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Resumo: Instalado na UNIRIO desde o ano de 2009, o Grupo de Pesquisa Cultura Documental, 

Religião e Movimentos Sociais (CDOC-ARREMOS) visa a produção de pesquisas tendo como base 

uma matriz interdisciplinar, documental, e  arquivística. Esta interdisciplinaridade se dá através das 

Ciências Sociais, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas.  A idéia de interdisciplinaridade na 

Arquivologia normalmente vem sendo discutida com a História, a Administração, a Biblioteconomia e 

Documentação e ainda com as diferentes perspectivas da Ciência da Informação.  No Grupo de 

Pesquisa CDOC-ARREMOS verifica-se uma inovação, pois abre-se uma discussão sobre a 

interdisciplinaridade da Arquivologia com outros campos de conhecimento, que talvez ainda não 

tenham sido tão explorados, como é o caso da Sociologia, da Antropologia, da  Psicologia Social, da 

Educação, da Ciência Política, podendo se utilizar do intercâmbio teórico metodológico com outros 

campos do conhecimento.  Nossa temática principal tem sido as potencialidade e as barreiras para a 

construção de memórias e identidades propiciadas pela utilização de dois elementos. Por um lado os 

documentos oficiais produzidos, acumulados e utilizados pelos Arquivos, e por outro as narrativas de 

diversos agentes religiosos e sócio-políticos.  Destaca-se a questão da cultura documental e seus 

modelos classificatórios, procurando revelar as questões que envolvem as memórias administrativas 

oficiais, em oposição às memórias e informações registradas de arquivos pessoais, de arquivo de 

origem religiosa, ONGs, ou ainda o contraponto com as narrativas, que demonstram discursos de 

verdade diferenciados. Desta forma, os aspectos levantados vêm repercutindo no ensino e na pesquisa, 

promovendo novos olhares sobre este campo do conhecimento.  

 

Palavras-chave: Arquivologia; Cultura Documental; Memória Social; Ensino e Pesquisa; 

Interdisciplinaridade. 

 

 

Abstract: Installed in UNIRIO since 2009, the Research Group Documentary Culture, Religion and 

Social Movements (CDOC-ARREMOS) aims to produce research based on an interdisciplinary array, 

documentary, and archival. This is achieved through the interdisciplinary Social Sciences, Applied 

Social Sciences and Humanities. The idea of interdisciplinarity in Archival usually has been discussed 

with the history, the Administration, Library and Documentation and with the different perspectives of 

Information Science. Research Group in CDOC-ARREMOS there is an innovation because it opens a 

discussion about the interdisciplinary nature of Archival with other fields of knowledge, which might 

not have been so exploited, such as Sociology, Anthropology, Social Psychology, Education, Political 

Science, can be used theoretical methodological exchanges with other fields of knowledge. Our main 

theme has been the potential and the barriers to the construction of memories and identities afforded 

by the use of two elements. On the one hand the official documents produced, accumulated and used 
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by files, and other narratives of several agents religious and socio-political. There is the question of 

culture and its document classification models, trying to reveal the issues surrounding the memories 

administrative official, as opposed to the memories and information recorded in personal files, source 

file, NGOs, or the counterpoint to the narratives that demonstrate different discourses of truth. Thus, 

the issues raised are impacting the teaching and research, providing new perspectives on this field of 

knowledge. 

 

Keywords: Archival, Documentary Culture, Social Memory, Teaching and Research, 

Interdisciplinarity. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Arquivística contemporânea está sendo impactada, como todas as demais disciplinas 

do conhecimento humano, pelos desafios das tecnologias da informação, e desde meados do 

Sec.XX a própria Ciência vem desenvolvendo novos paradigmas, onde as certezas não são 

mais absolutas, contrariando o modelo cartesiano.  Neste sentido, para resolver os problemas 

que se apresentam na sociedade e no conhecimento, vem ganhando força a interação entre as 

disciplinas. Ou seja, pela inter-relação disciplinar (interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade e multidisciplinaridade) tenta-se hoje formular conceitos e idéias na 

busca da solução das questões contemporâneas.  

Entretanto, não se pode esquecer os desafios que já são próprios do ser humano e das 

suas relações sociais, inclusive os filosóficos, como os conceitos de conhecimento, de 

memória e história, de cultura, das diversas interpretações desses e de outros conceitos tão 

caros a arquivística, tais como, dados, documentos, informação, comunicação e patrimônio 

cultural. 

 Destaca-se a Antropologia Cultural e o papel da Antropologia e da Sociologia da 

memória.  A memória dos segmentos sociais como um dos significantes e dos significados da 

Arquivística, vai além simplesmente do documento e da informação. Tal perspectiva traz à 

tona uma visão mais diversificada de memória, fugindo da museificação da visão positivista 

dos documentos, dando espaço para as versões dos discursos e das narrativas, que também são 

fontes de informação e de construção de novas memórias.  Iremos ao longo do texto, 

distinguir o conceito de história e de memória e identificar a memória como um processo 

permeado pela re-construção histórica. Destacaremos ainda seu caráter constitutivo da 
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identidade social ou individual, de pertencimento a um dado grupo social, como espaço de 

lutas pelas forças sociais pelo poder, e ainda como uma das produções culturais e sociais.  

