


A N I M A Ç A O  C U L T U R A L  N O S  ARQUIVOS DISTRITAIS 

por Armando Barreiras Malheiro da Silva * 

Resumo 

N a  presente comunicação não pretendemos apresentar uma listagem 
de  modelos concretos de actuação, espécie de receita aplicável sem 
diferenças, nem análise, mas antes um guia possivel, que estimule 
um diálogo alargado ie profícuo ,entre os Arquivistas e, a nivel 
institucional, entre os Arquivos Distritais, porque a estes cabe um 
papel importantíssimo a desempenhar na tão almejada Rede Nacio- 
nal de Arquivos. 

Abstract 

In this article we do not intend to present a list of concrete modds 
of activity, any kind of recipe available for everything and ready 
to use in every situation. 
W e  intend to present a guide which may increase a great and 
useful dialogue between the archivists tand at an institucional leve!. 
between the Regional Archives. W e  are sure that the last ones may 
haue an important part in the increase of tlie so much ardenfly 
desired System of the National Archives. 

1. O tit'ulo em epigrafe colide com a ideia, que normalmente se tem dos Arqui- 
vos e que .Marcelino ,Pereira, em 1979, caracterizou de uma forma bastante 
precisa: 

«Quando se ouve falar de arquivos, a primeira ideia que a muita 
gente ocorre é de que se trata de edifícios antigos, mais ou menos 
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seguros, graças à robustez da pedra que engrossa as paredes da 
maior parte das construções dos séculos passados, com scibrados e 
tectos de boa madeira, já gasta, no entanto, pela agressividade das 
intempéries, com janelas desmanteladas a permitirem a entrada da 
chuva por todos os cantos. Dentro dos edifícios, em compartimentos 
mal iluminados, mal arejados, onde a humidade excessiva alimenta 
bolores e bichos, montões de papéis atirados, muitas vezes, para 
qualquer sitio. repelem todo o visitante que não entre impelido 
pela vontade de investigação)) ('). 

C, em certa medida. compreensív,el, que o cidadão comum se encontre de 
costas voltadas para os Arquivos, indo até ao ponto de desconhecer a sua 
existência, porque o pessoal que neles trabalha, sobretudo os seus responsáveis 
muito contribuiram, a par da ignorância e desinteresse dos governantes, para 
sonegar ao grande público a fruição de um património essencial: a documen- 
ta~"  manuscniea produzida ao longo dos séculos, inestimávd testemunho da 
vida e do imaginário de um povo. Atitude complexa, f'undada, por um lado, 
na defesa ades aspects plus traditionnels et intellectuellement plus gratifiants 
de leur mission, c'est-i-dire au role scienfifique et administratif des archi- 
ues ( % ) .  e, por outro, no desconhecimento profundo das múltiplas e ricas poten- 
cialidades, a nível pedagógico e científico, do espólio documental. 

Claire Berche refere. que «L'importance de  l'action des archives auprès 
á'un large public, conception .asser nouuelle, ne rallie pas I'unanimité des 
arrhi~ristes. Cette action qui comporte deux aspects, la participation 2 une 
diffusion des ressources culturelles auprès chacun et la publicité en faueur des 
archives, suscite des prises de positions contraditoires) ($ ) .  Não admira, por 
isso, a timidez e a ambiguidade com que se começou a falar, entre nós, de 
política de  animação cultural nos Arquivos. Não será, portanto, pequeno o 
esforço, que urge fazer para, também, neste domínio nos colocanmos à albura 
da Europa! Sigamos o conselho suculento de Mestre Aquilino: 

<Arejam-se as velharias das arcas encoiradas para que não Ihes 
pegue a traça nem o mofo. O um tanto o que eu faço. ,Dêem licença 
ainda que acompanhe a ex'posiçáo mansíssima duma que outra 
pancada forte do batedor* ("). 

