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POSSIBILIDADES DOS ARQUIVOS PESSOAIS FRENTE AOS NOVOS USOS DA 

MEMÓRIA: O CASO DE DARCY RIBEIRO 

 

Ellen Cristine Monteiro Vogas (Fundação Darcy Ribeiro) 

 

Resumo: Tendo como base a literatura da área arquivística que aborda a definição e os usos dos 

arquivos, especialmente os arquivos pessoais, bem como a literatura que aborda questões referentes à 

memória social, analisa os usos culturais do arquivo Darcy Ribeiro como estratégia da instituição 

custodiadora no seu processo de divulgação e manutenção da memória de seu instituidor e da sua 

própria manutenção. A metodologia empregada se concentra na coleta de dados produzidos pela 

instituição mantenedora do arquivo, como registro de consulta e utilização de documentos, relatórios e 

informativos mensais. Evidencia-se a utilização dos documentos do arquivo como insumo nas 

primeiras etapas de cadeias produtivas que têm como objetivo a criação de novos produtos culturais 

ligados ao titular do arquivo e a outros temas transversais. Propõe uma leitura para os arquivos que 

considere, além de seus diversos usos, a sua utilização para a produção cultural.  

 

Palavras-chave: arquivos pessoais; usos; usuários; Darcy Ribeiro. 

 

 

Abstract: Based on the archival literature of the field that addresses the definition and uses of 

archives, specifically the personal papers as well as literature that addresses issues of social memory, it 
analyses cultural uses for Darcy Ribeiro`s archives as a strategy of the custodian institution in the 

process of disclosure and maintenance of the memory of his institutor and his own maintenance. The 

methodology used focused on the collection of data produced by the institution maintains the archive, 

such as registration and use of consultation documentos, reports and monthly newsletters. It evidences 

the use of archival documents as input in the early stages of production chains which aims to create 

new cultural products linked to the archives` holder. The systematization of the data also shows that 

cultural products linked to other subjects are created from archival research. Therefore, it proposes a 

lecture of the files which consider also in terms of its value in use for cultural production and not only 

for its value for scientific research.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil e no cenário internacional, alguns autores da área arquivística e do campo da 

memória reconhecem que os arquivos vivem um momento de renovação. Essa renovação liga-

se tanto à busca por acontecimentos e personagens do passado pelo público em geral quanto 

ao fenômeno “sociedade da informação”. O arquivo Darcy Ribeiro nos oferece um panorama 

da utilização dos arquivos pessoais como insumo por produtores culturais nas primeiras 

etapas de cadeias produtivas da edição de livros, de filmes-documentários e exposições 

iconográficas. A maior parte desses “produtos culturais” está relacionada à biografia desse 

titular, mas não apenas. O arquivo também fornece insumo para outras produções, como 

fotografias para exposições iconográficas e vídeos-documentários sobre índios, personagens e 

episódios recentes da história do país e do Rio de Janeiro.  

A revisão de literatura destaca as principais representações da área a respeito dos 

arquivos pessoais, que não estão distantes das representações a respeito dos arquivos em 

geral. Os usos dos arquivos pessoais não foram ainda objeto de análise, assim como a 

literatura da área no Brasil não contempla os usos diversos para os arquivos em geral. A dupla 

representação de que servem à pesquisa histórica, na sua fase permanente, e à administração 

ou ao produtor, na sua fase corrente, constituem uma espécie de lugar-comum para os 

arquivos em geral e, por extensão, para os arquivos pessoais. Na ausência de uma literatura 

específica para os arquivos pessoais, buscamos situar os arquivos pessoais dentro do quadro 

teórico geral da área arquivística para os arquivos em geral.  

A análise dos usos do arquivo Darcy Ribeiro mostrou que os arquivos pessoais, em 

função do prestígio social de seus titulares e das características internas dos arquivos, são 

dotados de valor para a indústria cultural como insumo, em virtude da importância que os 

acontecimentos e personagens do passado se revestem, na atualidade, para o público em geral.  

Segundo Nora (2003), as perturbações de que os arquivos são objeto atualmente são 

conseqüência e projeção das profundas transformações que o conjunto da sociedade conserva 

com seu passado, com o seu presente e com o futuro e estão ligadas ao papel central que os 

arquivos ocupam na experiência mnemônica das sociedades contemporâneas: 

 

Hoje, num mundo em mudança cada vez mais rápida, onde tudo passa tão 

rápido que todo fenômeno é acoplado a um histórico e já obsoleto, é 

evidente que o imperativo da memória – antes de designar uma dívida moral 

da memória diz respeito mais fundamentalmente a uma ansiedade da perda 

(NORA, 2003, p. 47, tradução da autora).  
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O papel de insumo do arquivo Darcy Ribeiro vai de encontro à literatura que aponta 

para emergência da memória como espécie de obsessão das sociedades atuais. Os fatos do 

passado interessam a sociedade em geral e é motivo para exposições iconográficas, matérias 

em revista e vídeos-documentários. Nesse movimento, até mesmo os acadêmicos buscam 

adequar sua linguagem a esse público não erudito. Vimos casos de produções culturais 

desenvolvidas por estudantes e professores com fins didáticos que utilizam a linguagem 

audiovisual e não acadêmica.   

 O objetivo desta comunicação é apresentar os resultados da pesquisa realizada dentro 

do Programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal 

Fluminense. Essa pesquisa objetivou conhecer os usos dos documentos integrantes do arquivo 

Darcy Ribeiro com ênfase no uso para a indústria cultural em geral, a partir de 2003, período 

em que o acervo foi aberto para consulta. A metodologia empregada para concretização da 

pesquisa se concentrou na coleta de dados a partir dos registros de consulta da instituição 

mantenedora do arquivo Darcy Ribeiro, bem como dos relatórios e informativos produzidos 

pela instituição.  

