor, o povoamento pre-

coce da região Centro Oeste é também refletido na diversidade dos acervos acumulados. Nas regiões Sul, 

Mata, Norte e Noroeste sobressai o papel fundamental da Igreja na consolidação da administração colonial, 

pois os clérigos serviam como funcionários da Coroa e eram, as vezes, os únicos alfabetizados nas regiões 

mais distantes e de população escassa e dispersa, Na Região do Alto Paranaíba, também esparsamente 

povoada, sobrevivem apenas registros de natureza pública e jurídica. Já no Triângulo, que somente seria 

incorporado à Capitania de Minas em 1815, existe um único cartório com documentos do setecentos. Nota-

se que a falta de iniciativas de povoamento da Região do Rio Doce redunda na inexistência de acervos refe-

rentes ao século XVIII.  

A tendência mais facilmente observável para o século XIX é a multiplicação dos cartórios e tribunais 

que se espalhavam pela Província inteira. Isto decorreu, em boa parte, da atuação da Assembléia Provincial,  

5  É importante lembrar que estamos nos referindo aqui ao número de acervos cadastrados. Possivelmente. o  
volume de documentos produzidos no período do século XX pesquisado seja maior que o dos documentos 
oitocentistas, Nossa análise dos resultados ainda não contempla a quantificação documental por si, até por-
que. trata-se do item do questionário que mais resultou em respostas dúbias,  
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no sentido de realizar constantes redimensionamentos das divisões administrativas 

e judiciárias. Em certa medida, a Igreja acompanhou esta expansão do Estado e 

do Judiciário, aumentando o número de dioceses, paróquias e capelas curadas ao 

longo do oitocentos. O rápido desenvolvimento econômico e crescimento demográ-

fico das regiões Mata e Sul também são claramente refletidos na proliferação de 

acervos de todas as naturezas cobrindo o período em tela. A Região Central conti-

nua a concentrar grande parte do acervo documental, pois é nela que se localizava 

o núcleo administrativo da Província.  

No que diz respeito ao período levantado durante o século XX, podese obser-

var uma certa tendência em direção ao equilíbrio entre os acervos de várias natu-

rezas. Por exemplo, sem dúvida, o crescente peso da iniciativa privada e dos a-

grupamentos associativos contribuiu decisivamente para o marcante aumento no 

número de arquivos e acervos privados.  

Gráfico Nº 5  

Acervos por Natureza e Estado de Conservação  

Quando procuramos averiguar o estado de conservação dos documentos guardados 

nas diversas instituições, novamente destaca-se a categoria jurídica. Os documentos 

cartorários são os mais bem conservados, pois é nos cartórios que se faz maior a preo-

cupação em preservar os papéis e mantê-Ios bem organizados. Esses são apenas alguns  
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exemplos dos cruzamentos de dados que a pesquisa e o Guia nos permitem reali-

zar. Os variados tipos de consulta conduzindo a interpretações diversas, e a cele-

ridade em obter informações que, anteriormente, só poderiam ser coletadas no 

local onde os documentos permanecem guardados, transforma o Guia em instru-

mento de busca imprescindível para estudiosos.  

Entretanto, queremos deixar explícito que, como os resultados são ainda pre-

liminares, abstivemo-nos de análises mais profundas para não incorrer em inver-

dades e/ou manuseio viciado dos dados.  

Diagnóstico preliminar dos arquivos e acervos cadastrados 

Antes de iniciar nosso diagnóstico dos cadastramentos, é necessário tecer algu-

mas considerações sobre aquilo que não pode ser cadastrado. Através das viagens de 

pesquisa de campo e mesmo nas conversas telefônicas, chegaram até nós, de todas 

as regiões do Estado, inúmeras estórias relatando acontecimentos de natureza catas-

trófica, que resultaram na destruição de documentação histórica. Sabe-se que, pelo 

menos desde o século XIX, algumas vezes a natureza voltou-se contra nosso patrimô-

nio documental, inundando cidades inteiras e destruindo os papéis que ali se encontra-

vam. Estas incursões da natureza, porém, nem de longe se comparam com os malefí-

cios, propositais ou não, perpetrados pelo homem. Os incêndios - alguns acidentais e 

outros que podem ser caracterizados como legítimas queimas de arquivos - deixaram 

em cinzas não apenas registros escritos do passado, mas também edificações públicas 

e casas particulares.  

Muito piores do que a catástrofe, no entanto, são os descasos e os descuidos que 

quase sempre marcaram a rotina do manuseio e armazenamento dos documentos sem 

uso corrente. São atitudes que, aos poucos, foram permeando principalmente as repar-

tições públicas onde esta documentação é percebida como algo a ser relegado a espa-

ços esquecidos. Nesses espaços - porões, sótãos, galpões, barracões, garagens aban-

donadas, instalações sanitárias em desuso - os documentos são deixados aos cuida-

dos de roedores, traças, cupins e brocas, bem como aos fungos tão beneficiados pelas 

condições de temperatura e umidade do nosso clima tropical. Designamos tais proce-

dimentos, tão lamentavelmente disseminados, como constituintes de uma verdadeira 

"cultura do papel velho". Trata-se de um fenômeno com história própria e que, portanto, 

merece maiores estudos os quais, infelizmente, fogem do escopo das presentes consi-

derações. Cabe sugerir aqui, não obstante, que esta chamada cultura do papel velho 

parece refletir a existência de um certo fetichismo quanto ao valor simbólico da palavra 

escrita. Daí resulta, de modo geral, uma resistência ao descarte, preferindo-se a  
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manutenção, mesmo que em condições totalmente inadequadas. Há relatos, por 

outro lado, de momentos em que rompeu-se com esta cultura. As pressões decor-

rentes da escassez extrema de espaço físico, de quando em vez, têm levado ao 

descarte indiscriminado de acervos inteiros.  