Os Arquivistas portugueses e o Poder não podem fugir a este aliciante 
desafio: abrir as arcas encoiradas, que .são os Arqu,ivos. a um público 
vasto. O investigador, o académico é um utente especial e estimado, mas está 
longe de ser o único. Se assim fosse ( e  infelizmente assim é!) os Arquivistas 
não passariam de meros criados da Investigação. Contudo, sejamos realistas: 
não embarquemos em bonitos modelos, vindos da estranja, antes procuremos 
obstinadamente ajustá-los (e  criar outros mais adequados) às condições, que 
nos são próprias. E porque @Roma e Pavia não se fizeram num diaw, não se 
deve apostar, apenas, num certo tipo de animação cultural, espécie de varinha 
mágica que de um momento para o outro faz sair de uma multidão iletrada 
utilizadores assíduos dos mais diversos centros de Cultura! 

Comecemos a discutir seriamente este assunto. Comecemos a tomar algu- 
mas iniciativas consistentes. Comecemos a destruir preconceitos obstaculariza- 
dores. Comecemos ... Este é, alliás, o espírito, que nos anima a apresentar umas 
achegas, a bosquejar um Programa necessariamente incompleto. 



2. Para arrepiarmos algum caminho torna-se imprescindível a visita a 
quatro noções elementares: animação cultural, Arquivo Histórico, Arquivista e 
Rede Nacional de Arquivos. 

Expressão assaz vulgarizada, e por isso equívoca, perigosa, a animação 
cultural envolve uma complexa e multímoda carga semântica, que se mutila 
com frequência. 

Segundo A. Birou: 

«Animar é dar vida ou movimento a alguma coisa, ou ain'da dar-lhe 
, alma: o pintor anima uma paisagem, os músicos animam um arraial*, 

e prosseguindo acrescenta que asumariamente pode-se resumir o 
problema da ~tnimação no seguinte esquema: 
DAIDO (grupo ou meio) - Necessidades - OBJECTIVO 
«A amimação consiste em fazer assumir este processo de maneira 
voluntária e eficaz pelo grupo, utilizando a diversos níveis um certo 
número de meios proporcionados aos fins em vista: comunicação, 
informação, troca, formação; pedagogia, aprendizagem, participação, 
realização: instrumentos técnicos, métodos, programas* 

Birou salienta o carácter polissémico do conceito animação, referindo 
vários sentidos possíveis: animação cultural, social, de  grandes conjuntos, de 
bairro, animação desportiva, etc. 

Por seu turno, Jean Le Veugle dá particular destaque a animação cultural, 
sem gbandonar uma perspectiva eminentemente sociológica. Ele parte da defini- 
ção, que J. P. Imhof propôs: a animação será: 

«qualquer acção, num ou sobre um grupo, uma colectividade ou um 
meio, visando o desenvolvimento da comunicação e a estruturação 
da vida social, recorrendo a métodos semi ou não-directivos. A 
animação é um elemento essencial duma nova dinámica do desen- 
volvimento individual e colectivo» (v). 

Le Veugle concebeu a animação cultural como acção tendente a difundir 
- desmistificando - os modelos vivos, que encerram o profundo e permanente 
existir, sentir e pensar da Humanidade, considerados em concreto, isto é. 
dentro das comunidades em que ela está consubstanciada. E daqui se infere, 
entre outras coisas, o perfil e função do animador cultural: 

a )  em senrido lato, incluemde no seu perfiil todos os profissionais da 
Cultura apostados em desenvolver a sua actividade profundamente 
comprometidos com o respectivo meio. 

b )  em sentido .estrito, o perfil abarca apenas uma dimensão; o animador 
cultural é o profissional especializado em acções concretas ('fazer 
teatro, incentivar a lebtura púElica, dinamizar as mais diversas 
'formas de artesanato ...) realizadas num contacto directo e constante 
com as populações, a nível da rua, do bairro, da freguesia, etc. 

c) compete ao animador cultural contribuir para que a Cultura seja algo 
de vivo e de conscientemente vivido por todos. 

Seguindo .esta linha de raciocínio não vemos nenhuma dificuldade em 
inserir os Arquivos no quadro de animação cultural, entendida como o conjunto 



de processos e esquemas que eles devem utilizar a fim de se converterem 
em espaços abe~tos à partil'ha dialogante e crítica dos fundos documentais. 

A noção anterior condiciona a seguinte, ou seja, não podemos associar a 
animação cultural, acabada de defiinir, aos Arquivos, ditos correntes/adminis- 
trativos, mas apenas aos Históricos, que resultam da metamorfose natural 
daqueles. E Históricos porquê? A falta de melhor designação esta serve para 
caracterizar a última fase do processo uburocrático» de produção dos docu- 
mentos. no âmbito dos mais diversos organismos/entidades -fase do depósito 
definitivo, a que corresponde um diferente tipo de consulta. 