 

2 ARQUIVOS: DEFINIÇÕES E FUNÇÃO SOCIAL 

 

Antes de passarmos aos usos do arquivo pessoal Darcy Ribeiro, convém explorarmos 

algumas representações da área em torno da conceituação desses fundos de origem pessoal. 

No Brasil, a definição da Lei 8.159, de 08 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política 

nacional de arquivos públicos e privados, em seu artigo 2º, define arquivos como:  

 

Conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, 

instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do 

exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer 

que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos (capítulo 1, 

artigo 2º). 

 

Em capítulo dedicado aos arquivos privados, acrescenta:  

 

Art. 12. Os arquivos privados podem ser identificados pelo Poder Público 

como de interesse público e social, desde que sejam considerados como 

conjuntos de fontes relevantes para a história e desenvolvimento científico 

nacional.  

 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística define arquivos como:  
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1. Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade 

coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas 

atividades, independentemente da natureza do suporte. Ver também fundo. 2. 

Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento 

técnico, a conservação e o acesso a documentos.  3. Instalações onde 

funcionam arquivos. 4. Móvel destinado à guarda de documentos. 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 27). 

[...] 

Fundo: Conjunto de documentos de uma mesma proveniência. Termo que 

equivale a arquivo (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 97). 

 

A definição para personal papers fornecida pelo Dicionário de Terminologia 

Arquivística do Conselho Internacional de Arquivos é a seguinte: “documentos acumulados 

ou pertencentes a um indivíduo e sujeitos a sua organização” (tradução da autora)
1
. Um pouco 

mais abrangente do que a brasileira, pois sugere que os documentos são arquivo quando são 

mantidos sob a guarda do titular.  

Conceitos e práticas da disciplina arquivística se desenvolvem a partir da experiência 

dos arquivistas nas instituições públicas. Nesse sentido, embora o termo arquivo tenha sido 

utilizado para documentos pessoais pela primeira vez em 1928, em obra de Eugênio 

Casanova
2
, nesse período não era dispensado a esses arquivos nem o tratamento, nem a 

importância que era dada aos arquivos públicos. Para Gomes (2009, p. 22) eram tratados 

como arquivos menores, de segunda classe, ante o que seria um “verdadeiro” arquivo. As 

definições e metodologia de tratamento dos arquivos privados e dos arquivos pessoais 

seguiram o modelo formulado para os arquivos originários das repartições públicas.  Na 

definição geral de arquivo estão englobados os dois tipos: arquivos públicos e arquivos 

privados e, dentro destes, os arquivos pessoais e familiares.  

Segundo Prochasson (1998), foi a partir da segunda metade do século XX que os 

arquivos pessoais passaram a receber, de forma mais generalizada, o tratamento como 

arquivos. Coincidência ou não, nesse período os historiadores franceses se voltaram com 

ímpeto para esse tipo de fonte devido à mudança de rumo nas práticas historiográficas, com o 

incremento de pesquisas na área da história cultural, e à multiplicação de trabalhos enfocando 

                                                 
1 

CASE WESTERN RESERV /  UNIVERSITY ARCHIVES. Glossary of Archival Terminology. Disponível 

em: < http://www.case.edu/its/archives/Records/glossary.htm> Acesso em 18 de maio de 2011.  
2 

O manual Archivística, do italiano Eugenio Casanova, publicado em Siena, em 1928, define os arquivos como 

“a acumulação ordenada de documentos criados por uma instituição ou pessoa no curso de sua atividade e 

preservados para a consecução de seus objetivos políticos, legais e culturais, pela referida instituição ou pessoa” 

(apud SCHELLENBERG, 1974, p. 37).  
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histórias de vida de intelectuais. Este último fenômeno foi impulsionado pela micro-história e 

pela antropologia-histórica, interessadas em fontes mais qualitativas e menos seriais.  

O Manuel d´archivistique, produzido pela Associação dos Arquivistas Franceses em 

1970, menciona a importância que os documentos pessoais tiveram para a renovação da 

história política a partir do século XVIII, principalmente a partir da consulta à 

correspondência de ministros e diplomatas. Tais documentos foram identificados como 

capazes de fornecer uma via de acesso a um universo de contatos mais ou menos secretos, de 

informações privadas, e de motivos para tomadas de decisões não explícitas nos documentos 

públicos. Por não estar submetida a regras baseadas no direito administrativo, a 

correspondência pessoal de homens públicos permitiria penetrar em uma esfera mais privativa 

das relações sociais e dos jogos políticos por detrás dos protocolos.  Por outro lado, a 

dificuldade muitas vezes existente de separar os domínios do público e do privado levaria à 

possibilidade de se encontrar em arquivos pessoais muitos documentos cuja natureza é 

pública.  

Heymann observou (2009a, p. 44) que as discussões metodológicas envolvendo a 

organização de arquivos, tanto no Brasil quanto no exterior, trazem a marca de uma “matriz 

pública” e que os arquivos privados, categoria que inclui os pessoais, são definidos a partir 

dos arquivos públicos, o mesmo ocorrendo em relação aos textos legislativos que tratam dos 

arquivos privados.  

O “paradigma estatal” da Arquivologia ainda é hegemônico no campo, mas o estudo 

sobre arquivos pessoais está avançando. Para entendermos as questões que envolvem esses 

arquivos é necessário atentarmos para as representações em torno deles e para as 

características associadas aos documentos arquivísticos de origem institucional.  