Como já se viu, os cartórios constituem, de longe, o maior grupo de acervos 

cadastrados. Essas instituições de registro público, mantêm seus documentos bem 

arranjados e indexados e, de modo geral, o estado de conservação pode ser con-

siderado bom. Neste sentido, entre as diversas instituições detentoras de acervos 

históricos, os cartórios claramente são as menos imbuídas pela já referida cultura 

do papel velho. Parece-nos óbvio que as constantes demandas da população junto 

aos cartórios mantêm seus acervos vivos, o que contribui, de maneira decisiva, 

para uma organização racional e para uma preservação normalmente adequada. 

Não deixa de ser irônico que esta figura jurídica, talvez o melhor exemplo da ind e-

finição das fronteiras entre as esferas pública e privada no Brasil, se destaque 

como a grande guardiã do nosso patrimônio documental.  

Bem diferente é a situação constatada nos acervos produzidos pelo poder ju-

diciário. Ao longo da pesquisa, as inúmeras dificuldades colocadas por funcionários 

de fóruns e tribunais, nas tentativas de estabelecer contatos, serviram, no mais das 

vezes, para encobrir a desorganização, a má preservação e a conseqüente ina-

cessibilidade dos acervos judiciários. Não é a toa que, recentemente, tal situação 

tem sido objeto de denúncia em artigos de jornais de circulação regional e estad u-

al. E pior, a resposta do poder judiciário só pode ser caracterizada como vacilante, 

pois, ora pauta-se pelo descarte em massa, ora pela postura de uma continuada 

inércia. Tudo isto é ainda mais lamentável, quando se lembra que os acervos judi-

ciários são de um valor virtualmente incalculável, em termos de sua contribuição 

em potencial à melhor compreensão do passado do nosso Estado e País.  

Os problemas apontados se originam na própria estrutura do poder judiciário, 

tanto a nível estadual quanto federal. Em primeiro lugar, os juizes são investidos de 

uma marcante autonomia nas suas ações administrativas, enquanto as normas de 

gerenciamento de documentos são muito gerais. Significa dizer que, na prática, os 

procedimentos adotados em relação à guarda e preservação dos acervos ficam a 

mercê da sensibilidade, para com o patrimônio histórico, de cada magistrado. Com 

honrosas exceções, o resultado tem sido a fiel adesão à cultura do papel velho 

com todas suas funestas conseqüências. Por se tratar de um poder que desconhe-

ce restrições orçamentárias, pode-se concluir que apenas faltam definições políti-

cas mais claras por parte das respectivas autoridades máximas.  
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Ao mesmo tempo, seria necessária uma normatização dos procedimentos a se-

rem seguidos com relação aos acervos, quando dos recorrentes redimensionamen-

tos das divisões administrativas do poder judiciário. No passado, a falta de normas 

trouxe como conseqüência desmembramentos desordenados e sem critérios dos 

acervos. Por exemplo, quando da criação de uma comarca, normalmente acontece 

uma transferência para as novas instalações de uma parte da documentação já 

existente no acervo matriz. O conjunto de documentos transferidos é composto por 

processos geograficamente identificados com a nova demarcação territorial, porém, 

sem que haja qualquer critério cronológico (na verdade, a única documentação cuja 

transferência seria aceitável, do ponto de vista arquivístico, seriam os processos 

ainda a tramitarem na nova comarca). Vale dizer que, em função da extensão do 

território mineiro e de seus mais de três séculos de história, o pesquisador que se 

dedica ao estudo de uma determinada localidade pode-se ver forçado a realizar 

consultas junto a tribunais e fóruns muito distantes uns dos outros. Pior ainda, dado 

a inexistência de instrumentos de busca, este mesmo pesquisador nunca pode ter 

certeza da localização de processos que lhe interessam. Na verdade, bastaria ter se 

seguido um princípio básico da arquivística que diz respeito à manutenção da inte-

gridade de fundos, ou seja, a estrita permanência de documentos em conjuntos que 

refletem seu local de produção. Esperamos que, no futuro, não se repitam tais trans-

ferências pautadas numa suposta territorialidade que, sem dúvida, não tem base 

histórica.  