Jean Favier af' durma: 

uLes archives sont .donc devenues, surtout depuis deux siècles, Ia 
source indispensable de tout travail historique. Les dépóts d'arehives 
0n.t cessé d'être exclusive~ment l'entrepót des dossiers devenues 
inutiles pour l'expédition couranlte des affaires mais cansemés en 
vue de leur utilisation certaine ou éventuelle, ils sont les nouveaux 
laboratoires de I'Histoires ('). 

Nós atrevemo-nos, porém a ir mais longe ... A História, a Genealogia, a 
Demografia, a Paleografia, a Diplomática, a Sigilografia, o Direito, a Socio- 
loglia, a Antropologia, etc. têm nos Arquivos, ditos Históricos, um laboratório 
mágico ou de alquimista, onlde se produz algo 'e extraordinário: de papéis 
amarelecidos e poeirentos consegue-se extrair Vida! E se da Alquimia quiser- 
mos passar para a Ficção Científica verifica-se que eles são autenticas amáqui- 
nas de viajar no tempo»! 

E se eles são isto tudo, o que é ou deve ser o Arquivista? 
Em Portugal, e até agora, há Bibliotecários-Arquivistas, que são um 

pretencioso misto de muita coisa e de coisa nenhuma. Logo, faz sentido o 
anúncio: <Arquivistas só, precisa-se* e há outro anúncio, mais pormenorizado, 
que, também faz muito sentido: <Precisa-se de Técnicos~Auxiliares BAD de 
Arquivo com formação específica». 

Precisa-se ainda, e sobretudo, dum perfil perfeitamente definido. Meta- 
mos mão à obra. 

mHoj,e, o Arquivista deve desempenhar um papel activo e plurifacetado, 
dispondo da mobilidade necessária para conseguir manter em pleno funciona- 
mento uma sénie de circuitos: ele tanto deverá, como nos sugere o «#Manuel de 
l'Archivistique». descer a té  às fontes da documentação - hodiernamente situa- 
das nos gabinetes da Adm,inistração - encaminhando-a, de seguida, através de 
armazenamentos intermédios e de triagens criteriosas até aos seus depósitos 
definitivos; como deverá #brir os seus espólios a todos os investigadores (o 
diátlogo com estes terá de ser sempre uma constante na sua actuação), pres- 
tando uma colaboração permanente e fecunda; como deverá ainda atrair o vasto 
público, em geral disperso e indiferente, mediante exposiçóes e outras inicia- 
tivas, para além de aplicar todas as técnicas modernas de segurança, conser- 
vação, restauro, reprodução e gestão nos seus Senriços. O Arquivista actual 
tem de ser, forçosam~ente, trés coisas: técnico, investigador e animador cultural. 
Empresa muito difícil mas inevitável e necessária para o sucesso da acção 
pedagógico-cientYfica dos Arquivos. 

Por ÚItimo, importa olhar, de relance, para algumas propostas de Planea- 
mento dos Arquivos Portugueses (ou da Rede Nacional de Arquivos). 



Se remontarmos ao I1 Encontro dos Bibliotecários e Arquivistas Portu- 
gueses (1968) vemos, que já aí se falou da <Organização de Arquivos Moder- 
nos>: relatório extenso e eivado de espírito inovador. No V Encontro começou- 
-se a discutir a Rede Nacional de Arquivos, mas não se avançou muito, mesmo 
em termos teóricos, apesar da atil denúncia de situações concretas, como a 
vivida pelo Arquivo Distrital de Bragança - denúncia devidamente acompa- 
nhada de propostas de eolusão. No VI Encontro surne um ensaio global de 
s i s r e m a r ~ z a ~ ~ ~ ,  retomado, em profundidade. pelo ssg6nte. 