Segundo Lopes (2003):  

 

Os arquivos, como sabemos, têm sua origem ligada à manutenção de 

registros probatórios da consecução de atividades administrativas. Seu valor 

de prova é dado, sobretudo, pela garantia da inviolabilidade da custódia por 

seu titular. É essa inviolabilidade que será responsável, a despeito dos 

instrumentos jurídico-legais, pela plena efetivação das finalidades da guarda 

documental (p.70). 

 

Podemos reconhecer, nesse trecho, que os arquivos são representados como 

testemunho e/ou prova de ações porque fruto e conseqüência de atividades administrativas. 

Sua validade enquanto prova é garantida pela custódia ininterrupta e ele é preservado para 

servir de prova. Em contraposição a essas características, o autor elenca algumas das 
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especificidades dos arquivos pessoais que são capazes de comprometer sua “dimensão 

arquivística”: os arquivos pessoais compõem-se de inúmeros registros acumulados cuja 

função se descola dos aspectos informativos, sua custódia é interrompida com a morte do 

titular, passando às mãos de terceiros e a organização é feita posteriormente à morte desse 

titular.  

Bellotto (2007) destaca alguns pontos referentes aos fatores responsáveis pela 

acumulação documental de pessoas físicas em contraposição à acumulação de documentos 

nas instituições. Essa acumulação diz respeito à composição de um sujeito que é social e que, 

como tal, está inserido em um universo com distintas dimensões: 

 

Na realidade, entre o obrigatório, o prudente / útil e o sentimental (e sem 

falar do inútil, que seria toda uma outra história), encontra-se de tudo em um 

arquivo pessoal. Essa característica especial é a que o faz tão distinto dos 

arquivos institucionais, sejam dos órgãos públicos, sejam de entidades 

privadas, onde há regras burocráticas, técnicas, jurídicas e diplomáticas e 

semânticas de produção, redação, acesso e trâmite, que são etapas pré-

arquivísticas (p.2).  

 

O termo inglês manuscritpts inclui e se refere tanto a arquivos pessoais, tais como 

esses são entendidos no Brasil enquanto conjuntos de documentos acumulados, recebidos e/ou 

criados por uma pessoa física e posteriormente doados a uma instituição arquivística ou centro 

de documentação, como também se refere às coleções de documentos reunidos artificialmente 

a partir de determinados temas ou assuntos
3
. Tanto records quanto personal papers são 

reconhecidos no glossário desenvolvido pelo Nacional Archives and Records Service
4
, de 

1984, como conjuntos de documentos com características de organicidade que são 

acumulados em função das atividades de uma pessoa jurídica ou física. O glossário esclarece 

ainda que a tendência dos profissionais atualmente é reconhecer que ambos possuem estatuto 

comum e devem ser organizados segundo uma metodologia semelhante.  

Para Lopes (2003, p. 75), as características informais dos arquivos pessoais ao mesmo 

tempo testam e reforçam os limites dos princípios arquivísticos:  

 

mesmo os documentos que não se enquadram estritamente nas características 

                                                 
3

 UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA – CHAMPAIGN.  Archival Basics and Glossary. Disponível em 

<http://www.library.illinois.edu/archives/services/basics.php> Acesso em 18 de maio de 2011. 
4

 DANIELS, M. Introduction to archival terminology. In:  National Archives and Records Service, 1984.  

Disponível em http://www.archives.gov/research/alic/reference/archives-resources/terminology.html. Acessado 

em 18 de maio de 2011. 
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típicas podem ser entendidos enquanto documentos de arquivo, desde que 

tenham sido produzidos no decorrer de alguma atividade inerente à vida do 

titular (instituição ou pessoa física). 

 

Para Camargo (2009, p. 28-39), em primeiro lugar há que se reconhecer que os 

arquivos pessoais são efetivamente arquivos, mas que os documentos pessoais nem sempre 

são tratados de modo coerente com a teoria arquivística. Embora eles tenham sido – os 

arquivos pessoais - definidos com base nos arquivos institucionais, isso não resultou na 

adoção de procedimentos comuns, nem impôs o reconhecimento de atributos que permitiriam 

vê-los como conjuntos orgânicos e autênticos. Por fim, há que se atentar para a principal 

qualidade dos documentos de arquivo: o efeito probatório das atividades que os originaram. 

Heymann (2009b, p. 41-57) atenta para a necessidade de se observar as diferenças nos 

processos de acumulação documental entre arquivos institucionais e pessoais e defende uma 

posição segundo a qual a dicotomia que faz sentido não é a que existe entre arquivos públicos 

e privados, mas entre arquivos institucionais e pessoais. Além disso, destaca a necessidade de 

atentar para distintas configurações desses arquivos e dos motivos para a acumulação 

documental. Três tipos de ligações devem ser reconhecidos: as que ligam os documentos entre 

si; as que ligam os documentos às atividades que os geraram; e as que ligam os documentos 

ao titular do arquivo, especialmente porque são essas que revelam a intencionalidade do 

titular e permitem entender e enquadrar aqueles documentos que fogem às regras ditadas pelo 

modelo de arquivo institucional.  

Se existem, ainda, dúvidas quanto ao estatuto dos documentos acumulados por pessoas 

físicas, essas dúvidas parecem estar perdendo cada vez mais terreno na literatura arquivística. 

Na área da memória e da história, os arquivos pessoais há muito que são considerados como 

fontes importantes de pesquisa. Nos últimos anos, as instituições destinadas à guarda desse 

tipo de fonte têm se ampliado e vão desde instituições vinculadas a universidades até 

fundações dedicadas à guarda de arquivos pessoais de seus patronos. Nesse último caso, 

temos um sintoma da preocupação com a preservação da memória, fenômeno em evidência 

nos últimos anos.   