 Outro aspecto importante na construção de memórias é aquele relacionado com o 

estatuto da História Oral, com novas fontes produzidas por meio de entrevistas. Representa 

uma ferramenta que alarga a compreensão sobre os campos de ação; como uma metodologia 

para extrair a história das comunidades, e as comunidades da história, trazendo à tona 

considerações sobre grandes eventos e sobre o trivial. A História Oral apesar de ser 

considerada uma técnica recente e polêmica de apreensão da oralidade e das impressões 

racionais e afetivas, da memória dos indivíduos, surgiu em meados do séc. XX nos EUA. No 

Brasil foi implantada com sucesso pelo CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, na década de 

1970, no que diz respeito às entrevistas com personalidades da memória nacional.  Esta 

técnica vem sendo utilizada por jornalistas, sociólogos e historiadores do tempo presente e 

poderá contribuir para ampliar o espectro da noção de “verdade”, através dos testemunhos 

individuais, trazendo à tona acontecimentos e personagens comuns do cotidiano.  

  Não se pode pensar apenas no presente, esquecendo-se do passado, e nem privilegiar 

uma fonte em detrimento de outra, pois os lugares de memória podem ser encontrados nos 

arquivos públicos, nos arquivos da Igreja Católica, nos jornais e revistas de época, e nas 

narrativas apresentadas. O diálogo com a História Oral e as narrativas orais possibilita não 

uma hierarquização de fontes, entre o escrito e o oral, mas um reforço de suas especificidades 

e suas aproximações (ROUSSO, 1996).  

  Um aspecto relevante para a compreensão dos objetivos da Arquivística que se pode 

elencar, o acesso à informação, lança a sociedade para outro tipo de desafio: ter propostas 

interdisciplinares, de ensino e pesquisa para atingir reflexões que podem remontar a questões 

de exclusão versus inclusão social dos indivíduos no acesso aos documentos e informações 

nos arquivos. Esses processos democráticos, que normalmente não são imediatos, exigem dos 

pesquisadores da arquivística a imbricação do conhecimento específico com disciplinas que 

não são utilizadas comumente neste diálogo, tais como, a Antropologia, a Sociologia, a 

Linguística e a própria Comunicação Social.  As discussões que se impõem hoje no Brasil 

quanto ao acesso aos documentos de períodos ditatoriais e as demandas sociais de direito à 

informação e direito à memória, fazem com que se dê novamente enfoque ao documento, ou 

como nas palavras de alguns autores, à informação registrada. 

 Nesse aspecto, as considerações que aqui teceremos, voltam-se para a tentativa de 

inserção do discurso e da prática arquivística no campo mais amplo do conhecimento 
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científico. Tal perspectiva é apresentada por inúmeros autores da área. Propomos uma 

discussão sobre algumas consequências possibilitadas pelas aberturas interdisciplinares 

pensadas em função dos campos científicos contemporâneos. 

Apresentamos, de forma inacabada e preliminar, considerações sobre a experiência de 

trabalho no interior do Grupo de Pesquisa Cultura Documental, Religião e Movimentos 

Sociais (CDOC-ARREMOS), vinculado ao Departamento de Estudos e Processos 

Arquivísticos da UNIRIO. Embora esteja vinculado diretamente a este Departamento 

Acadêmico, as intenções de pesquisa se prolongam para relações interinstitucionais e para 

diálogos interdisciplinares que possibilitem ganhos relevantes para os significados científicos, 

técnicos e sociais da Arquivologia.  

 

2 ENSINO E PESQUISA ARQUIVÍSTICA EM PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 

 

O mundo passou a não se comportar mais a partir da visão da ordem absoluta, das 

certezas, das verdades científicas eternas, da fragmentação dos saberes através das 

especialidades em meados do séc. XX. Não há mais espaço para o determinismo, e a 

confiança apenas no método indutivo, apreendendo tudo o que se pode perceber do objeto, ou 

a partir do método dedutivo, no qual se interpreta o objeto a partir do conhecimento prévio do 

pesquisador.  O fenômeno hoje é analisado por diversos ângulos e olhares, propiciando uma 

visão mais ampla, e mesmo assim não definitiva. 

Utiliza-se como um dos autores para a fundamentação teórica sobre a 

interdisciplinaridade, Edgar Morin e a sua Teoria da Complexidade. É um dos autores que 

rompe com o modelo clássico de ciência de certeza absoluta, cartesiano, e inclui a incerteza 

no discurso científico. 

 JAPIASSÚ (1976) é também utilizado nestes questionamentos sobre o rompimento 

com o modelo clássico de ciência. A interdisciplinaridade é algo que rompe com o modelo 

clássico, cartesiano de se pensar a ciência, e tem a ver com esta nova ciência "das 

incertezas" que antes se efetuava de forma fragmentada e compartimentada. Agora o 

pensamento científico se dá de maneira integrada, onde os diversos pontos de vista podem ser 

imbricados e complementados. 

A interdisciplinaridade surge no bojo do processo de rompimento com a fragmentação 

do saber instituída pela visão clássica da ciência, e com o positivismo do séc. XIX.  Ela visa à 
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integração e ao diálogo entre os saberes.  No campo pedagógico, a interdisciplinaridade 

estimula o questionamento através das múltiplas abordagens, levando o aluno a ter uma 

compreensão geral do fenômeno a ser estudado, e não uma visão parcial, buscando também 

uma integração com outras disciplinas.  