- 
No V11 Encontro dos Bibliotecários. Arauivistas e Documentalistas 

Portugueses (1979). para além do importante reievo dado à necessidade de  
Arqu&os Intermédios capazes de salvar~m as toneladas de documentação conti- 
nuamente ~roduzida oor uma Administracão cada vez mais burocratizada. 
discutiu-se com novo fólego o projecto de planeamento das Redes de Serviços 
de Arquivos. Foi aí focada com grande nitidez a necessidade de conceber o 
Arquivo dentro de um eficiente Sistema Nacional de Informação. Michel 
Duchein escreveu a propósito: 

xLa valeur des archives comme élément d'information est dite (en 
opposition avec les bibliothèques et services de documentation) 
«valeur secondaire*: c'est-à-dire que 1e document d'archives n'a pas 
été crée (sauf exception) pour I'information, mais pour I'action 
administrative ou économique. Cependant, cette «valeur secondaire» 
des archives comme éléments d'information prend de plus en plus 
d'importance, au point d'éclipser parfois leur valeur <primaire» 
comme éiléments d'action. Ceci est dü notamment á l'extension du 
domaine de Ia recherche en sciences humaines: histoire, sociologie, 
démographie historique, etc ...., dont Ia documentation rapose en 
grand partie sur l'exploitation des données fournies par les arch'i- 
vem 

Justificada, como possível, a colocação dos Arquivos num Sistema Nacio- 
nal de Informação, em função do qual há que planear e programar as respec- 
tivas Redes, surge como imperativo fvlcral uma legislação prbpria, que tenha 
como princípios básicos, entre outros, os seguintes: a existência de uma Admi- 
nistração especializada de Arquivos: que nos locais onde se fabrica a documen- 
tação haja o cuidado de a conservar e a ,de a transferir, chegada a altura certa, 
para os Arquivos Históricos; que haja uma política de selecção cuidada e diri- 
gida pelo Serviço de Arquivos; que se defina o contacto do público com os 
Arquivos (contacto intensivo e essencial), etc. 

Neste contexto surgiram propostas interessantes, de entre as quais salien- 
tamos duas: as das Dsas. Maria José da Silva Leal e Georgina Trigo Ferreira. 

A primeira pretendeu, com a sua comunicação xPlaneaniento das Redes 
de Serviços de Arquivos -Alguns Aspectos da Proh!ernáfica das suas Infraes- 
truturasx, repensar a ,Rede dos Arquivos nas suas diversas categorias, configu- 
rando um possível Serviço Nacional. Segundo ela o planeamento visado deve 
possuir três momentos, sobre a orgânica dos seus Serviços e demais aspectos. 
o segundo traduz-se pela pré-arquivagem e o terceiro centra-se na conservação 
definitiva leita no Arquivo Histórico. A propósito deste momento, a autora 
avança com uma planificação possível, na qual o Arquivo Nacional da Torre 
do Tombo passa a desempenh,ar o seu verdadeiro papel, irradiando uma acção 



centralizadora. que, porém, não estiola as acções autónomas dos outros Arqui- 
vos, nomeadamente dos Distritais - este iponto é, aliás, muito importante para 
quem encare a sério a possibilidade da animação cultural nos Arquivos. E, por 
isso, parece-nos correcta a dinâmica com que foram concebidos os supracitados 
Arquivos Distritais: 

xcriados na sua maioria pelo Decreto n.O 19.952, de 27 de Junho 
de 1931, e pelo Decreto Lei n." 46.350, de 22 de Maio de 1965, é 
atribuída a função de recolher, instalar, inventariar e facultar á 
consulta dos estudiosos os núcleos documentais udispersos» nos 
respedtivos distritos» (l), desenvolvendo uma acção integrada nas 
malhas tecidas a partir do Arquivo Nacional. 

Para tudo isto são necessários, porém, forres meios, que vão desde os 
financeiros aos técrxicos, passando pelos humanos. 