As atividades do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

desde sua criação em 1938, constituem um capítulo a parte na história dos acervos 

cartorários e judiciários em Minas Gerais. Numa cronologia e por motivos desconhe-

cidos, o IPHAN realizou grandes recolhimentos de acervos produzidos pelas mais 

antigas comarcas mineiras. A documentação passou a ser abrigada em museus e 

outras edificações pertencentes ao Instituto. Se, por um lado, esses recolhimentos 

provavelmente resultaram na preservação física de documentos que poderiam ter 

desaparecido, por outro lado, a inexistência de uma política arquivística precisa e de 

um corpo técnico especializado levou a ações desordenadas com relação à organi-

zação e preservação dos acervos. A inexperiência e a falta de treinamento de fun-

cionários - sem dúvida bem intencionados - tiveram como conseqüência interven-

ções sem qualquer base nos princípios e nas técnicas da arquivística moderna. No 

afã amadorístico de categorizar tipos documentais, desrespeitou-se, repetidamente, 

a ordem original dos fundos. Espera-se que, em breve, o IPHAN tome as medidas 

necessárias para corrigir os erros cometidos no passado. Como sempre, prevenir, 

através de orientações tecnicamente adequadas, teria representado  
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gastos muito menores do que os necessários para, agora, remediar a situação.  

A Igreja Católica é uma grande detentora de arquivos e acervos de indiscu-

tível valor cultural e histórico. O estado de organização, preservação e acessibi-

lidade ao público da documentação eclesiástica varia de muito precário a bas-

tante razoável. Embora, ao longo dos séculos, a Igreja tenha acumulado um 

volume considerável de documentos ligados a sua administração interna (con-

tabilidade, patrimônio, formação do clero, visitas pastorais, entre outros), certa-

mente bem mais que a metade dos acervos eclesiásticos é composta pelos 

arquivos paroquiais.
6
 Por sua vez, esses arquivos são constituídos essencial-

mente pelos chamados registros paroquiais, ou seja, registros de batismos, de 

casamentos e de óbitos. E é aí que reside uma problemática ambivalência 

quanto à origem real desta documentação de registro. É preciso lembrar que, 

até a Proclamação da República no Brasil, não havia nenhuma separação entre 

o Estado e a Igreja e que, portanto, todo o clero se enquadrava no serviço públi-

co; eram funcionários da Coroa. Quer dizer, a tarefa de registrar os momentos 

vitais de cada súdito foi delegada pelo Estado aos seus funcionários eclesiásti-

cos, pois inexistia, antes dos tempos republicanos, a figura do registro civil em 

separado. Deste modo, é perfeitamente válido argumentar que os registros pa-

roquiais pertencem tanto ao Estado quanto à Igreja.  

Na nossa avaliação, a cultura do papel velho está presente em nível bem 

menor nas instituições da Igreja, que nas do setor público. Por outro lado, tal 

como os juizes, os bispos e párocos são investidos de autonomia na lide com a 

documentação produzida pelas dioceses e paróquias. As vezes, o clero parece 

desconhecer o valor duplo - civil e eclesiástico - dos registros paroquiais data-

dos anteriormente a 1889, tratando-os como se fossem apenas uma proprieda-

de particular da Igreja.
7
 Em alguns casos, tal postura se traduz em atitudes pou-

co condizentes com os princípios do direito à informação. Assim, podem surgir 

impedimentos à consulta por parte de pesquisadores e do público geral. A nos-

so ver, isto é tanto mais sério quando se lembra que, na sua própria ambivalên-

cia, os registros paroquiais, na verdade, pertencem às comunidades cujas histó-

rias eles retratam.  

Ao mesmo tempo, e semelhante à situação encontrada no poder judiciário 

e no IPHAN, a Igreja não possui um quadro técnico realmente  

6    Lembraríamos que estamos utilizando aqui a terminologia corrente - arquivo paroquial - a qual não necessa-

riamente corresponde à conceitualização de arquivo já estabelecida.  
7    Cabe aqui acrescentar que, não raras vezes, a documentação produzida por irmandades e ordens terceiras 

também caiam nesta categoria de propriedade particular da Igreja. Ora, estas entidades associativas sempre 
pertenceram à esfera do direito privado e não do direito canônico. Embora criadas em função da fé, sempre 
foram entidades independentes da Igreja cujo papel de repositório dos respectivos acervos é, portanto, me-
ramente transitório.  
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apto a tratar de seus vastos acervos. O resultante amadorismo aparece, por e-

xemplo, na irregularidade dos horários de funcionamento e na inexistência de 

instrumentos de busca confiáveis, mesmo nos mais veneráveis arquivos diocesa-

nos de Minas Gerais.  

Ao longo dos séculos, uma política centralizadora freqüentemente conduziu 

ao recolhimento de documentos produzidos nas paróquias e capelas para as 

sedes das dioceses, de modo que os papéis mais antigos (principalmente os do 

século XVIII, mas também alguns do XIX) raramente encontram-se no seu lugar 

de origem. Desde cedo, portanto, intentava-se assegurar aos acervos acumula-

dos pela Igreja melhores condições de armazenagem e arranjo do que aquelas 

oferecidas pelas instalações de cada paróquia. Infelizmente, mais uma vez, a falta 

de recursos humanos devidamente qualificados resultou em recolhimentos desor-

denados, arranjos falhos, poucos e imprecisos instrumentos de busca, além de 

tratamentos de conservação e preservação criminosamente amadorísticos. Pior 

ainda é o fato de que facilmente pode-se constatar o desaparecimento total de 

determinados arquivos paroquiais.  