A interdisciplinaridade pode ocorrer de várias maneiras, mas daremos destaque a 

algumas categorias, tais como a interdisciplinaridade denominada de Auxiliar, onde uma 

disciplina toma de empréstimo de outra, alguns de seus procedimentos ou métodos, podendo 

ser ocasional ou duradoura, quando se vê forçada a empregar constantemente os métodos de 

outra disciplina.  Na Interdisciplinaridade Compósita observa-se a aglomeração de disciplinas 

para resolver grandes e complexos problemas, mas resguardando a autonomia, os conceitos e 

a epistemologia de cada uma das disciplinas. Na Interdisciplinaridade Unificadora existe o 

estreitamento de estudos e níveis de integração dos métodos utilizados. Na 

Interdisciplinaridade Linear ou Cruzada, disciplinas trocam informações, mas não há 

relevante cooperação metodológica entre as mesmas. Já na Interdisciplinaridade Estrutural 

existe um diálogo mais igual, com trocas de conceitos e métodos. Neste último caso, poderá 

haver a interação para a constituição até de uma nova disciplina. (JAPIASSÚ, 1976 apud 

JUFFERNBRUCH, 2000). Como outras modalidades, devem-se mencionar a 

multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade, etc. 

Quando se fala de interdisciplinaridade, fala-se de interação entre disciplinas. 

Disciplina não é sinônimo de ciência, embora através de uma disciplina se ensine a ciência.  

Aquela, por sua vez, está ligada às atividades de pesquisa, de desenvolvimento de 

determinado conhecimento. 

Na busca de uma historicidade quanto ao processo interdisciplinar da Arquivologia, 

pode-se analisar a influência da Diplomática Clássica, no séc. XVII, com a Guerra 

Diplomática entre Jesuítas e Beneditinos, no período da Reforma Protestante.  O documento 

era extremamente valorizado, realçando-se as suas características de “autenticidade” e seu 

“poder” de veracidade.  No Séc. XIX, os Arquivos Nacionais foram sendo criados em função 

da consolidação dos Estados Nacionais, e a Arquivologia surgiu como “ciência” ou técnica 

auxiliar da História, assim como outras disciplinas, tais como a Heráldica e a Genealogia, a 

Paleografia, a Biblioteconomia.  Neste sentido, valorizou-se o aspecto histórico dos 

documentos, e uma visão positivista dos arquivos e dos documentos e destacou-se o aspecto 

da museificação dos documentos e dos lugares da memória (LE GOFF, 1990; NORA, 1993). 



 

6 

 

A Arquivologia é essencialmente interdisciplinar desde a sua origem em relação à 

Diplomática, à História, à Administração. De uma maneira mais ampla, contemporaneamente, 

com as Ciências Sociais e Humanas. Porém, tais aproximações não vêm tendo a clareza e o 

destaque necessários.  

Hoje a Arquivística continua a ter relações com a Diplomática, em especial através da 

Diplomática Contemporânea, e a busca da autenticidade do documento eletrônico. Mantém 

uma relação com a História nas pesquisas relacionadas aos diversos tipos de memórias que 

estão sendo produzidas de acordo com os segmentos sociais. A Arquivologia desenvolve o 

seu aspecto de eficiência administrativa, mas hoje busca também as suas bases científicas e 

interdisciplinares, por vezes com maior ou menor dependência interdisciplinar com as 

Ciências da Informação e a Comunicação.   

Portanto, entendemos que a Arquivologia é uma disciplina que tem fronteiras com 

outras disciplinas em maior ou menor grau e complexidade, e que se depara também com as 

redes de comunicação com problemas sociológicos, antropológicos, da ciência política, com 

os impactos da comunicação, suas mídias e seus fenômenos, e com as ciências cognitivas. 

 

 3 MEMÓRIA E DOCUMENTO 

 

       A Escola dos Annales, fundada por Lucien Febvre e Marc Bloch, é responsável, em 

1929, por novos paradigmas na História, levando-se em consideração não mais a figura dos 

grandes homens, mas também a história do homem comum. Leva também em consideração 

documentos com outros suportes e formatos além dos documentos escritos. Para Bloch existe 

um número infinito de memórias. 

        Nesse mesmo direcionamento, Halbwachs (1990) elabora os conceitos de memória 

social e memória coletiva.  Cabe destacar a influência da Sociologia na formação de 

Halbwachs, e em particular a escola durkheimiana da sociologia francesa.  Numa perspectiva 

também sociológica, Bordieu (apud SANTOS, 2007) associa o conceito de habitus ao 

conceito de campo, pois o primeiro tende a fazer com que os indivíduos incorporem as lógicas 

e as estruturas do campo, seus valores (memórias) materiais e imateriais. Assim, pode se dar 

este processo na estrutura da educação, da religião, etc (BOURDIEU, 2007). 

        Assinalam-se os conceitos de história e memória, pois a memória é coisa vivida e em 

constante mudança, que tem a ver com as questões que envolvem os espaços materiais e 

imateriais consolidados por uma sociedade, por grupos humanos. Tem uma relação com a 
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identidade, o pertencimento, no qual os seus membros sentem-se integrantes. Para Nora 

(1993) os lugares da memória são simultaneamente materiais, simbólicos e funcionais. 

Procuram escapar da história, sendo sua razão fundamental “parar o tempo, bloquear o 

trabalho de esquecimento, fixar um estado de coisas” A história tem a ver com a construção 

planificada, com a construção intelectual dos fatos ocorridos. 

