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aprEsEntaçÃo
a preocupação em estruturar Centros de memória (Cm) no país surgiu na década de 1970,
quando algumas instituições se deram conta da importância de resgatar e organizar os principais
pontos de sua trajetória.
de lá para cá, esse trabalho de resgate tem gerado resultados interessantes no que diz respeito,
entre outras coisas, à comunicação dessas instituições com seus públicos interno e externo. ainda
assim, muitas delas não possuem uma dinâmica planejada por desconhecerem seu potencial
como ferramenta de produção de conhecimento e de comunicação.
o que se vê, em geral, é a produção de livros ou a realização de exposições pontuais sobre a
história da instituição, o que denota que as empresas e as entidades brasileiras carecem de uma
visão estratégica da sua memória.
diante desse cenário – e a fim de difundir a experiência adquirida em uma década de atuação
do espaço memória (núcleo do instituto itaú Cultural) na gestão do Centro de memória do
itaú unibanco –, foi elaborado este manual, com um passo a passo e orientações básicas para a
implementação de um projeto de memória institucional.
em outras palavras, o propósito desta publicação é instrumentalizar gestores, profissionais da área
e demais interessados que entendem que a memória é patrimônio inestimável para a gestão do
conhecimento, a transmissão de valores e a administração de seus negócios.
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aPresentaçÃo

a seguir, são apresentados subsídios aplicáveis que vão das primeiras linhas de ação que definem a
atuação de um Cm a outros pontos, como a infraestrutura, o tratamento técnico do acervo, o perfil
dos profissionais e os produtos e serviços que podem ser criados a partir do acervo documental.
trata-se, enfim, de uma iniciativa que reúne, em um único material de fácil manuseio,
informações abrangentes e imprescindíveis para novos usuários e para aqueles que querem
investir em memória, por reconhecerem que a continuidade das instituições está atrelada a
uma boa gestão de seus recursos humanos e de seus negócios no presente. uma questão que
pressupõe a gestão do conhecimento de sua história e a valorização não só de sua trajetória,
mas também da cultura organizacional.
o itaú Cultural acredita que a história de uma organização não se faz só de acontecimentos
do passado: ela é construída diariamente, com iniciativas e atitudes proativas. esperamos que a
leitura deste manual seja o segundo passo da caminhada em direção à criação de novos Cms,
uma iniciativa que contribui para o desenvolvimento da sociedade e, consequentemente, para a
história do país.
Itaú Cultural

aPresentaçÃo
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introduçÃo
antes de abordar a implantação de um Cm, deve-se fazer uma reflexão sobre a relevância desse
assunto, que é absolutamente inesgotável. aqui estão reunidos, a título de contribuição, conceitos
e orientações que, felizmente, não são definitivos, uma vez que a prática e a teoria se incumbem
de sua constante evolução e aperfeiçoamento.
a proposta desta publicação é chamar atenção sobre a importância desse tema para as instituições,
os gestores públicos e o mercado de trabalho, abrangendo profissionais de várias disciplinas.
as instituições, sejam elas públicas, sejam elas privadas, são constituídas de diferentes
departamentos: imprensa, recursos Humanos, marketing, relações Públicas, design, entre
outros. e cada um deles mantém guardada em suas dependências – em meio eletrônico ou físico
– a sua produção, ou seja, todo o material resultante do seu trabalho. Quando se quer buscar uma
informação, vai-se direto à área competente.
Hoje, a diminuição dos espaços físicos para a guarda da documentação das áreas, a grande
rotatividade de pessoas, que dificulta a identificação dos interlocutores internos, e as alterações
na estrutura da instituição, entre outras mudanças, são ameaças à constituição de um acervo,
uma vez que ocasionam a perda do histórico. esses acontecimentos levam à perda do dna
da instituição.
Conhecimento, fatos, imagens, depoimentos, documentos... de forma geral, a evolução de
cada uma das áreas de uma instituição alimenta as demais com informações que lhes garantem
coerência, consistência, reputação, fidelidade, veracidade, enfim, uma personalidade que se
reflete em sua identidade e na forma como é percebida por seus públicos.
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ao se reunir, em um mesmo ambiente, a história do desenvolvimento das comunicações interna e
externa de uma instituição, a trajetória dos seus fundadores e funcionários e a evolução do design
das suas lojas, roupas, embalagens, fachadas, entre outros, cria-se um canal de consulta que pode
balizar os próximos passos da instituição, contribuindo para sua perenidade. É para abranger e
preservar todo esse conhecimento que o Cm tem sua criação validada.
mas, antes de uma definição, cabe aqui estabelecer as diferenças entre um Cm e um Centro
de documentação.
o Centro de documentação tem o objetivo de coletar a documentação, organizá-la e disseminar
informações. o Cm, por sua vez, tem ainda a função de pensar na trajetória da instituição a fim
de elaborar formas de utilizar o conhecimento adquirido e produzir novos conteúdos, difundindo
valores e refletindo a cultura organizacional. o trabalho de documentação e o de memória
exigem competências distintas, mas complementares. um é mais técnico, baseado nas ciências
da informação, da arquivologia e da biblioteconomia; o outro, mais analítico, fundamentado na
história, na antropologia e na sociologia. as duas competências são fundamentais para, a partir do
conhecimento e do entendimento de tudo o que é produzido pela instituição, definir quais são os
documentos históricos relevantes e que devem ser reunidos no acervo.
ao reunir no seu campo de atuação profissionais das áreas de marketing, comunicação, relações
públicas etc., além de historiadores com técnicas de arquivística, os Cms conseguem dar vida
e transformar esse volume de documentos em fonte de conhecimento e de desenvolvimento
de produtos e serviços de apoio às áreas.