Apesar de não poucos esforços ao longo da pesquisa, comprovou-se muito 

difícil cadastrar os acervos de instituições pertencentes a organizações religiosas 

não católicas. Como conseqüência, tais acervos certamente estão subrepresen-

tados no arrolamento do Guia.
8
  

Os poderes municipais, ou sejam, as prefeituras e câmaras, formam uma ca-

tegoria substancial de detentores de acervos públicos marcados por uma diversi-

dade extrema no que diz respeito ao volume, à qualidade da organização e pre-

servação, bem como às possibilidades de acesso ao público. Algumas cidades 

mantêm arquivos municipais, sob diversas denominações, onde está reunida a 

documentação legislativa e executiva, além de acervos de origem variada. Com 

efeito, é na esfera municipal que, nas últimas duas décadas, houve alguns avan-

ços realmente significativos na gestão de documentos, e a implementação de 

políticas racionais e integradas de fluxo documental, que culminam com a criação 

de arquivos permanentes. Podemos citar como exemplos desta feliz tendência os 

esforços empreendidos nas cidades de Uberaba, Juiz de Fora, Paracatu, Mariana, 

Montes Claros, Diamantina, Araxá, Ouro Preto e Belo Horizonte, entre outras. Em 

vários destes casos, a cooperação de instituições de ensino superior locais tem 

sido fundamental. Merecem elogios, portanto, as iniciativas da Universidade Fede-

ral de Juiz de Fora, Universidade Estadual de Montes Claros, Fundação Percival 

Farquhar, Universidade Federal de Viçosa, Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-  

8 Na cidade de Juiz de Fora, a Comunidade Evangélica da Confissão Luterana mantêm um arquivo que tem 
início em 1853, enquanto a Igreja Metodista Central abriga um arquivo datado desde 1900. Também, a 1" I-

greja Batista de Uberlândia cuida de seus documentos mais antigos.  
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tras de Formiga, Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha, e a Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras Nossa Senhora do Sion (Campanha).  

Por outro lado, é no âmbito dos poderes municipais que são registrados os pi-

ores exemplos do descaso e do descuido no tratamento dos papéis por eles produ-

zidos. Via de regra, segue-se a risca a cultura do papel velho. Talvez por isso é que 

a vasta maioria das notícias sobre a destruição de acervos inteiros provêm das 

prefeituras e câmaras municipais. Mesmo quando existe aquela vaga preocupação 

de, pelo menos, se guardar a documentação em desuso, os arranjos institucionais 

são os mais díspares imagináveis. Misturam-se os acervos de origem variada - 

inclusive os de outras esferas públicas e privadas - num embaralhamento cujo 

eventual reparo arquivístico irá demandar elevados recursos financeiros e muito 

tempo de trabalho.  

Deve-se lembrar que os municípios sempre foram muito vulneráveis às ten-

dências da história política do País e também às práticas personalistas de nossa 

classe política. Tais tendências e práticas, não raras vezes, levaram ao simples 

desaparecimento de conjuntos documentais e mesmo à privatização de documen-

tos públicos. Trata-se de um assunto que deve ser objeto de futuros estudos. Por 

ora, pode-se observar que tanto o advento da República quanto a Revolução de 

1930 se destacam como momentos em que, por razões ainda não esclarecidas, 

foram cometidas marcantes irregularidades nos procedimentos de organização e 

guarda de documentos.  

Cadastrou-se um número razoável de acervos pertencentes a entidades pri-

vadas e pessoas físicas. Entre aqueles estão incluídas empresas, bancos, firmas 

comerciais, clubes e outros agrupamentos associativos. Poderíamos citar, por e-

xemplo, o Arquivo Histórico da Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, 

Caetanópolis; o Museu do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, Juiz de Fora; o 

Arquivo Permanente da Mina de Morro Velho, Nova Lima; o arquivo da Corporação 

Musical Euterpe Operária, Lavras; o Centro Salesiano de Documentação e Pes-

quisa, Barbacena; o arquivo da Foto Araújo Ltda., Campanha; o arquivo do Sindi-

cato do Comércio Hoteleiro e Similares, Belo Horizonte; o arquivo da Junta Comer-

cial do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte; o arquivo do Formiga Esporte Clu-

be, Formiga; e o arquivo da Sociedade São Vicente de Paula, Governador Valada-

res. Entre os arquivos produzidos por pessoas físicas e famílias pode-se destacar o 

Arquivo Permanente da Família Andrada, Barbacena; os Acervos Helena Antipoff e 

Henriqueta Lisboa / UFMG, Belo Horizonte.
9
 O Arquivo Público Mineiro  

9 Em várias de suas unidades, a UFMG abriga outros acervos privados. Entre eles os de Murilo Rub ião, Osvaldo 

França Júnior, Abigar Renault, Manuelzão, Getúlio Vargas (um cartógrafo mineiro e não o ex-presidente da  
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também abriga 35 coleções de documentação privada produzidas por indi-

víduos de destaque na história de Minas.
10

 Não obstante, um bom número 

de acervos desta natureza hoje faz parte do Centro de Pesquisa e Docu-

mentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Var-

gas, na cidade do Rio de Janeiro.
11

 Esta migração, tão lamentável do ponto 

de vista de pesquisadores mineiros, poderia ter sido evitada se houvesse no 

Estado entidades, públicas ou privadas, dedicadas à preservação da docu-

mentação produzida por aqueles seus filhos que se destacaram em seus 

respectivos campos de atuação profissional.  