As representações da memória são muitas e diversificadas, tais como um processo 

historiográfico nos diversos discursos dos historiadores sobre memória ao longo do tempo, o 

de memória individual, o de memória social e coletiva, e como objeto de lutas e disputas pelo 

poder, principalmente um poder simbólico. Para Le Goff (1996) os Arquivos, as Bibliotecas e 

os Museus são considerados lugares de memória. Embora não contradiga essa visão, Nora 

(1993) amplia seu entendimento.  

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não existe memória 

espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter os aniversários, organizar 

as celebrações, pronunciar as honras fúnebres, estabelecer contratos, porque estas 

operações não são naturais (...). Se vivêssemos verdadeiramente as lembranças que eles 

envolvem, eles seriam inúteis. E se em compensação, a história não se apoderasse deles 

para deformá-los, transformá-los, sová-los e petrificá-los eles não se tornariam lugares 

de memória. É este vai-e-vem que os constitui: momentos de história arrancados do 

movimento de história, mas que lhe são devolvidos (...) (NORA, 1993, p. 13). 

 

Outros elementos relevantes são os espaços agregados pelas memórias ou que as 

agregam. Tais espaços possibilitam o retorno e o direcionamento constante das lembranças. 

São como sedimentadores de tais memórias, ao mesmo tempo em que servem para disseminá-

las ou irradiá-las. 

Le Goff (1996) trata do documento-monumento e das sociedades que o cria com 

objetivos definidos para impor uma imagem sua no futuro. No limite, os documentos são ao 

mesmo tempo verdades e mentiras, documentos/monumentos, algo a ser construído e 

desconstruído, montado e desmontado, vestígios da memória, não se constituindo em 

verdades absolutas, pois são construções naturalizadas pelo poder. 

No que tange ao aspecto religioso, temos abordado em nossas pesquisas os 

movimentos religiosos a partir da constituição do cotidiano de seus membros. Nesse sentido, 

Bourdieu (1987, 1989), Weber (1964, 1994, 2003), De Certeau (2003) e Berger e Luckmann 

(2001), entre outros, têm nos oferecido relevantes contribuições.  

Nossas abordagens pretendem estreitar o diálogo com autores vinculados ao campo de 

conhecimento da Arquivologia que propiciem debates acerca de, entre outros assuntos, 
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relações teóricas entre Arquivo, Identidade, Memória, usos sociais de registros documentais 

(JARDIM, 1995; JARDIM e FONSECA, 1999; LOPES 1997, 1998a, 1998b; MALHEIRO, 

2006). Ou mesmo do processo informacional aplicado ao campo do conhecimento e educação 

popular (GAK e BELESSE, 2002; BURNETT e JAEGER, 2008) 

Quanto ao estudo da identidade e da memória em seu aspecto social ou coletivo, 

recorremos aos autores clássicos sobre o tema, como o já mencionado Halbwachs (1990, 

1994) e Pollak (1989, 1992). Outros autores que tratam do tema da memória em algumas de 

suas obras também fazem parte de nossas referências, como Pomian (2000) e Hervieu-Lèger 

(2005), sendo que essa última trabalha com a idéia da religião enquanto instituição 

memorialística. O escopo conceitual aqui detalhado direciona nossos modelos de análise 

sobre as temáticas da cultura documental, da religião e dos movimentos sociais. 

 

4 PERSPECTIVAS DE INVESTIGAÇÃO DA CULTURA DOCUMENTAL, 

RELIGIÃO E ARQUIVOS 

 

O Grupo de Pesquisa em questão apresenta-se como interdisciplinar e tem por 

interesse geral as inter-relações da Religião, dos Arquivos e dos Movimentos Sociais. 

Visamos abordar, as vinculações entre práticas sociais e universos religiosos, de forma 

especial em seus aspectos de construção do conhecimento popular pela produção, 

disponibilização circulação, utilização e re-apropriação de produtos documentais.  

Estes são entendidos aqui como uma extensa forma de registros de informação, tanto 

institucionais quanto pessoais ou vinculados a praticas coletivas de agentes sociais, os quais 

constituem redes de pertencimento e de circulação de conhecimentos.  

O Grupo tem ainda como perspectiva pesquisar os referenciais institucionais 

(Arquivos, Museus, Bibliotecas, Centros de Documentação, entre outros) vinculados à 

produção, organização e disponibilização do documento e sua relevância social, de forma 

especial em sua vinculação com Movimentos Sociais e Populares. 

 Portanto, nossas perspectivas nos conduzem, necessariamente, a uma abertura 

conceitual e a intercâmbios teórico-metodológicos. Distante de tal perspectiva o trabalho de 

pesquisa se apresentaria como reducionista.  

Nossa proposta de trabalho visa, em primeiro lugar, analisar processos comunicativos 

oficiais, especificamente via Arquivos institucionais e os não-oficiais, que se produzem por 
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formas de articulações populares, em vista da compreensão dos meios pelos quais transitam 

informações entre os grupos e seus membros.  