introduçÃo

9

10

memória no ambiente das instituições

MEMória no ambiente
das instituições
A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está
em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento
[...]. A memória emerge de um grupo que ela une, o que quer dizer [...] que
há tantas memórias quanto grupos existem; que ela é, por natureza, múltipla e
desacelerada, coletiva, plural e individualizada. (NORA, p. 9, 1993)
Nos últimos anos, instituições e organizações do terceiro setor, como agentes sociais submetidos aos
mesmos processos que o restante da sociedade, têm investido na reflexão sobre sua própria memória e
também sobre seu papel no desenvolvimento do país, com a implantação de Centros de Memória. Com
essa iniciativa, contribuem para a disseminação dos valores da instituição e para a gestão do conhecimento,
que amplia a visão de mundo e as diferentes percepções sobre a história que é construída por todos.

memória no ambiente das instituições
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o quE É uM CEntro dE MEMória: uM brEVE HistóriCo
o Cm é uma área de uma instituição cujo objetivo é reunir, organizar, identificar, conservar e produzir
conteúdo e disseminar a documentação histórica para os públicos interno e externo. ecoando os valores
das instituições, os Cms geram produtos e serviços, dialogando com o campo da gestão do conhecimento,
da comunicação e da cultura organizacional.
os Cms foram criados como uma necessidade institucional para responder a uma demanda por informação
especializada relativa à sua trajetória. no brasil, tiveram grande impulso na década de 1970, quando ocorria
uma série de ações de proteção e organização do patrimônio documental nacional.
nesse período, foi no meio acadêmico universitário que nasceu boa parte dos Cms brasileiros. inicialmente,
eram das áreas de ciência e tecnologia, mas depois se difundiram na área de ciências humanas. esse
movimento não se limitaria à academia: o universo empresarial e o do terceiro setor também passariam a
investir em memória.
alguns Cms institucionais importantes tiveram origem nas décadas de 1980 e 1990, mas ainda não faziam
parte de um movimento significativo. Foi somente a partir dos anos 2000 que as organizações passaram
a investir consistentemente em memória, contando com o apoio de consultorias especializadas. desde
então, os Cms têm se consolidado como espaços fundamentais, tendo como seus principais objetivos
preservar documentos, atender a pesquisas internas e externas e gerar serviços e produtos relativos à
trajetória das instituições.