Por seu turno, a malograda e saudosa mestra Georgina Ferreira, em 
aPontos de Reflexão sobre Planeamento de Arquivosx, fornece achegas para a 
correcta compreensão do que deve ser uma bem montada estrutura nacional 
de Arquivos, insistindo bastante na necessidade de meios humanos, técnicos e 
financeiros - infraestruturas imprescindíveis -, sem o que se interroga: xualerá 
a pena pensar no planeamento de uma rede de arquivos capaz de responder as 
solicitações de um sistema nacional de informação?» (Io). Apetece responder 
com Fernando Pessoa: avale sempre a pena/desde que a alma não seja pe- 
quena!~. E esta é a lição, que se extrai das páginas seguintes da referida 
comunicação, onde surge uma Rede possível composta de várias categorias de 
Arquivos: o Arquivo Nacional; os Arquivos Regionais; os Sub-Regionais e os 
Municipais. Cada um teria uma função especifica. mantendo, claro está, um 
estreito encadeamento com os restantes. Este esquema, que se assemelha ao de 
Maria José Leal, tem a vantagem d,e permitir perfeitamente a concretizaçáo de 
uma política global e coordenada de animação cultural -política assente na 
ligação profunda do Arquivo Nacional (considerando como centro de infor- 
mação. distribuidor de meios essenciais, planeador geral do «esquema de acti- 
uidades da rede de arquivos, esfiabelecendo prioridades e métodos de  trabalho 
coni vista à uniformização da informação e sua possível computarização>i (") ) 
com os outros Arquivos, todos eles empenhados numa circulação e activação 
informativa fecunda. Finalmente, merece aqui especial destaque a caracteri- 
zação dos Arquivos Regionais, substitutos dos D~istritais. e aos quais é já ai 
atribuída a capacidade de animação cultural: 

ah) Organizar um ficheiro bibliográfico das obras de interesse histórico- 
-arquivístico referentes a região. 

i )  Fornecer ao Arquivo Nacional inventários do seu acervo documental. 

j) Recolher as publicações oficiais da administração regional. 

1) Organizar actividades culturais, tais como conferências. exposiçóes, 
visitas guiadas, etc., dando a conhecer o património histõrico-arqui- 
vístico da regiáo. 

m) Funcionar como centro regional de informação» ("). 



O ,facto de não nos ter sido possível ir ao VI11 Encontro dos Bibliotecá- 
rios, Arquivistas e Documentalistas Portugueses (1983) e a lamentável inexis- 
tência das respectivas Actas impedem-nos de incluir na análise traçada even- 
tuais subsídios oportunos. 

3. Sem uma Rede Nacional de Arquivos viabilizadora de um correcto 
Sistema de In'formação será impossível concretizar uma política coerente de 
animação cultural. Não obstante isto, urge avançar com propostas válidas, 
capazes de abrirem caminho nesse sentido. 

Este assunto tem várias pontas. Decidimos, por razões óbvias, pegar 
pelos Arquivos Distritais - todos eles, excepto um (o Arquivo Distrital de 
Braga). situam-se no âmbito do I'PPC, o que, em princípio, facilita um empe- 
nhamento concertado em esquemas realistas de animafão cultural. 

Empenhamento, que carece de muita coisa, inclusivé, de um Pro- 
grama. E esbe resultará de uma génese colectiva e, evmfbudmente, lenta. 

Limitamo-nos aqui, a umas ,achegas e . . . a quatro pressupostos básicos, 
em que o Programa terá de assentar. Comecemos pela sua enumeração: 

1 )  Meios humanos, técnicos e financeiros (nota: a qualidade supera 
bastante a quantidade e a habitual falta de dinheiro não serve já de 
pretexto para o nocivo adiamento de iniciativas realizáveis com 
baixos custos e alto grau de eficácia). 

2)  Organização interna (gestão moderna e eficiente, criação e dinami- 
zação de Serviços, etc.). 

3)  Inventariaçáo e catalogação de todos ou de grande parte dos Fundos 
existentes. 

4 )  Ocupação racional do(s)  espaço(s). 

Fundado nestes pressupostos, o Programa tem de possuir, pelo menos. 
duas vertentes complementares: a divulgação de Instrumentos de Pesquisa e de 
textos de outro tipo, e a animafão cultural propriamente dita. 