 A partir da década de 1970, os centros de preservação da memória se tornaram um 

fenômeno comum no ambiente universitário, pelo menos no âmbito das ciências humanas, 

sociais, letras e artes, e nos últimos vinte anos tem-se observado a ampliação gradativa desse 

universo institucional (CAMARGO, 1999, p. 49-63). No Brasil, esses centros tornaram-se um 

fenômeno recorrente nas grandes universidades e foram criados para possibilitar o trabalho de 
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cientistas humanos que não podiam contar com fontes organizadas do aparato estatal:  

 

Como houve, predominantemente, no Brasil, uma ausência de consciência e 

de vontade política do poder público em relação à preservação de seu 

patrimônio documental (embora não lhe tenha faltado o aparato institucional 

público para tanto), e diante do volume de papéis públicos em relação aos 

papéis privados – as grandes fontes de pesquisa e informação -, essa função 

acabou sendo assumida ou transferida parcialmente para as universidades 

(CAMARGO, 1999, p. 56).  

 

A centralidade da memória nas sociedades contemporâneas tem sido assinalada por 

alguns estudiosos. Para Nora (2003), o mundo dos arquivos sofreu uma desestabilização sem 

precedentes nos últimos trinta anos, que pode ser repartida em três níveis: desestabilizou-se o 

modo de organização e preservação dos arquivos, em acomodação às condições modernas de 

tecnologia; houve um aumento exponencial da massa arquivística contemporânea, donde se 

inclui a criação de novos tipos de arquivo; e, por fim, os arquivos têm sido alvo de disputas 

internas e externas, ligadas à sua custódia e à sua consulta. Para esse autor, essas perturbações 

são conseqüência e projeção das profundas transformações que o conjunto da sociedade 

conserva com seu passado, com o seu presente e com o futuro e estão ligadas ao papel central 

que os arquivos ocupam na experiência mnemônica das sociedades contemporâneas. 

Para Huyssen (2000), a influência da mídia e o papel da indústria cultural5 na 

comercialização da memória não podem ser esquecidos: programas que abordam temas 

históricos e a difusão de matérias em revistas acessíveis ao não especialista e vendidas em 

bancas de jornal promovem uma divulgação dos conteúdos arquivísticos e, nesse movimento, 

os arquivos aos poucos deixam de ser patrimônio de uma elite letrada e a serviço do Estado 

para se tornarem bens culturais.  

Os arquivos estão presentes – como insumos - em algumas cadeias produtivas da 

cultura
6
, como produção de livros, CD‟s, vídeos-documentários e exposições fotográficas. Os 

arquivos pessoais de homens públicos fornecem insumos nas cadeias produtivas que tomam 

os titulares desses arquivos como temas para produção de matérias de revistas, documentários 

e outros produtos criados pela indústria cultural em geral e pelas instituições custodiadoras 

                                                 
5

  Segundo Chauí (2008, p. 290), a expressão indústria cultural “[foi] cunhada por Theodor Adorno e Max 

Horkheimer numa obra intitulada „Dialética do esclarecimento‟, para indicar uma cultura baseada na idéia e na 

prática do consumo de „produtos culturais‟ fabricados em série. A expressão indústria cultural significa que as 

obras de arte são mercadorias, como tudo que existe no capitalismo”. 
6

 Cadeias produtivas são entendidas como “um conjunto de etapas consecutivas pelas quais passam e vão sendo 

transformados e transferidos os diversos insumos. Esta definição abrangente permite incorporar diversas formas 

de cadeias” (HASENCLEVER & KUPFER apud PROCHNIK, 2000). 
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desses acervos, nas suas estratégias de difusão da memória de seus instituidores. Esse é o caso 

do arquivo Darcy Ribeiro que será descrito adiante.   

 

3 ARQUIVO DARCY RIBEIRO: INSUMO PARA DIFUSÃO DA INSTITUIÇÃO E DA 

MEMÓRIA DE SEU INSTITUIDOR  

 

Ainda que não seja nossa intenção explorar as representações em torno da pessoa de 

Darcy Ribeiro, é importante atentar para sua participação na vida pública do Brasil, 

responsável pela notoriedade que alcançou. Darcy Ribeiro foi tema de matéria de jornais, 

revistas e canais de televisão durante toda a sua trajetória política e ainda o é. Esses fatores 

não podem ser esquecidos quando se estuda o alcance das práticas de difusão da instituição 

que leva o seu nome e na busca, sempre freqüente, do público pelo seu arquivo, tanto para 

estudos como para produções que o tomam como tema.  

Darcy Ribeiro nasceu em Montes Claros, cidade ao norte de Minas Gerais, no dia 26 

de outubro de 1922, filho de Reginaldo Ribeiro dos Santos e de Josefina Augusta da Silveira 

Ribeiro. Em 1944, matriculou-se na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, por onde se 

graduou em 1946, com especialização em Etnologia. Nesse período, conheceu a romena Berta 

Gleiser, com quem esteve casado de 1948 até 1975.  

Ingressou no Serviço de Proteção aos Índios (SPI) em 1947, onde conheceu e 

colaborou com Cândido Mariano da Silva Rondon (Marechal Rondon), então presidente do 

Conselho Nacional de Proteção ao Índio. Como parte de suas atividades nesse órgão, passou 

longos períodos entre comunidades indígenas, como os índios Kadiwéu, no sul do Mato 

Grosso, e os índios Urubu-Kaapor, na floresta amazônica.  Essas expedições renderam 

diversos livros e artigos, entre eles Religião e Mitologia Kadiwéu, que lhe valeu o Prêmio 

Fábio Prado, concedido pela União de Literatura de São Paulo em 1950. 