o papEl dos CEntros dE MEMória
a atuação dos Cms se concretiza em diversas dimensões.
uma delas é fortalecer o compromisso da instituição com as suas responsabilidades social e histórica. ao
demonstrar o valor que dá ao seu passado, tratado como um patrimônio a ser propagado e apropriado por
todos, também está inserindo sua própria história num contexto mais amplo.
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Assim, torna-se evidente o enraizamento da história particular de cada instituição na história do setor
em que atua e mesmo na história nacional, revelando como ela está em constante articulação com a
sociedade. A partir do patrimônio histórico, estabelece-se um diálogo com a sociedade, que colabora para
o fortalecimento da reputação empresarial.
Outra dimensão desse compromisso está na importância que assume ao disseminar internamente a cultura
organizacional, uma vez que ela perpassa todas as suas áreas internas e direciona as relações e a conduta
de todos os funcionários.
Nesse sentido, partindo da essência da cultura, um CM colabora ativamente na difusão dos valores entre
os funcionários e o público externo. Mas o inverso também é verdadeiro: ao promover uma reflexão sobre
a história da instituição, um CM dá subsídios para que os gestores moldem e atualizem os componentes
da cultura organizacional.
Logo, fica claro que, para atingir seus propósitos, o trabalho de um CM deve estar alinhado
fundamentalmente aos valores e causas da instituição.
Mediante investimento em memória, uma instituição revela o que a torna diferente das demais, já que a
sua trajetória histórica não pode ser repetida por nenhuma outra. O patrimônio histórico de cada empresa
é único. Estimular os funcionários a se apropriar dessas experiências os familiariza com os elementos do
cotidiano que os cercam, aprofundando seu vínculo com o lugar onde trabalham e gerando um sentimento
de pertencimento.
Se a cultura organizacional de uma instituição é a base sobre a qual se estabelece um CM, é essencial
que haja comprometimento da alta direção com o trabalho de preservação da memória. A partir desse
engajamento, os demais funcionários compreenderão a importância da existência de um CM e sua
aplicabilidade, no presente e no futuro.
Os CMs também apoiam a gestão, já que representam uma fonte de informação confiável, produzida
e controlada pela própria instituição. O acervo possibilita uma colaboração entre esse setor e as demais
áreas internas, na medida em que seus documentos servem de base, por exemplo, para pesquisas e para
a elaboração de produtos e serviços e fornecem subsídios para a comunicação e o desenvolvimento de
projetos técnicos e de inovação em todas as áreas.

memória no ambiente das instituições
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Por fim, investir em memória empresarial é investir também em ações de educação, seja por meio de
atividades de cunho patrimonial, que versem sobre temas corporativos ou da cultura organizacional, seja
por meio de palestras de conscientização sobre a importância da preservação de bens culturais.
ações de educação patrimonial promovem o exercício da cidadania e o acesso à informação, à cultura e
à memória histórica, possibilitando o conhecimento e a fruição de bens culturais. em um âmbito maior,
incentiva transformações e a percepção de valores culturais, importantes para a vida em sociedade.
em conclusão, o investimento em Cms representa uma parcela significativa do conjunto de ações que
contribuem para a perenidade das instituições.
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planEJaMEnto EstratÉGiCo
dEfiniçÃo dE linHas dE açÃo E infraEstrutura
a criação de um Cm é uma ação que implica a tomada de uma série de decisões sobre sua composição
e atuação no âmbito organizacional. Por isso, a ação deve ser estruturada levando-se em consideração um
conjunto de diretrizes de atuação elaboradas previamente em um planejamento estratégico anual. nele,
serão definidos os objetivos e as atividades que o Cm desenvolverá, visando direcionar a implantação e a
composição do acervo, de maneira a garantir seu funcionamento adequado e ampliar sua capacidade de
desenvolvimento de produtos e serviços.
Como qualquer outra área, o planejamento estratégico deve contemplar a definição da missão alinhada à
visão e aos valores organizacionais.
a definição sobre qual acervo comporá o Cm é bastante importante. Haverá documentos e fotos,
gravações, documentos de comunicação e marketing? serão gravadas entrevistas com funcionários
e outros profissionais? objetos podem ser preservados? essas questões devem estar contempladas na
Política de acervo, um documento que reúne o conjunto de diretrizes que define a composição do acervo
e direciona o trabalho posterior de recolhimento e tratamento técnico dos documentos.
depois, é importante refletir sobre quais produtos e serviços são esperados. esse item, que determina como
será a atuação do Cm, não tem sido suficientemente discutido. muitas vezes, ele focaliza sua atuação no
tratamento do acervo e deixa em segundo plano a produção de conteúdo. além da preservação, o Cm
deve ter como objetivo contribuir para a atuação da instituição onde está inserido. Por isso, a definição
dos produtos e serviços está intimamente relacionada à definição do público que se pretende atingir, se
interno ou externo, se técnico ou não. a composição da equipe técnica e administrativa do Cm também
tem relação com essas duas questões.
de acordo com o tipo de atuação e o público atendido, perfis diversificados de profissionais são
bem-vindos.