Em conjugação com essa perspectiva, buscamos pesquisar assimilações ou re-

apropriações das memórias coletivas produzidas no intercâmbio das produções oficiais e não-

oficiais, por diferentes agentes ou grupos, visando entender as transformações sociais, 

políticas e religiosas nos contextos observados. Buscamos ainda identificar a penetração da 

projeção de tais memórias nos diversos espaços religiosos, assim como em espaços não 

católicos ou não religiosos buscando perceber suas utilizações como justificação ou negação 

de ações religiosas e sócio-políticas. 

As pesquisas desenvolvidas no Grupo visam delimitar a participação de agentes 

religiosos leigos ou clérigos na construção de um pensamento ou ideário religioso e sócio-

político a partir da (re) apresentação de narrativas escritas ou orais. No primeiro caso, tratam-

se dos meios oficiais ou não de produção ou acumulação de documentos sobre sua 

experiência religiosa no universo da Baixada Fluminense. Nesse sentido o Arquivo apresenta-

se como instrumento primordial da elaboração de memórias a serem sedimentadas e 

difundidas para os diversos agentes. Também os vários adeptos e/ou militantes constroem ou 

organizam narrativas “escritas” de uma forma não-oficial ao guardarem panfletos, cartas, 

fotografias, santinhos, folhetos.  

No segundo caso, as narrativas sobre sua vivência religiosa e percepções acerca da 

realidade sócio-política na qual se inserem, são coletadas por meio de entrevistas orais e 

analisadas nos moldes da Metodologia da História Oral (ASSIS e PANISSET, 2006), ou do 

método etnográfico, entre outros que possibilitem a coleta de informações diretas por meio de 

entrevistas ou de observações in loco.   

Entendemos que os três universos com os quais pretendemos interagir, os Arquivos e a 

Arquivologia, a Religião e os Movimentos Sociais constituem matéria de pesquisa que 

isoladamente já representam fontes praticamente inesgotáveis de abordagens. Entretanto, é 

justamente o aspecto interativo que dispõe a dinâmica de nossos trabalhos.  

 

4.1 Propostas, projetos e agentes 

 

Os objetivos principais de nosso Grupo referem-se à caracterização da função de 

documentos institucionais ou não institucionais na constituição e disseminação das 

representações religiosas de certa parcela de um agrupamento religioso em consonância com 
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trabalhos ou grupos organizados de mobilização social. Dessa forma, temos nos inserido no 

universo documental de entidades religiosas, aprofundando os conhecimentos acerca dos 

debates atuais sobre a ampliação do conceito de documento e seus impactos sobre o 

conhecimento arquivístico. 

Identificamos suas principais fontes documentais, o que proporcionou o contato direto 

com a aplicação do conhecimento arquivístico e a identificação de sua vinculação com a 

produção do perfil e da memória institucional que as gerou. Aprofundamos assim o debate 

sobre as intencionalidades do documento. 

Por outro lado, averiguamos a possibilidade de uma produção e utilização documental 

fora do círculo institucional. Dessa forma aprofundamos o debate atual sobre a abrangência da 

noção de documento, assim como o entendimento de uma produção de pertença identitária 

religiosa não institucional ou dela “independente”. 

Produzimos documentos orais em colaboração com os agentes religiosos e/ou 

militantes por meio de entrevistas e sua transcrição. Buscamos entender as percepções dos 

entrevistados referentes à instituição como portadora privilegiada de representações 

religiosas.  

Entendemos, portanto, que tem sido proporcionado o contato com um tipo documental 

amplamente debatido na atualidade, que são as narrativas orais, aprofundando seu 

conhecimento sob o prisma dos interesses da Arquivologia e de outros campos de 

conhecimento correlatos que tratem direta ou indiretamente do documento na constituição da 

memória social. 

 No caso específico de uma de nossas pesquisas, na Diocese católica de Nova Iguaçu 

(RJ), o Arquivo Diocesano é tratado com significativo esmero por seu responsável, o 

historiador Antonio Lacerda. Segundo ele, o Arquivo Diocesano está entre os maiores 

produtores documentais da Baixada Fluminense. Ele ressalta o papel de guardião da memória 

local, tanto no âmbito religioso quanto histórico, social e geográfico. Dois fundos 

documentais pertencentes ao acervo do Arquivo são destacados por sua relevância, os termos 

de batismo de escravos e os documentos referentes a Dom Adriano. 

 O primeiro desses conjuntos documentais foi recentemente objeto de pesquisa de 

professores e alunos da Universidade Federal Fluminense (UFF). Tal pesquisa foi 

desenvolvida naquele Arquivo e em outros Arquivos Eclesiásticos, pelo Laboratório de 

História Oral e Imagem do Departamento de História daquela Universidade
3
. 

                                                 
3
 Confira os andamentos dessa pesquisa no site: http://www.historia.uff.br/curias/modules/tinyd0/  
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 O segundo conjunto de documentos contém recortes de jornais e reportagens que 

abordam o tema da Baixada Fluminense, como políticas públicas, violência, Igreja Católica, 

entre outros. Tais recortes e reportagens foram selecionados e colecionados durante vários 

anos por Dom Adriano. Segundo Lacerda, tal conjunto documental foi cedido pelo próprio 

bispo. Lacerda acondicionou-os em caixas de papelão na mesma ordem que Dom Adriano 

havia organizado. São recortes destacados a partir do ponto de vista do bispo e são relevantes 

para a reconstrução da história da região, como ressalta Lacerda. Ele conta duzentas e setenta 

e sete caixas de documentos guardados por Dom Adriano. 