No que concerne à primeira, afiguram-se-nos exequíveis as seguintes 
ideias: 

a )  os Inventários, á medida que vão sendo eldborados, devem e podem 
publicar-se, quer em offset, quer na habitual forma impressa (para 
obviar os ele"ados custos desta sugere-sz a sua publicação em Revis- 
tas ou Boletins Culturais do Distrito. com a subsequente tiragem de 
separatas a um preço comportável) . 

b)  montagem de um Serviço simples e funcional (em pdncípio, é sufi- 
ciente um funcionáno a tempo parcial) :de Distribuição de P'ublica- 
ções, que controle as vendas (directas e em Livrarias) e as permutas. 

c) embora seja mais complicada. não é irrealista a publicação de Catá- 
logos de pequenos núcleos documentais. precedidos por estudos 
introdutórios e problematizadores, e/ou de manuscritos avulsos, que 
devem ser divulgados na íntegra (poderão ser contactadas certas 
entidades: Imprensa Naciona;l/Casa da Moeda. Fundação Calouste 
Gulbenkian, Instituto Português do Livro, etc.). 



No domínio da animação cultural as medidas concretas a aplicar terão 
de obedecer a duas !inhas de força: estimular os estudantes e os jovens em 
geral para a problemática e riqueza do recheio arquivístico, e contribuir para 
a (in),formação cultural da comunidade. 

!Ficam, aqui, mencionadas apenas algumas das muitas medidas possíveis. 
Não ser exaustivos, mas práticos. isto é, indicar uma estratégia 
viável a curto e médio prazo, penstida dentro da realidade portuguesa, em que 
terá de incldir. 

Distinguimos dois níveis: o nível A, que compreende medidas de fácil 
execução e baixos custos, e o nivel B, que engloba as outras, mais difíceis 
de implementar. 

1)  Conferências: promovidas em colaboração com organsismos e asso- 
ciações culturais do Distrito ou pelo Arquivo sozinho (estas últimas 
deverão abordar aspectos/questóes da Arquivistica, do papel das 
fontes na História. na Demografia, na Genealogia, na Sociologia, 
etc., e da salvaguarda do Património Documental). 

2)  Exposições temporárias: feitas em conjunto com outras entidades 
ou isoladamente, aproveitando a documentação existente, organizada 
por temas precisos (neste ponto os Arquivos Distritais não se devem 
sobrepor à função natural dos Museus, a qual se traduz pela plena 
abertura a exposições de Arqueologia, de Pintura, de Etnografia, 
etc.). 

3 )  Visitas guiadas: em grupos não superiores a 15 elementos. progra- 
madas, sobretudo, com as Escolas e regidas por um roteiro mais ou 
menos desenvalvido. 

4) Coluna mensal num ou mais jornais: manter mensa'lmente um espaço 
de escrita num ou mais periódicos de expressão local, espécie de 
janela por onde se pode penetrar no mundo «sui generis» dos 
Arquivos, parece-nos possível e muito eficaz. 

1 )  Cursos de  iniciação: concebidos com as Escolas do Ensino Secun- 
dário e com a Universidade, Instituto Politécnico ou Instituto Supe- 
rior de Educação, estes cursos devem estar abertos a um público 
variado (tipo ucursos livres*) e incidir sobre a História Local, os 
Estudos Diplomáticos (iPaleografia. Sigilografia, etc.), a Genealogia 
e a Arquivística. 

2) Museus de Arquivo: espaços geridos em colaboraçáo estreita com 
Técnicos da Museologia, com uma dupla capacidade, isto é, para 
exposições permanentes e temporárias (associadas a estas iniciativas 
sugerimos a projecção de diaposieivos e de documentários, cedidos 
pelas Embaixadas e outras entidades); estes espaços exigem condi- 



çóes mínimas (sala ampla e bem situada, vitrinas adequadas, apoio 
museológico permanente, etc.), sem as quais não devem sequer ser 
improvisados. 

3)  Edição de Revista ou Boletim Cultural: periódico(s) voltado(s) para 
a investigação e a divulgação da dinâmica própria do Arquivo. 

Mais importante, que a m~ltiplicaçâo de medidas concretas é a sua 
inserção num processo articulado. Com efeito, as in~iciativas devem ser inter- 
ligadas, mantidas com regularidade e revistas em consequência dos resultados 
obtidos. Pensamos, também, que as medidas incluídas no nível A deverão ser 
aplicadas em simultâneo, ou seja obedecendo a um plano global, que não 
exclui nenhuma delas. O mesmo se recomenda para as do nível B. E entre umas 
e outras poderá estabelecer-se um forte encadeamento. Daqui resulta a inevi- 
tável eficác~ia do pretendido Programa de animação Cultural. 

Arejam-se, pois, as arcas encoiradas. 
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