Assumiu a direção da Seção de Estudos do SPI em 1952, com apoio do Marechal 

Rondon. Por sua iniciativa foi inaugurado, em 1953, o Museu do Índio, reconhecido pela 

UNESCO como o primeiro museu do mundo com objetivo de quebrar o preconceito contra o 

indígena e de difundir sua cultura. Nesse museu organizou, em 1955, o primeiro curso de pós-

graduação em antropologia cultural realizado no Brasil. Ao lado dos irmãos Orlando e 

Claudio Villas-Boas, planejaram o Parque Indígena do Xingu, que foi implantado anos mais 

tarde. Entre os anos 1953 e 1955, lecionou etnologia brasileira na Escola Brasileira de 

Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Saiu do SPI em 1956.  
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Em 1955, passou a integrar equipe responsável pela elaboração das diretrizes do setor 

educacional do governo federal do presidente Juscelino Kubitschek. Nessa tarefa, atuou em 

proximidade com o pedagogo Anísio Teixeira, que iria designá-lo para chefe da Divisão de 

Estudos Sociais do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, em 1957. Nessa época, 

integrava também o corpo docente da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do 

Brasil (atual Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro), onde era responsável pelas cadeiras de etnologia brasileira e língua tupi-guarani.   

Em 1959, através de decreto presidencial, foi encarregado de coordenar o projeto da 

Universidade de Brasília. Foi seu primeiro reitor, em 1961. Tornou-se, em seguida, ministro 

da Educação no governo João Goulart e logo depois chefe do Gabinete Civil da Presidência 

da República. Com o movimento político-militar que depôs o presidente da República em 

abril de 1964, foi destituído de seus direitos políticos e demitido de seu cargo de professor da 

Universidade do Brasil pelo Ato Institucional nº 1 (AI-1). Nos primeiros dias de abril, deixou 

o Brasil, exilando-se no Uruguai.   

Nesse país, lecionou antropologia na Universidade da República Oriental do Uruguai, 

em Montevidéu, até 1968. Também desenvolveu uma série de trabalhos relacionados com o 

sistema universitário, como o Seminário de Reforma da Universidade da República e a 

organização da Enciclopédia de Cultura do Uruguai. Ainda em 1968, Darcy Ribeiro retornou 

ao Brasil, atraído pela anulação pelo Supremo Tribunal Federal dos processos judiciais que 

lhe eram movidos. No entanto, com a edição do Ato Institucional nº 5, em 13 de dezembro, 

Darcy Ribeiro foi preso e indiciado sob a acusação de infringir a Lei de Segurança Nacional. 

Permaneceu detido em unidade da Marinha até setembro do ano seguinte, quando afinal foi 

julgado, absolvido e aconselhado a retirar-se novamente do país.  

Saindo do país, fixou-se em Caracas, na Venezuela. Além de lecionar, passou a 

organizar o projeto de reforma da Universidade Central da República. Durante o ano de 1971, 

a convite do presidente Salvador Allende, colaborou também com o governo da Unidade 

Popular, no Chile, onde também trabalhou como pesquisador do Instituto de Estudos 

Internacionais da Universidade do Chile. Transferiu-se para Lima, Peru, onde trabalhou em 

um projeto financiado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) até 1974, quando, 

com a iminência do término do contrato, dirigiu-se à Universidade do Porto, em Portugal, 

para negociar uma oportunidade de trabalho.  Viajou em seguida para Paris, onde tinha 

compromissos, e foi internado em clínica para tratamento de saúde.  O diagnóstico – um 

tumor cancerígeno pulmonar – favoreceu a sua entrada no Brasil para a operação cirúrgica de 
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emergência, onde permaneceu durante seis meses sob vigilância policial, até maio de 1975. 

Em seguida, retornou ao Peru para finalizar suas atividades no projeto financiado pela OIT.  

Em 1976, retornou definitivamente ao Brasil, fixando-se no Rio de Janeiro. Em agosto 

de 1979, a Lei de Anistia favoreceu que ele fosse reintegrado ao Instituto de Filosofia e 

Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde assumiu o cargo de diretor-

adjunto do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Ainda esse ano, foi eleito 

membro do Conselho Diretor da Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais (FLACSO) 

e recebeu, na Universidade de Paris V – Sorbonne, o título de Doutor Honoris Causa. Esse 

título lhe seria concedido por diversas outras universidades na Dinamarca, Uruguai, 

Venezuela e no Brasil. 

Em 1980, ao lado de Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul, Darcy 

Ribeiro participou das articulações para a re-organização do Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB), partido do qual se aproximou na década de 1950. Perderam a legenda para Yara 

Vargas, que também a disputava e fundaram o Partido Democrático Trabalhista (PDT). Em 

1983, retornou à vida pública no estado do Rio de Janeiro, no governo de Leonel Brizola, 

acumulando as funções de vice-governador, Secretário de Ciência e Cultura, presidente da 

Fundação de Amparo às Pesquisas do Estado do Rio de Janeiro e chanceler da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).  

 O projeto mais ambicioso e ao qual a figura de ambos – Leonel Brizola e Darcy 

Ribeiro - ficaria associada foi a criação dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPS). 

Ao todo, as duas gestões em que atuaram (1983-1986; 1991-1994) deixaram 506 escolas 

projetadas por Oscar Niemeyer.  