PLaneJamento estratÉGiCo
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a infraestrutura necessária será resultado da análise das respostas dadas às questões anteriores, aliada à
possibilidade de investimento da instituição. o Cm pode ter o tamanho que a direção desejar, com base
nas atividades que se pretenda desenvolver. É possível ter um bom Cm com baixo custo, mantendo a
estrutura mínima necessária. mas a definição das condições de implantação deve ocorrer antes do início
do processo, para garantir que ele consiga sobreviver a longo prazo.

Grupo GEstor – o EnVolViMEnto da alta dirEçÃo
Para que o Cm seja efetivamente implantado, em um contexto de planejamento estratégico, é
imprescindível que a alta direção esteja envolvida no projeto e dê o aval necessário à sua implantação.
a criação de um grupo gestor, formado por membros da alta direção e da equipe técnica, responsável
pela elaboração do planejamento estratégico, pode garantir o cumprimento das etapas de implantação
descritas neste manual.
a contratação de empresas especializadas na implantação de centros de memória e documentação é
recomendada pela expertise dos profissionais que atuam nessa área, para estabelecer parceria com o cliente
na definição das estratégias de atuação e garantir a eficiência e a qualidade do trabalho e a otimização do
tempo despendido nas ações de implantação. a participação de consultores, entretanto, não isenta o grupo
gestor da tomada das decisões estratégicas. deve ser do grupo gestor a responsabilidade de estabelecer
os caminhos do Cm, especialmente na fase inicial de sua implantação, definindo a formação do acervo, os
produtos e serviços e a composição da equipe, de acordo com as condições de infraestrutura disponíveis.
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CoMposiçÃo do aCErVo
a atuação de um Cm deve atender às necessidades e às demandas da instituição à qual pertence.
Por isso, sua composição reflete a decisão sobre o que será preservado. Cada empresa ou entidade
deve avaliar quais documentos serão recolhidos para integrar seu acervo. embora uma parte desses
documentos esteja nos arquivos, sabe-se que sua utilização é prejudicada pela dificuldade de acesso
e de tratamento técnico. trata-se de transformar os depósitos de documentos acumulados em
arquivos vivos, disponíveis para utilização.
Há ainda outras possibilidades, como a criação de um programa de registro da memória oral de
funcionários e outras pessoas que tenham algum tipo de relação com a instituição. esse programa
gera novos documentos, que passam também a compor o acervo do Cm.
ao decidir criar um Cm, a instituição deve ter em mente quais objetivos deseja atingir. se pretende
preservar documentos relativos à sua imagem institucional e às estratégias de comunicação, o acervo
será formado por um tipo específico de documentos. se também houver interesse em preservar o
conhecimento técnico produzido pela instituição, para utilização futura como insumo para estudos e
pesquisas, documentos técnicos deverão ser recolhidos e preservados.
Pode haver também a necessidade e o desejo de se criarem mecanismos para registrar o conhecimento
implícito existente no ambiente corporativo, dos profissionais que fazem parte da instituição, e que
não está registrado em nenhum documento.
essas decisões terão forte influência sobre a composição do Cm. muitas vezes, a formação de
um acervo nasce a partir de um projeto de memória específico, como a elaboração de um livro
comemorativo ou uma exposição, sem que exista uma reflexão prévia sobre qual será o destino
daquela documentação no futuro. Como já mencionado, as definições sobre a estruturação do
acervo devem ser formalizadas com a elaboração de uma Política de acervo, uma das etapas iniciais
da implantação do Cm.