 O próprio Dom Adriano foi quem criou o Arquivo da Diocese. Destinou todo um 

andar do prédio da Cúria Diocesana para suas instalações. O atual bispo, Dom Luciano, 

também parece apoiar a existência do Arquivo, continuando a reservar um andar inteiro para 

ele com a mudança da Cúria para uma nova sede. O responsável pelo Arquivo diz ficar 

impressionado com o fato, mas apresenta uma justificativa a partir de sua visão: 

  

Dom Adriano foi o terceiro bispo de Nova Iguaçu. Ele teve um papel muito 

importante. Ele criou o Arquivo. Todo esse andar aqui foi destinado para ser 

o Arquivo, o que é uma coisa rara no Brasil, um bispo, que num prédio 

administrativo reserva um andar todinho para ser um arquivo, isso é raro. 

(...) A gente vai pra nova sede, toda a Diocese, toda a Cúria. A gente vai lá 

para Moquetá, outro bairro. Este prédio vai ser alugado. O Arquivo vai ser a 

mesma coisa disso aqui, o andar todo do prédio como aqui, o andar todo. 

Então, lá também vai ser a mesma coisa, o andar todo, porque o quinto 

[andar] não funciona, então vai ser a mesma coisa, vai ser o quarto andar de 

um prédio. Vai ser um espaço grande também. Mas muita gente da Diocese 

não sabe da existência do Arquivo... E é muito questionado também... 

Porque precisa ter um arquivo, com dois funcionários? Quem paga meu 

salário, o salário da Gilda? Pra que isso? É despesa. Ainda mais como a 

Diocese está com dificuldades econômicas. Então é difícil as pessoas 

compreenderem isso, ver que é importante. A vantagem que nós temos, é 

que temos um bispo que é italiano, e a Espanha, a Itália, têm uma tradição na 

área de patrimônio histórico. Então ele tem essa sensibilidade. Tudo ele 

passa pra mim. Ele não me atrapalha em nada, ele valoriza. 

 

 Mesmo não sendo italiano ou espanhol, Dom Adriano Hipólyto talvez tenha 

descoberto o valor da preservação da memória como forma de manutenção da própria 

identidade da Diocese. Talvez tenha projetado a continuidade de sua missão nos seus recortes 

guardados, destinados à perenidade por meio de uma instituição de memória, o Arquivo. 

Tendo o bispo tido ou não tal projeção, Lacerda acredita que o Arquivo cumpre com a missão 

de ser um guardião da memória da Diocese. Segundo ele, diversas pastorais, grupos e 

Movimentos recorrem aos documentos quando ocorre a preparação de algum evento 

relevante. A recordação de algum fato, a celebração de alguma data relevante, o reforço de 
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algum tema será muitas vezes buscado nos documentos guardados naquele setor da Diocese. 

Para ele, o Arquivo cumpre com sua missão: 

 

Preservar a memória da Diocese, a memória histórica da Diocese, subsidiar a 

Diocese na sua ação pastoral. Vamos supor, agora está tendo muita 

violência, voltou de novo, então, a Diocese quer desencadear a campanha 

contra a violência, então no Arquivo a gente vê o que a Diocese já produziu 

no passado desde a década de sessenta sobre a violência, dossiês, tudo. Então 

eu mando esse material para o encontro de pastoral. Quando uma paróquia 

está fazendo cinquenta anos, aí eu faço um levantamento. Às vezes um padre 

morre... Agora dois padres morreram e a gente não tinha nada da vida desses 

padres, porque quando esses padres estavam vivos, eu não podia ficar 

pegando coisas da vida pessoal deles, só depois que morre. Então agora eu 

tenho que levantar a vida desses dois padres. O Arquivo tem uma função 

pastoral que é estar subsidiando a Diocese em sua ação, a ação pastoral. 

Então essa é a função do Arquivo, dar subsídios, estar orientando. (Antonio 

Lacerda) 

 

 Há também uma produção literária e jornalística que é feita para circular nos diversos 

espaços da Diocese. Há colunas no jornal informativo da Diocese, o Jornal Caminhando, que 

possuem um cunho memorialístico, reafirmando os fatos do passado, os lugares e as pessoas 

selecionadas por sua relevância. Assim, um padre que falece ou que celebra bodas de 

ordenação sacerdotal, um templo considerado como patrimônio cultural da região, entre 

outros. A produção mensal do jornal permite selecionar e difundir material a partir do acervo 

do Arquivo. Dom Adriano é uma figura que, praticamente todo mês aparece no informativo. 

 Nosso contexto interdisciplinar, procura ter como base o processo de produção 

documental e sua perspectiva de constituição de memórias e identidades. Entretanto, não se 

reduz a isso. Estão em jogo as disputas de poder em torno de suas utilizações, manipulações, 

potencialidades e possibilidades, em especial em torno das organizações populares vinculadas 

aos aspectos políticos e sócio-religiosos. 