Em 1987, logo após a derrota nas eleições para a qual concorreu como candidato a 

governador do estado do Rio de Janeiro, assumiu a Secretaria Extraordinária de 

Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais, a convite do governador Newton 

Cardoso. Em outubro de 1990, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, na legenda do Partido 

Democrático Trabalhista.  Ao lado de sua atividade como senador, colaborou com a segunda 

administração de Leonel Brizola no estado do Rio de Janeiro, então reconduzido ao governo. 

Licenciou-se da função legislativa para assumir durante um período a Secretaria Estadual 

Extraordinária de Programas Especiais, que deu continuidade ao Programa Especial de 

Educação iniciado no governo anterior.  

Como senador, seu principal projeto foi a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, batizada como Lei Darcy Ribeiro. Foi eleito membro da Academia 
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Brasileira de Letras em 1992, ocupando a cadeira de nº 11. Em 1996, já gravemente doente, 

buscou realizar projetos aos quais vinha se dedicando há muitos anos e criou a Fundação 

Darcy Ribeiro - FUNDAR com objetivo de garantir-lhes continuidade.  

Além antropólogo e político, era também escritor. Manteve colunas no Jornal do 

Brasil e no Estado de São Paulo. Publicou dezenas de artigos em revistas acadêmicas e livros 

sucessivamente reeditados em diversos idiomas. Darcy Ribeiro faleceu em 17 de fevereiro de 

1997. 

3.1 Características do arquivo Darcy Ribeiro 

 

Compõem o arquivo de Darcy Ribeiro cinqüenta metros lineares de documentos 

textuais, cerca de 8000 documentos iconográficos, 350 documentos sonoros e 132 

documentos filmográficos. As datas-limite do arquivo são 1910-1997. A organização dos 

documentos textuais e iconográficos deste acervo iniciou em agosto de 2000, a partir de um 

financiamento concedido pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), com equipe e orientação metodológica do CPDOC / 

FGV, no período compreendido entre agosto de 2000 e janeiro de 2002 e, ainda, durante o ano 

de 2003, mediante financiamento da FUNDAÇÃO CESGRANRIO. Após esse período, 

passou a ser conduzida pela equipe que foi montada e treinada pelo CPDOC, segundo sua 

metodologia. 

Em 2005, os recursos de um novo projeto financiado pela FAPERJ permitiram a 

contratação de analistas de sistemas para o desenvolvimento de um software para viabilizar a 

realização de consultas on line, a partir do site institucional, tornada realidade em agosto de 

2006. Nesse ano, foram digitalizados os cerca de 8.000 documentos iconográficos deste 

arquivo em baixa resolução, com o objetivo de facilitar a constante consulta de usuários 

internos e externos. Além disso, estes documentos foram acondicionados em jaquetas de 

poliéster com papel alcalino.  

Em março de 2007, os documentos textuais e iconográficos de Darcy Ribeiro estavam 

totalmente inventariados, integrando uma base de dados eletrônica que era acessível por meio 

do site institucional, segundo critérios e filtros aproximados aos utilizados pelo CPDOC, já 

que a organização foi conduzida segundo sua coordenação e metodologia.  

Em 20 de janeiro de 2009, decreto presidencial declarou o arquivo Darcy Ribeiro 

como de Interesse Público e Social, de acordo com a Lei nº 8.159/91.  
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Em 2010, os recursos oriundos do projeto “Programa de conservação preventiva dos 

acervos Darcy Ribeiro e Berta Gleizer Ribeiro”, apresentado ao Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foram liberados. Esses recursos permitiram a 

aquisição de desumidificadores, de equipamentos de informática e de segurança para todo o 

acervo, bem como a higienização e restauração de documentos sonoros e filmográficos.  

Também neste ano, a Universidade de Brasília cedeu o terreno e o Ministério da 

Cultura financiou o projeto de construção do “Memorial Darcy Ribeiro – Beijódromo”. O 

arquivo Darcy Ribeiro foi transferido para lá em setembro. Os recursos oriundos do convênio 

com o Ministério da Cultura também permitiram a montagem de uma exposição permanente 

no Memorial, utilizando documentos do arquivo e objetos pessoais de Darcy Ribeiro e Berta 

Gleizer Ribeiro, bem como a higienização e restauração dos livros das bibliotecas de ambos. 

O arranjo dado ao arquivo Darcy Ribeiro pelo CPDOC, no período compreendido 

entre os anos 2000 e 2003, organizou a documentação em dossiês e estes em quinze séries: 

quatro tipológicas (documentos pessoais, correspondência pessoal, produção intelectual e 

recortes de jornal), quatro temáticas (indigenismo, política partidária, instituições diversas e 

assuntos gerais) e cinco funcionais (governo João Goulart, governo Newton Cardoso, Senado, 

I governo Brizola e II governo Brizola)
7
.  Os documentos que integram o arquivo Darcy 

Ribeiro, nos seus diferentes suportes, refletem praticamente toda sua trajetória pública, do 

Serviço de Proteção aos Índios (1947-1957) ao Senado (1991-1997). Podemos citar como 

exemplo a sua atuação nos dois governos de Leonel Brizola no executivo fluminense: as duas 

séries (I e II governo Brizola) contêm cerca de 10 metros lineares, além das inúmeras 

fotografias de CIEPs, inaugurações de obra, do Sambódromo e da Universidade do Estado do 

Norte Fluminense integrantes da série Foto.  

Também integram o arquivo versões de livros, textos éditos e inéditos e discursos do 

titular, constituindo 281 registros da série Produção Intelectual. O acervo filmográfico contém 

discursos e entrevistas concedidos a diferentes emissoras de televisão, alguns filmes 

etnográficos e programas eleitorais cuja temática se relaciona com sua trajetória ou a tomam 

como tema. Por outro lado, também constituem o acervo filmográfico os programas 

educativos produzidos pela Central de Teledifusão da Secretaria Estadual Extraordinária de 

Programas Especiais, sob gestão de Darcy Ribeiro.  