De qualquer forma, pode-se ter certeza de que os arquivos e acervos 

privados constituem a categoria mais sub-representada do Guia, devido a 

sua característica inerente de natureza privada. Muitas vezes, as diversas 

entidades privadas não têm consciência do valor intrínseco de seus acer-

vos, que ultrapassa o simples registro de seu próprio passado. Na verdade, 

tais acervos também servem como valiosos subsídios à História de Minas 

Gerais. Esta falta de consciência dificultou a identificação destas entidades 

e seus respectivos acervos, por parte da equipe de pesquisa.  

As escolas representam uma subcategoria de detentores de acervos e 

encontram-se dispersas entre os acervos públicos e privados. As conside-

rações tecidas com relação às entidades privadas se aplicam como uma 

luva para as escolas - públicas e privadas. Por isso, constitui uma subcate-

goria, sem dúvida, sub-representada. Há, não obstante, exceções bastante 

honrosas. Entre elas, incluiríamos: o arquivo do Insti tuto Granberry, Juiz de 

Fora; o arquivo da Escola Estadual Domingos Justino Ribeiro, Mateus Le-

me; o arquivo da Escola Estadual Governador Milton Campos (antigo Liceu 

Mineiro de Ouro Preto), Belo Horizonte; e o da Escola Estadual Rufino de 

Lima, Penha do Capim - distrito de Aimorés.  

Ainda mais sub-representadas são as administrações estadual e fe-

deral. Salvo raríssimas exceções - talvez a única seja o Arquivo Público 

Mineiro (APM) e sua atual administração - o descaso ao nível estadual  

República), Anibal Machado, Curt Lange, Lúcia Casassanta, Osvaldo Costa, Oramar Moreira e Alphonse 
Pavie.  

10 As coleções são: Arthur Bernardes , Chrispim Jacques Bias Fortes, Carlos Luz, João Pinheiro da Siiva.  
Dermeval Pimenta, Dona Joaquina de Pompeu, Alferes Antônio Luis Pinto, A ntônio Rodrigues Pereira, Aristi-
des de Araújo Maia, Aurélio Pires, Barão Homem de Meio, Constância Guimarães, David Campista. Edward  
Williams, Jacobson Lott, Ermano Filisberto Lott, Filisberto de Gouveia Horta, Francisco de Assis Barbosa, 
Francisco Paiva Bueno Brandão, Israel Pinheira, Jair Nabuco Carneiro P. Silva Porto, João Dornelas Filho, 
José Alcio Bicalho, Júlio Bueno Brandão, Juscelino Barbosa, Juscelino Kubitschek. Luciano Peret, Manuel 
Basílio Furtado, Moacir Andrade, Monsenhor Julio Engracia, Olegário Maciel, Oromar More ira, Percival Far-
quhar, Sigifredo Marques Soares, Walter Andrada Souza.  

11 Os acervos foram produzidos pelas seguintes personagens: Afrânio de Carvalho, Antônio Carlos Ribeiro de 
Andrada, Benedito Valadares, Cristiano Machado, Fernando Meio Viana, Gabriel Passos, Gustavo Capane-
ma, João Luis Alves, João Punara Bley, Lucas Lopes, Negrão de Lima, Raul Soares, Ribeiro Junqueira, Tan-
credo Neves, Último de Carvalho, Venceslau Brás, Virgílio de Meio Franco, Afonso Arinos, Amara Lanari, 
Haraldo Pereira, João Batista Pereira de Almeida, José Bonifácio de Andrada, João Gomes Teixeira.  
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é total. Desde a década de 1930 os recolhimentos de documentação ao APM, 

determinados pela legislação pertinente, têm sido esporádicos, quando não inexis-

tentes. A equipe de pesquisa não conseguiu superar as barreiras impostas por 

todas as Secretarias de Estado, quando das inúmeras tentativas de estabelecer 

contatos, visando obter informações sobre a existência ou não de acervos históri-

cos guardados nas respectivas repartições. Esta situação é simplesmente inadmis-

sível e acarreta conseqüências funestas e incalculáveis para a elaboração da His-

tória de Minas Gerais para boa parte do século XX. A situação se repete, talvez até 

em nível pior, no que diz respeito à documentação produzida pelos órgãos federais 

locados em nosso Estado .  

• • •  

O tom fundamentalmente crítico da parte final deste artigo tem suas justificati-

vas. Do ponto de vista pessoal, é fruto de frustrações que, juntas, somam mais de 

meio século de experiências em trabalhos visando solucionar os graves problemas 

acima apontados. Não é fácil combater, quase que diariamente, os descasos e os 

descuidos que caracterizam a onipresente cultura do papel velho. Tão pouco é fácil 

constatar, a toda hora, que a questão do patrimônio documental, ou é ignorada por 

completo, ou constitui a última das prioridades - tanto para o setor público, quanto 

para o privado. E as frustrações se aguçam quando lembramos que a preocupação 

com a preservação dos registros de um passado coletivo é um dos alicerces de 

qualquer sociedade efetivamente democrática; ao mesmo tempo que representa o 

produto máximo de práticas administrativas (no caso, a gestão documental) pauta-

das numa eficiência que se torna imprescindível no competitivo mundo de hoje. Por 

tudo isso, é particularmente lamentável verificar a falta de iniciativa das instituições 

de ensino superior do nosso Estado, no sentido de promover cursos em todos os 

níveis - aperfeiçoamento, especialização e pós-graduação stricto sensu - que vi-

sem disseminar as técnicas básicas e mais avançadas da arquivística.
12

 Afinal, 

como se viu, o tema da falta de recursos humanos devidamente habilitados per-

passou todo nosso diagnóstico.  