Na perspectiva das temáticas dessas pesquisas sobre o universo documental e sócio-

religioso, fomos agregando pesquisadores interessados em estudos sobre as inter-relações dos 

Movimentos Sociais e da Religião, assim como alunos estimulados a se incorporarem à 

pesquisa acadêmica e à participação no processo de Iniciação Científica, tanto como bolsistas 

quanto como voluntários. Em torno do Grupo de Pesquisa formado pelo interesse no tema - 

Grupo CDOC-ARREMOS: Cultura Documental, Religião e Movimentos Sociais -, 

encontram-se hoje alunos de graduação em Arquivologia, sendo dois deles bolsistas de 

Iniciação Científica, um professor doutor em Educação (UFF), uma doutora em Ciências 

Sociais pela (PPCIS/UERJ), uma professora Mestre na área de Ciência da Informação 
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(UFRJ/ECO/IBICT), uma Psicóloga interessada em abordagens voltadas para a Psicologia 

Social. Um professor de Arquivologia doutor em Ciências Sociais (PPCIS/UERJ). Cada qual 

dentro de sua área de estudo e de atuação busca compreender o universo de produção 

documental, o fenômeno religioso e suas vinculações com os Movimentos Sociais, 

contribuindo para o constante aprofundamento interdisciplinar. 

 

5 CULTURA DOCUMENTAL: APONTAMENTOS PRELIMINARES 

 

Para a execução de nossos trabalhos, temos tomado como bases metodológicas a 

pesquisa documental e a coleta de entrevistas orais com agentes religiosos, políticos, sociais, 

acadêmicos, os quais, de certa forma, apresentam-se como fundamentais na construção, 

difusão e sedimentação de memórias e identidades. 

Nossa preocupação principal, portanto, baseia-se nos sentidos atribuídos ao 

documento, entendido enquanto registro formal, o qual circula nos meios oficiais ou destes 

para outros meios como forma de prova, informação ou comunicação. Por outro lado, 

interessam outras inúmeras maneiras de informar e comunicar que não passam 

necessariamente por tais meios oficiais. Nesse sentido, os documentos não oficiais e a 

narrativa se colocam como espécies de contraponto dialógico quanto à oficialidade imputada 

aos documentos arquivísticos
4
. 

Eco (apud LOPES, 2009), menciona o processo da comunicação, percebendo o 

documento como seu intermediário, ou seja, canal da mensagem entre o emissor e o receptor 

da mesma.  Assim, narra a parábola do índio que levou os figos para o destinatário da 

mensagem que portava. Colocou-a debaixo de uma pedra, após ter comido parte dos figos, 

validando a palavra, a oralidade, em detrimento do documento.  Mas, encontrava-se no 

documento a “prova” das informações registradas de quantos figos existiram realmente, antes 

da interferência do índio.  A cultura ocidental é eivada da “autenticidade” e “veracidade” dos 

documentos escritos e das informações registradas (arquivísticas). 

Nesse ponto encontram-se os limiares da Arquivologia em confronto ou integração 

com as Ciências do Social, em especial a Sociologia e a Antropologia, as quais se interessam 

por processos sociais que carregam em si tais maneiras de “forjar” o real também pela 

                                                 
4
 Como identificamos anteriormente, tomamos como documentos oficiais os produzidos por órgãos pastorais ou 

administrativos da Diocese, de ONGs oficialmente instituídas. Por documentos não oficiais entendemos aqueles 

que circulam de maneira informal, produzidos ou acumulados de forma pessoal, em reuniões, encontros, 

discussões populares e que, não necessariamente formam um conjunto arquivístico institucional. 
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manipulação, pela entrada da subjetividade, pelas construções identitárias diversas vezes 

relevantemente distantes da formalidade esperada.  

Porém, compreendemos também as potencialidades do encontro da Arquivologia com 

a Educação, em especial pelos interesses nos processos de aprendizagem pelo qualitativo 

popular. É considerável nesse meio, a utilização de formas alternativas de aprendizagem, 

como cartilhas, folhetos, músicas, formação coletiva, etc. De tais experiências podemos 

destacar a utilização de material produzido pelos próprios agentes dos meios populares. Da 

mesma forma a produção final de tais encontros de formação, em geral materializam-se em 

novos registros produzidos coletivamente. 

A Psicologia Social possibilita também um encontro dos registros diversos com a 

constituição da subjetividade. O auto-entendimento dos agentes sociais ou religiosos, diversas 

vezes pode ser encontrado em entrevistas, relatórios, discursos, artigos e matérias 

jornalísticas. Porém, de uma forma geral, tal material abriga a fala de agentes de destaque, tais 

como políticos, padres, lideranças. A coleta de narrativas e sua consolidação como 

documentos por meio das transcrições, possibilita o acesso a referenciais próprios do 

imaginário, das interpretações, dos auto-entendimentos de agentes populares não vinculados a 

posições de destaque ou de liderança. 

Portanto, as utilizações, as referências, as produções e os potenciais simbólicos e 

referenciais dos documentos estão na preocupação geral e fundamental de nossos trabalhos. 

Entretanto, não a caracterizamos como uma preocupação meramente instrumental ou 

metodológica. Entendemos que o documento fundamenta-se ainda em nossa sociedade, como 

um suporte primordial para a mobilização social e popular. Os meios religiosos, em especial 

aqueles vinculados a uma estruturação institucional consideravelmente hierarquizada, como 

as Igrejas dos moldes ocidentais, pautam-se pelos referenciais documentais.  

Da mesma forma, a sociedade brasileira, de uma maneira mais ampla, mobiliza-se pela 

sua estruturação burocrática, centrada no documento. A promulgação do estatuto 

informacional parece-nos, ainda permanece distante de inúmeras realidades sociais, políticas, 

econômicas, religiosas, culturais, etc. No caso das organizações e mobilizações populares, tal 

circunstância nos parece ainda mais presente. 

