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Resumo: Apresenta uma reflexão sobre a experiência proporcionada pela oficina 

“História e Arquivística”, integrante do Curso de Extensão “O ofício do 

historiador”, coordenado pelos professores Helder Macedo, Juciene Andrade e 

Elton John Farias e ministrado pelos graduandos e monitores Augusto Cesar 

Ferreira Dantas, Liudmila Aleksandra de Medeiros e Luisa Cristina de Medeiros 

Santos. Nessa oficina, realizada com os discentes de diversos períodos do Curso 

de Graduação em História da UFRN/CERES/Campus de Caicó, os monitores 

apresentaram, inicialmente, noções básicas de Arquivística, tendo como suporte 

textos do livro “Arquivos Permanentes”, de Heloísa Bellotto. Num segundo 

momento da oficina, discutiram a perspectiva dos arquivos privados (ou 

pessoais), tomando como suporte a discussão promovida por Philippe Artières, 

tendo como objeto de estudo prático o Fundo da Família Capiba, de São João 

do Sabugi-RN, custodiado pelo Labordoc. Partindo desses pressupostos, o 

artigo  propõe  uma  reflexão  sobre  os resultados  da  citada oficina. Esses 

resultados partem, sobretudo, da participação dos alunos na oficina, assim como 

a partir de questionários que foram respondidos pelos mesmos. Constatou que 

as tipologias documentais trabalhadas (telegramas, cartas, cadernos escolares, 

cartões de natal, etc.) suscitam mais interesse do que  os  “arquivos  tradicionais”,  

aqueles  pelos  quais  tradicionalmente  se escreveu a História. Isso ocorre, em 

grande medida, por que essas tipologias pensam o aspecto privado, pessoal; 

algo que nem sempre é possibilitado por outros tipos de fontes. 
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Abstract: It reflects on the expertise of the workshop "History and Archives", 

member of the Extension Course "The craft of the historian", coordinated by 

professors Helder Macedo, Juciene Andrade and Elton John Farias and taught 

by graduate students and monitors Augusto Cesar Ferreira Dantas, Liudmila 

Aleksandra de Medeiros and Luisa Cristina de Medeiros Santos. During the 
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workshop held with students of various periods of the Graduate Program in 

History of UFRN / CERES / Campus Caicó, the monitors had initially basics of 

archiving, supported by book texts "Permanent Files" by Heloisa Bellotto . 

Secondly the workshop discussed the prospect of private files (or personal), 

taking  as  support  the  discussion  promoted  by  Philippe  Artières,  with  the 

practical object of study the Fund's Capiba Family, São João do Sabugi-RN, 

guarded by Labordoc . Based on these assumptions, the article proposes a 

reflection on the results of the aforementioned workshop. These results leave, 

above all, the participation of students in the workshop, as well as from 

questionnaires that were answered by them. Found that worked documentary 

typologies (telegrams, letters, school books, Christmas cards, etc.) arouse more 

interest than "traditional files," those for whom traditionally wrote history. This is 

to a large extent, why these types think the private aspect personnel; something 

that is not always possible by other types of sources. 
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INTRODUÇÃO 
 

No segundo semestre do ano de 2015, teve início no 

UFRN/CERES/Campus de Caicó, ligado ao Departamento de História, o Ciclo de  

Oficinas  “O  ofício  do  Historiador”,  que  integra  o  projeto  de  ensino homônimo, 

coordenado  pelo Prof.  Helder Macedo, com a  colaboração  dos Professores 

Juciene Andrade e Elton John Farias. Ainda no projeto, fazem parte da 

equipe os monitores Luisa Cristina Medeiros Araújo e Liudmila Aleksandra de 

Medeiros, além do presente autor do artigo, Augusto Cesar Ferreira Dantas. 

O ciclo de oficinas que foi realizado entre os meses de setembro a 

dezembro de 2015, compõe-se de 10 oficinas temáticas, que buscam discutir 

as diversas possibilidades de uso das fontes históricas, desde as mais 

tradicionais, como inventários e processos crimes até as mais progressistas, ou 

melhor, aquelas que são mais recentes na historiografia como as imagéticas, 

literárias e cordéis. 

Os participantes das oficinas são provenientes do Curso de História do 
 

Ceres, dos mais diversos níveis, desde o segundo período até o oitavo, assim



também   como   alunos   desnivelados.   Tanto   do   Bacharelado   quanto   da 
 

Licenciatura. 
 

Todas essas oficinas ocorreram no Laboratório de Documentação 

Histórica (LABORDOC) do CERES/UFRN, também coordenado pelo prof. Helder 

Macedo. E sempre que possível os documentos utilizados nas oficinas são 

provenientes de seu acervo, que é composto por diferentes tipologias, e abriga 

diversos fundos. 

Nesse trabalho pretendemos refletir sobre a produção e os resultados de 

uma  dessas  oficinas  em  especifico,  a  de  História  e  Arquivística,  que  foi 

realizada no dia 25 de setembro de 2015, dando ênfase ao trabalho realizado 

com arquivos privados. 

 
 

MATERIAIS E METODOS 
 

Inicialmente fizemos uma discussão bibliográfica, em dois momentos: 

pensamos o conceito de arquivo dentro da obra de Heloísa Bellotto (2006), assim 

como a discussão que a autora faz a respeito do ciclo vital dos documentos, 

presente no seu livro “Arquivos Permanentes”. Posteriormente, discutimos os 

“arquivos pessoais”, a partir da perspectiva do “arquivamento do eu”,  conceito  

proposto  por  Philippe  Artières  (1988).  Que  foram  utilizadas durante a oficina. 

Assim como outros textos que possam nos dar referenciais sobre os arquivos 

privados. 

Também será realizada a leitura e análise dos questionários que foram 

respondidos pelos alunos que participaram da oficina, disponibilizados na mesma 

semana para que os alunos pudessem fazer uma avaliação de cada uma das 

oficinas. Esses questionários podem servir para que possamos perceber quais 

as contribuições das oficinas pelos próprios alunos. 

 
 

RESULTADOS E CONCLUSÃO 
 

Percebemos, a partir desse trabalho, o quanto os arquivos pessoais ou 

privados  podem  suscitar  diversas  discussões,  e  diversas  possibilidades  de 

usos. Segundo BELLOTTO (2014), isso ocorre porque esse campo: 

 
 

Sempre  suscitou  curiosidade,  interesse,  indagação  e  – 
 

por que não admiti-lo? – voyeurismo, inerentes a todo ser



humano quando se trata de penetrar um pouco mais além 

do que permite o contato estritamente social na intimidade 

do seu semelhante (BELLOTTO, 2014, p. 107). 

 
 

Assim percebemos, a partir da fala de Bellotto, na prática que esses 

arquivos despertam um grande interesse dos pesquisadores apresentados a 

essa espécie de fontes, por estarem permeados por “seres humanos”, 

provavelmente, em maior quantidade do que nos arquivos públicos. 

Nesses arquivos nos deparamos com a vida cotidiana das pessoas, as 

suas frustrações,  os seus  medos, os  seus  segredos,  todo  o  seu  universo 

particular,  que pela preservação  pode  ser  acessado  por  pesquisadores na 

tentativa de ler a sociedade de dentro para fora, isto é, do âmbito privado para 

o público. Das manifestações pessoais, particulares, invisíveis aos olhos de 

fora. 
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