12  A respeito, gostaríamos de lembrar que o I Encontro Sobre Acervos Documentais de Minas Gerais, promovi-
do em maio de 1996 pelo Centro de Estudos Mineiros, resultou na elaboração da "Carta de Belo Horizonte" 
(ver Anexo 4), na qual, entre outras sugestões bastantes simples, recomenda-se que "as Universidades de-
senvolvam programas de treinamento e especialização para a formação de recursos humanos na área de 
arquivologia, incluindo em caráter emergencial, cursos itinerantes". Em 1998 a Escola de Biblioteconomia da 
UFMG chegou a organizar um curso de Aperfeiçoamento, mas, devido à eclosão do movimento grevista da-
quele ano, as aulas não foram ministradas. Fora isto, não houve nenhuma resposta por parte das Institu i-
ções de Ensino Superior mineiras.  
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Apesar das nossas frustrações, reconhecemos que existem motivos para o oti-

mismo. Nos últimos anos, tornou-se palpável, aqui em Minas, um despertar para a 

necessidade de tratar, de modo adequado, do nosso patrimônio documental. Muito 

embora não se possa falar em um movimento de natureza popular, tão pouco seria 

factível creditar tais preocupações a uma elite (social, política ou mesmo acadêmica) 

esclarecida. Pode-se dizer que os principais personagens desse despertar são ser-

vidores e funcionários - públicos e privados - que lidam, no quotidiano, com os em-

baraços decorrentes do descaso e descuido e que, inspirados sobretudo pelo senso 

comum, vêem nas práticas racionais da gestão documental um meio de melhorar 

suas condições de trabalho e, portanto, aperfeiçoar o desempenho de suas funções. 

Preocupam-se, também, com o resgate do passado e, nisto, contam com o apoio e 

o incentivo de uma crescente legião de jovens universitários e recém formados, 

dispostos a lutar pela preservação do patrimônio histórico minei ro. Neste sentido, os 

avanços já registrados em certos municípios são particularmente animadores, pois, 

face à indiferença das autoridades públicas estaduais e federais, parece que qual-

quer movimento a favor da criação e do melhoramento de arquivos terá de se orga-

nizar de baixo para cima. Igualmente importante é que esses esforços locais têm 

resultados imediatos para a comunidade, o que, a nosso ver, serve como resposta 

aos anseios democráticos da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, é claro que os 

esforços empreendidos pelas entidades privadas, no sentido de resguardar seu 

passado, também vêm contribuindo para uma conscientização mais generalizada. 

Em suma, se os problemas são muitos, ainda assim há esperança.  
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ANEXO 1  

UFMG / FAFICH / CENTRO DE ESTUDOS MINEIROS Arqui-

vos/acervos: municipais, eclesiásticos, judiciais, cartorários, de as-

sociações e instituições privadas  

1. Nome e Endereço Completo:  .........................................  .....................................  .  

 ......................  .....................................................................  ........CEP:  ...................  ..... 

 Cidade: ................................................................ Telefone:  ................................... .  

2. Dados administrativos:  

2.1 Instituição ou órgão ao qual está vinculado:  .......................................................... .  

2.2 Responsável pelos documentos:  .............................................................................  

3. Condições de atendimento ao público: 3.1 Aberto ao público (_) sim / (_) não  

3.2 Restrições e/ou requisitos para o atendimento:  .................................................... .  

3.3 Horário(s) de atendimento: ...................................................................................... .  
3.4 Fornece cópias (_) sim / (_) não  

4. Existe alguma informação sobre a história desse arquivo/acervo que gostaria de  

relatar?  ............................................................................................................................ .  

5. Tipos de documentos guardados: Por ex.: livros de atas, contabilidade, recibos, 

livros de registros (batizados, casamentos, óbitos, de tombo), processos civis e  

criminais, registros de testamentos e inventários, etc., etc  ......................................... .  

6. Existem condições de quantificar a documentação por metragem, número de 

documentos, número de prateleiras ou de alguma outra forma (no caso deste, ex-

plicite)? ........................................................................................................................ 

7. Datas - limites da documentação: Data do documento mais antigo: ...................... 

Data do documento mais recente (até 1945)  ................................................................  

8. Os documentos são organizados?  

8.1 Sim ( _ ) Totalmente ( _ ) Parcialmente ( _) 8.2 ( _ ) Não  

8.3 Qual o sistema de ordenação adotado? ................................................................. .  

9. Condições de armazenamento da documentação:  

9.1 Os documentos são acondicionados em caixas ( _ ); pastas ( _ ); outros  

(especifique)  ................................................................................................................... .  