No interesse por meios não oficiais e até mesmo marginais de registros, comunicação 

e informação nos meios populares, parece que o documento possui um poder simbólico 

primordial. Há um peso e uma exigência desse registro, em especial com poder de prova. Em 
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um dos trabalhos de nossos alunos, Dijavan
5
, sobre a atuação de uma Organização Não 

Governamental – Com Causa, essa realidade fica evidente. Há um peso governamental sobre 

a constituição e a atuação da ONG. Sua existência e missão só se efetivam a partir de 

relevantes exigências burocráticas. Por outro lado, sua missão se realiza também pelo poder 

que possui para registrar e comprovar a fim de denunciar e mobilizar. 

Nossas investigações nos conduzem ainda para discussões sobre as intencionalidades 

do documento, especialmente pelas abordagens em torno da constituição do Acervo de Dom 

Adriano Hypólito, o bispo já falecido da Diocese de Nova Iguaçu (RJ). As pesquisas do 

bolsista Bruno
6
 têm contribuído com a discussão sobre a intencionalidade na acumulação 

“natural” e na organização dos documentos por Dom Adriano. 

Em outro aspecto, complementar à expectativa sobre as utilizações do documento para 

a constituição de memórias, o trabalho do bolsista Rafael
7
 ajudou significativamente. 

Pudemos compreender as funções rituais e simbólicas das músicas religiosas na projeção de 

identidades baseadas nas funções memorialísticas da música católica. A música foi 

compreendida, nesse aspecto, como registro de memória altamente manipulável, uma vez que 

junta à recordação, aspectos sensoriais e emocionais. 

Portanto, o que convocamos como Cultura Documental é a permanência da fixação 

material e simbólica do documento tanto no universo institucional religioso, sócio-político e 

administrativo em inúmeras instâncias brasileiras. Tal cultura, a nosso ver, deve ser encarada 

de forma crítica, uma vez que potencializa estratégias e ações de entrave à mobilização 

popular. 

A arquivologia tem um papel fundamental nessa discussão, pois é impulsionada a se 

abrir e a interagir com outros campos de conhecimento. Como afirmamos anteriormente, ela é 

interdisciplinar desde sua constituição, com a História e, posteriormente com a Administração 

e contemporaneamente com os campos das Tecnologias de Comunicação e Informação. Hoje 

propomos sua abertura para campos científicos talvez antes pouco explorados, como a 

Sociologia e a Antropologia, a Educação e a Psicologia Social pelos moldes que identificamos 

acima. 

 

 

                                                 
5
 Dijavan Mascarenhas. Graduado em Arquivologia. Voluntário de Pesquisa em Iniciação Científica. 

6
 Bruno Ferreira Leite. Graduando em Arquivologia. Bolsista de Iniciação Científica no período de 2009 a 2011. 

7
 Rafael da Silva Sampaio. Graduando em Música e Teologia. Bolsista de Iniciação Científica no período de 

2010 a 2011. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As considerações aqui só podem se apresentar como incipientes e incompletas. Nossa 

perspectiva sobre o tema da Cultura Documental e suas possibilidades empíricas necessita de 

um longo caminho de averiguação. Em nosso breve trajeto de pesquisa, percebemos que os 

trabalhos desenvolvidos no Grupo, tanto por professores como por alunos bolsistas e 

voluntários, tem contribuído para aguçar nossa curiosidade intelectual em torno do universo 

documental e seus desdobramentos no âmbito da religião e dos movimentos sociais.  

  Assinala-se que existem questões ainda pouco refletidas na Arquivística a partir de 

novas perspectivas interdisciplinares, tais como, com a Antropologia e a Sociologia. Pode-se 

inclusive pensar numa Arqueologia e numa Sociologia da Arquivística. Além disso, o poder 

exercido pela “autenticidade” e a “veracidade” dos documentos, o fato da bibliografia da área 

utilizar de forma corrente o uso da acumulação “natural” dos documentos de arquivo, e ainda 

a intencionalidade na organização e disponibilização dos documentos e informações por 

pessoas, entidades e famílias constituem-se em significativo material para análise sociológica 

e antropológica. 

 Nossas perspectivas de continuidade de pesquisa têm sugerido a necessidade de 

avançarmos no aprofundamento das questões referentes aos intercâmbios dos elementos 

próprios dos documentos oficiais com os registros informais e com as narrativas, sendo essas 

últimas desconsideradas nas abordagens arquivísticas. Por outro lado, a Arquivologia parece 

apresentar relevantes contribuições na compreensão da constituição de redes de relações, 

sociabilidades, informacionais e comunicacionais por meio de trocas materiais e simbólicas 

em espaços populares em consonância com elementos religiosos. 

 A dinâmica da interatividade teórico-metodológica funda-se como marca primordial 

do trabalho científico do grupo. Nesse sentido, pensando na interdisciplinaridade, não há nem 

subordinações nem supremacias disciplinares. Os intercâmbios servem para o aprimoramento 

das questões de interesse coletivo dos pesquisadores. Amplia ao invés de restringir. Portanto, 

essa parece ser a trajetória a ser confirmada, ou seja, a ampliação do debate interdisciplinar 

para testarmos os limites dos campos e suas possibilidades de negociações, com reflexos na 

pesquisa e no ensino da Arquivologia. 
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