 Em áudio, existem capítulos de livros, discursos e cartas ditadas às secretárias para 

transcrição, gravações de reuniões da Secretaria de Cultura do governo Leonel Brizola, 

                                                 
7

 Essa organização foi bastante explorada por Heymann (2009a, p.216-229) 
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reunião do Conselho Curador da Fundação Darcy Ribeiro, inaugurações, como a da 

Universidade de Brasília, cantos indígenas e até brincadeiras, como uma entrevista em que ele 

simula a voz de Clarice Lispector e entrevista a si mesmo.  

Merece menção a extensa correspondência trocada com antropólogos e outros 

intelectuais, durante sua atuação no órgão indigenista brasileiro, e durante sua permanência no 

exílio, na qual apresenta comentários sobre o golpe de 1964, a experiência de asilado político 

e as tentativas de revolução em outros países da América Latina.  

 

3.2 Instituição de guarda e principal usuária: Fundação Darcy Ribeiro - FUNDAR 

 

  A FUNDAR foi criada com o objetivo declarado de dar continuidade ao que Darcy 

considerava serem suas missões: salvar os índios, a Amazônia, obrigar o Brasil a levar a 

educação da criança a sério, além de cuidar da edição de suas obras e disponibilizar – para uso 

acadêmico – os arquivos e bibliotecas dele e de Berta Ribeiro, com quem foi casado durante 

trinta anos. Como ambos não tiveram filhos, a maior parte dos bens móveis, bem como 

papéis, fotografias, obras de arte e mesmo dotações em dinheiro foram destinadas à 

instituição. 

O estatuto da FUNDAR  prevê o desenvolvimento de pesquisas e serviços que apóiem 

políticas públicas, especialmente referentes aos temas ligados a atuação de seu patrono, e não 

apenas à manutenção de seu acervo. Entre os projetos iniciais da instituição, ainda sob a 

presidência de Darcy Ribeiro, estava a criação da Universidade Televisiva do Brasil, com 

objetivo de prover cursos de educação à distância, a Escola Brasileira de Cinema e Televisão 

(EBCTV) e o Projeto Caboclo, referente à fixação do caboclo na Amazônia. Tentou-se 

também efetivar a construção de sua sede em Brasília, no campus da UnB, o que veio a 

ocorrer em 2010, por empenho de Paulo Ribeiro, sobrinho de Darcy Ribeiro e presidente da 

FUNDAR desde 2008. A instituição teve como sede o apartamento de Darcy e, a partir de 

1999, mudou-se para o bairro de Santa Teresa, também no Rio de Janeiro. 

Heymann (2005, p. 50-52) destaca a originalidade do projeto memorial de Darcy 

Ribeiro, na medida em que no formato mais usual é a memória que confere legitimidade ao 

projeto, mas “no caso da Fundação Darcy Ribeiro, ao menos do ponto de vista de seu 

instituidor, o objeto do empreendimento é a intervenção, por meio da qual Darcy imaginou 

manter viva a sua memória”.   

A reedição de seus livros, a publicação de textos inéditos e a busca pela realização de 
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projetos de Darcy Ribeiro, ao lado da disponibilização do arquivo e da biblioteca do seu 

instituidor compõem os objetivos da instituição. Em virtude da variedade de conteúdos e 

suportes, o arquivo pessoal de Darcy Ribeiro contribui para a realização de algumas metas 

previstas no estatuto de criação da FUNDAR, fornecendo meios e informação para dar 

prosseguimento à sua missão.   

Um exemplo da consulta e utilização dos documentos do arquivo pela instituição liga-

se a projetos que Darcy Ribeiro escreveu, mas não conseguiu finalizar e que a instituição 

retomou. Como exemplo na área editorial se pode citar o projeto de edição do livro Franceses 

no Brasil, iniciado durante a gestão do político na Secretaria de Cultura do Estado do Rio de 

Janeiro e a construção do Memorial Darcy Ribeiro, ambos projetos contemplados na Lei 

Rouanet do Ministério da Cultura e realizados entre os anos de 2009-2010. Outros projetos 

também são consultados pelos colaboradores da FUNDAR, como demonstra o Controle de 

Pesquisa Interna.  Para representar Darcy Ribeiro da maneira mais fidedigna, a FUNDAR 

recorre ao seu arquivo pessoal.  

 

3.3 Produtos culturais gerados a partir de consulta ao arquivo Darcy Ribeiro  

 
 

Tabela 1: Projetos culturais da Fundação Darcy Ribeiro que utilizaram insumos do arquivo Darcy 

Ribeiro – 2007/2010 

Descrição Categoria Insumo Ano 

Livro “Testemunho” Livro Fotografias 2008 

Caderno Fazimentos: Tombamentos  Impresso 
Informações, 

fotografias 
2008 

Site www.fundar.org.br Site Fotografias 2009 

Caderno Fazimentos:  Berta Ribeiro Impresso 
Informações, 

fotografias 
2009 

Livro “Crônicas brasileiras”  Livro 

Crônicas escritas 

para o JB por Darcy 

Ribeiro (todo o 

conteúdo) 

2009 

Livros “Cronistas Franceses”, vários 

autores 
Livro 

Documentos textuais 

(todo o conteúdo) 
2009 

“As utopias de Darcy Ribeiro”, exposição 

permanente do Memorial Darcy Ribeiro 
Exposição 

Vídeos, fotografias, 

documentos em 

papel, objetos 

pessoais (todo o 

conteúdo) 