9.2 Os documentos são guardados em arquivos (_); empilhados no chão (_);  

estantes (_); outra forma (especifique)  ......................................................................... .  

10. Existem guias, listas, catálogos, inventários ou índices relativos a esses docu-  

mentos? Quais?  .............................  ..................  .............................................................  

Foi ou foram publicado(s) .................................... ..................... .................................. 

Como poderia ser caracterizado o estado de conservação dos documentos?  

12. Outras observações: ................................................................................................ .  

Se necessário, utilizar anexos.  

POR GENTIlEZA, ENVIE ESTA CORRESPONDÊNCIA MESMO SE NÃO 

HOUVER AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS. MUITO OBRIGADO!  
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ANEXO 2  

PROJETO INVENTÁRIO DOS ACERVOS HISTÓRICOS 

DE MINAS GERAIS 

Em 11 de novembro de 1998  

Prezado(a) Senhor(a),  

Estamos nos propondo a realizar uma tarefa importante que há muito tempo 

está por fazer: listar e mapear todos os arquivos públicos e privados existentes em 

Minas Gerais, criando assim, um banco de dados com as informações obtidas.  

Já iniciamos o trabalho, através do levantamento dos dados existentes no 

Censo Cultural de Minas Gerais, de 1995 e no Guia Brasileiro de Fontes para a 

História da África, da Escravidão Negra e do Negro na Sociedade Atual, de 1988. 

Entretanto, algumas lacunas permaneceram, e é com a intenção de repará-Ias que 

recorremos a V.S.a., visando complementar o levantamento. Em visita a essa cida-

de fomos informados que nessa instituição há documentos. Gostaríamos de contar 

com a sua colaboração no sentido de nos informar sobre qualquer material de Ar-

quivo nessa Instituição.  

Temos certeza de que V.S.a. saberá avaliar a importância de tais dados para 

todos os pesquisadores interessados em assuntos mineiros. Não é preciso, tam-

bém, salientar que, sem a sua colaboração tal tarefa não poderia ser levada a ca-

bo. Lembraríamos que, nesta etapa do trabalho, o que buscamos são informações 

referentes a quaisquer coleções de documentos, ordenados ou não, datados ante-

riormente a 1945, mesmo que esses documentos não sejam atualmente considera-

dos como acervos ou arquivos históricos propriamente ditos.  

Definiremos "Arquivo" como um conjunto de documentos (produzidos ou rece-

bidos) acumulados no decorrer da atividade funcional de uma instituição pública ou 

privada, bem como por particulares. Assim, não são considerados "Arquivos": cole-

ções de livros, jornais e revistas, mapas didáticos, coleções de moedas e seIos, 

etc. Caso V.S.a. tenha conhecimento de material de Arquivo Público ou Privado, 

fora de sua Instituição, agradeceríamos, e muito, tal informação.  

É contando com sua contribuição inestimável que estamos enviando o questi-

onário em anexo. Pediríamos que V.S.a. o preenchesse com todos os dados possí-

veis.  

Desde já agradecemos a sua colaboração.  

Atenciosamente,  

Nilma Coelho  
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ANEXO 3  

ALGUNS CONSELHOS PARA ORGANIZAÇAO E CON-

SERVAÇAO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS 

O que é um documento histórico?  

São papéis pertencentes a instituições (prefeituras, cartórios, escolas, bancos, 

hospitais, igrejas, etc.) associações ou mesmo a particulares que foram criados 

como resultado das atividades, da vida dessas instituições ou pessoas. Com o 

tempo, perdem o valor para a atividade que os tomou necessários mas em alguns 

casos, conservam o que chamamos, valor secundário ou histórico. Esse material 

se constitui de documentos manuscritos, impressos ou datilografados, livros, folhe-

tos, jornais, revistas, mapas, plantas, fotografias, filmes, slides, disquetes, etc. 

Esses documentos devem ser preservados permanentemente, pois, dessa preser-

vação depende a História de uma instituição, de um município, de uma região. 

Arquivos são elementos imprescindíveis para conservação e recuperação da me-

mória de um povo.  

Eliminação  

A segunda pergunta é bem mais difícil de responder:  

Quando um papel velho é um documento histórico?  

De acordo com as regras da arquivística, os documentos deveriam ser sele-

cionados após determinado tempo para se eliminar aqueles de acordo com critério 

administrativos e históricos, não teriam valor permanente. No Brasil isso, infeliz-

mente, quase nunca ocorre. O que fazer então, quando se tem em mãos um con-

junto de papéis velhos?  

A solução prática é guardar todos os mais antigos, digamos documentos que 

tenham mais de 50 anos e tenham sobrevivido a traças, umidade e manuseio. No 

entanto, deve-se aqui usar de bom senso: fragmentos de documentos que não têm 

sentido documentos tão estragados que não permitam leitura alguma, cópias i-

guais de um mesmo documento, podem ser eliminadas. Quanto a documentos 

mais recentes seria bom contar com a opinião de pessoas ligadas a instituição que 

criou e/ou historiadores.  

Organização  

O ideal seria conservar os papéis na mesma ordem que foram colocados quan-

do foram criados. É o que se chama em arquivística, "ordem original". O grande pro-

blema é que, na maioria dos casos, essa ordem se perde, quando os documentos 

são transportados para o arquivo permanente (que alguns chamam erradamente, de 

arquivo morto). Normalmente, esses documentos são empilhados sem cuidado al-

gum. De qualquer forma, deve-se tentar descobrir se existia uma ordem prévia e se é  
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possível recuperá-Ia. Não sendo possível, recomenda-se organizar os documentos 

pelas funções da entidade que o produziu. Por exemplo: documentos de contabil i-

dade, pessoal, atas, etc. Isso varia de instituição para instituição. Deve-se evitar 

classificar por assuntos como por exemplo: construções, ruas, água, esgoto.  

Dentro de cada divisão a ordem mais indicada, na maioria dos casos é a cro-

nológica, de acordo com as datas (cuidado porém para não separar processos; 

todos os papéis de um mesmo processo devem ficar juntos). Em último caso, se 

nenhuma organização for possível, ordene os documentos numa só ordem crono-

lógica.  

Os documentos devem ser guardados em caixas-arquivos, de papelão ou 

plástico com orifício que permitam a ventilação, e essas caixas devem ser identifi-

cadas com etiquetas que indiquem o tipo de documento que as caixas contém e as 

datas. Isso evitará perda de tempo e excesso de manuseio, na busca de determi-

nado documento.  

Conservação  

1. Antes de mais nada limpe cuidadosamente os papéis com um trincha de fi-

bras macias e veja se não há insetos ou mofo no que for ser arquivado. Não tente 

tratá-Ios com querosene ou outros produtos químicos. Só um especialista em pre-

servação poderá indicar os produtos corretos.  

O lugar onde são guardados os documentos é de suma importância. Porões, 

sótãos e banheiros em desuso, lugares normalmente escolhidos para guardar "pa-

péis velhos", são totalmente inadequados. Idealmente o material deve ser colocado 

em cômodos bem ventilados e não sujeitos à luz solar direta. Esses cômodos de-

vem sofrer uma limpeza periódica, o que reduzirá os perigos de invasão de insetos 

e roedores.  

É inteiramente desaconselhado o uso de clipes, barbantes, borrachinhas, 

grampos, durex e fita crepe, porque os processos de decomposição destes objetos 

causam danos irreparáveis à documentação.  
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Belo Horizonte, 10 de maio de 1996  

ANEXO 4 

                             DECLARAÇÃO DE BELO HORIZONTE 

Nós, participantes do I ENCONTRO SOBRE ACERVOS HISTÓRICOS DE MI-

NAS GERAIS, organizado pelo Centro de Estudos Mineiros da Faculdade de Filo-

sofia e Ciências Humanas 1 Universidade Federal de Minas Gerais, com o apoio da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, da Associação dos 

Amigos dos Arquivos Públicos de Minas Gerais e da Associação Nacional de Pro-

fessores Universitários de História, em considerando:  

1. Que de acordo com a Lei n.º 8.159 de 8 de janeiro de 1991, no seu artigo n.º 01 

"É dever do Poder Público a Gestão Documental e a proteção especial a docu-

mentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação";  

2. Que os acervos históricos mineiros constituem patrimônio cultural inalienável da 

Nação, devem ser preservados, organizados e utilizados em razão de sua fun-

ção social  

3. Que os acervos produzidos por instituições públicas e privadas são importantes 

recursos informacionais para o seu próprio funcionamento administrativo;  

4. Que as soluções dos problemas que afetam os acervos histórico mineiros de-

vem ser buscados em parcerias, que envolvam os poderes públicos em seus 

diversos níveis, as instituições culturais e de pesquisas, as universidades públi-

case privadas, bem como os diversos setores da iniciativa privada;  

5. Que tais soluções passem pela incorporação de tecnologias adequadas ao tra-

tamento dos acervos;  

Recomendamos:  

2. Que as autoridades competentes e entidades interessadas, em especial "O 

Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ", façam uma ampla divulgação e 

zelem para que seja cumprida a legislação pertinente aos arquivos e acervos 

históricos e que se elaborem políticas consistentes de gestão de documentos e 

arquivos;  

3. Que seja instalado, o mais breve possível, o Conselho Estadual de Arquivos de 

Minas Gerais;  

4. Que o IEPHAIIPHAN, estudem junto com as entidades interessadas afins, a 

possibilidade de uma intervenção emergencial, visando a preservação dos a-

cervos históricos do Poder Público, notadamente do Poder Judiciário, dos Po-

deres Executivos e Legislativos municipais;  

5. Que esta ação se estenda aos arquivos das instituições eclesiásticas que se 

enquadram nos artigos 7, §37 e artigo 12 da Lei 8.159 de 01/01/91;  

6. Que as Universidades desenvolvam programas de treinamento e especializa-

ção para a formação de recursos humanos na área de arquivologia, incluindo 

em caráter emergencial, cursos itinerantes;  

7. Que as universidades mineiras promovam convênios para ações conjuntas de 

gestão de documentos e organização de acervos históricos, públicos e priva-

dos;  

8. Que a iniciativa da realização deste "I Encontro", tenha continuidade e que ou-

tras entidades venham somar esforços àquelas que aqui se fizeram presentes.  
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