2010 

Caderno Fazimentos:  Escola Viva Impresso 
Informações, 

fotografias 
2010 

Coleção “Darcy no Bolso” Livro Fotografias 2010 

Documentário “Um só corpo, muitas 

peles”  

Vídeo-

documentário 
Fotografias, vídeos 2010 
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Tabela 2: Reproduções de documentos iconográficos e audiovisuais integrantes do arquivo Darcy 

Ribeiro, feitas no período 2007-2009 para produções culturais de terceiros com o tema Darcy Ribeiro 

 

Item Solicitante Objetivo Data 

01 Isa Ferraz (produtora) Documentário “Vulcão de Idéias” 2007 (abril) 

02 
Biblioteca Pública do Estado 

do Rio de Janeiro 
Exposição fotográfica  2007 (junho) 

03 
Fundação Biblioteca Nacional 

/ Revista História 
Matéria de revista 2007 (julho) 

04 
Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Rio de Janeiro 

Exposição “Mural de presidentes da 

FAPERJ” 
2008 (janeiro) 

05 Tá no Briefing Editora Matéria em revista da cidade de Maricá 
2008 

(fevereiro) 

06 
Yolanda Lima Lobo, 

professora da UENF 

Exposição “Darcy, o Brasileiro”, 

inaugurada na Jornada Científica da 

Universidade Estadual do Norte-

Fluminense 

2008 (janeiro e 

fevereiro) 

07 
Alunos da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro 

Vídeo-documentário sobre Darcy 

Ribeiro 
2009 (abril) 

08 Revista Espanhola Altair 

Fotografias para ilustrarem matéria em 

homenagem a Darcy Ribeiro no volume 

sobre Amazônia 

2009 (outubro) 

09 ATTA Mídia e Educação 

Recortes de jornal, fotos e vídeos para 

produção de documentário integrante da 

série “Coleção Grandes Educadores” 

Volume: Darcy Ribeiro 

2009 

(novembro e 

dezembro) 

2010 (janeiro)  

10 Yolanda Lima Lobo 

Fotos e vídeos para produção de 

documentário sobre a trajetória de Darcy 

Ribeiro no campo da educação 

2010 (janeiro, 

fevereiro e 

março)  

11 
Revista Caros Amigos / 

Editora Casa Amarela 

Fotografias e documentos textuais para 

encarte especial da Coleção Grandes 

Cientistas Brasileiros, Volume: Darcy 

Ribeiro 

2010 (janeiro) 

12 Gringo Cardia Produções 

Fotografias de Darcy Ribeiro para 

exposição no Memorial dos Escritores 

Mineiros 

2010 (março) 

13 
Assessoria de Comunicação da 

Universidade de Brasília 

Fotografias de Darcy Ribeiro para 

ilustrar matéria da revista Darcy 
2010 (julho) 

14 Milton Guran 
Cessão de filme para exposição “O olhar 

precioso de Darcy Ribeiro” 
2010 (outubro) 

15 
Ministério da Cultura / Bia 

Lessa 

Fotos e vídeos para comporem 

exposição do evento Ordem do Mérito 

Cultural 2010 

2010 

(dezembro) 

 

 

 

 



 

17 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A abordagem dos usos do arquivo pessoal de Darcy Ribeiro se mostra pertinente no 

quadro geral que relaciona arquivos e memória e pela apropriação e utilização de ambos pela 

sociedade como um todo. Como pudemos perceber pela literatura consultada, os arquivos há 

muito deixaram de ser de interesse exclusivo dos seus produtores e dos pesquisadores 

acadêmicos – mais especificamente dos historiadores. Nos últimos anos, o interesse cada vez 

maior do público tem se refletido nas salas de arquivo, que vivem um acréscimo de público 

diversificado considerável.  

A emergência da memória como uma preocupação das sociedades contemporâneas – 

sua preservação e os processos de rememoração – também podem ser verificados no aumento 

das instituições destinadas à guarda de acervos arquivísticos. Mais uma vez a associação entre 

arquivos e memória se faz presente. A FUNDAR, instituição criada por Darcy Ribeiro para 

dar continuidade a seus projetos e para abrigar seu arquivo e biblioteca se insere nesse quadro 

geral de preocupação com a memória e sua perpetuação. A instituição busca ampliar o seu 

leque de ações, ao criar novos produtos culturais destinados a manter o nome de seu patrono 

conhecido do público em geral, bem como busca facilitar aos pesquisadores interessados o 

acesso ao seu arquivo pessoal , bem como a cessão de documentos para criação de produtos 

culturais que vão promover o nome do seu instituidor.  

Conforme assinalado pela literatura, a influência da mídia e o papel da indústria 

cultural na comercialização da memória promovem a divulgação dos conteúdos arquivísticos 

que, conseqüentemente, promove reflexos nas salas de arquivos e quiçá, na criação de 

instituições destinadas à guarda desses acervos. Por outro lado, a receptividade do público 

para os produtos memorialísticos não deve ser vista apenas como conseqüência da 

publicidade feita pela mídia. Existe uma nova relação das pessoas com o passado em geral, 

uma necessidade maior de rememoração. 

Os arquivos estão cada vez mais presentes – como fornecedores de insumos - em 

algumas cadeias produtivas da cultura como produção de livros, CD‟s, vídeos-documentários 

e exposições fotográficas e tem deixado de servir apenas aos seus produtores, no caso dos 

arquivos correntes, bem como à pesquisa acadêmica, como no caso dos arquivos permanentes. 

Os arquivos são bens culturais de importância crucial para o desenvolvimento das artes e do 

entretenimento, especialmente em tempos onde a memória está tão em voga.   
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