PLaneJamento estratÉGiCo
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dEfiniçÃo dos produtos E sErViços
a percepção sobre a relevância do acervo preservado não garante que a importância do Cm como área
dentro da instituição também seja reconhecida. o acervo é parte do Cm, mas não é o único item a ser
analisado no momento da sua implantação. seu uso também deve ser considerado.
um Cm pode funcionar como um centro de documentação especializado na memória da organização,
recolhendo documentos e recebendo doações. ou pode funcionar como um centro de referência, em
que sejam reunidas e pesquisadas informações sobre a trajetória da instituição, independentemente da
existência de um acervo. esse é o primeiro delimitador que influenciará os produtos e serviços esperados.
a elaboração de um planejamento estratégico para desenvolvimento de produtos e serviços, com a
definição de focos de atuação – exposições, pesquisas temáticas, atendimento de visitas, desenvolvimento
de sites, entre outras possibilidades –, amplia a capacidade do Cm de produzir conteúdo adequado às
necessidades da instituição onde está inserido.

interior da agência boa Vista – Centro de são Paulo, anos 1980. acervo espaço memória | foto: ivson
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forMaçÃo da EquipE
a montagem de uma equipe multidisciplinar para o gerenciamento do Cm é muito importante para
garantir o sucesso de suas atividades.
Há dois perfis técnicos essenciais nessa composição: o de pesquisa – historiador ou outro profissional
da área de ciências humanas – e o de documentação – seja ele arquivista graduado, seja ele
bibliotecário ou profissional de outra área, mas com especialização ou treinamento específico.
muitas vezes, um mesmo profissional reúne os dois perfis técnicos e é responsável por realizar todas as
ações do Cm. É comum que historiadores assumam esse papel. esse perfil, porém, tem apresentado
limitações, especialmente quando se consideram as necessidades gerenciais. a formação desses
profissionais privilegia a atuação técnica, em detrimento de atividades administrativas, gerenciais
e de comunicação. embora importante, a atuação especificamente técnica não é suficiente para
garantir a plena realização dos objetivos de um Cm.
É importante que um Cm conte com equipes que tenham formação multidisciplinar, complementares
entre si. além da equipe técnica de pesquisa e tratamento de acervo, é importante contar com
profissionais de outras áreas que possam colaborar para o desenvolvimento das suas atividades.
Áreas de comunicação e relações públicas, assim como de administração, podem contribuir
fortemente para melhorar o relacionamento do Cm com as demais áreas da instituição nas atividades
de formação do acervo e de desenvolvimento de produtos e serviços e, especialmente, nas questões
gerenciais, visando possibilitar uma atuação mais abrangente. Por fim, é importante salientar que,
por se tratar de um tema em constante desenvolvimento, a capacitação profissional continuada da
equipe é fundamental.

PLaneJamento estratÉGiCo
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forMaçÃo do aCErVo
os arquiVos CoMo loCais dE prEsErVaçÃo da MEMória
a existência de arquivos acompanha as sociedades desde a antiguidade. Com o aparecimento da
escrita, documentos foram utilizados para registrar os atos jurídicos, as transações comerciais, a
correspondência entre pessoas e muitas outras ações humanas que necessitam de registro para que
tenham efeito.
no mundo moderno, os arquivos têm sido usados também como locais de referência sobre a memória
das instituições. em todos os países, foram responsáveis pela preservação da documentação de valor
histórico de instituições públicas.
no ambiente privado, porém, poucas instituições mantêm arquivos históricos organizados.
normalmente, há um grande depósito onde estão localizados indistintamente todos os documentos
que não são utilizados com frequência pela organização, mas que permanecem arquivados para
atender a eventuais necessidades legais, fiscais ou administrativas. esses locais costumam ser mais
conhecidos como “arquivos mortos”.
a criação dos Cms vem ao encontro desse desejo de preservar o acervo histórico das organizações
e dar-lhe utilidade concreta, tornando os arquivos novamente vivos. É comum, porém, que no início
da implantação já exista um conjunto de documentos previamente definidos como históricos, que
foram recolhidos ou colecionados ao longo do tempo, para a realização de projetos específicos,
como um livro comemorativo. esse conjunto original costuma não ter consistência por ter sido
recolhido aleatoriamente, de acordo com critérios pouco representativos, como antiguidade ou a
presença de uma assinatura do fundador.
ao iniciar a implantação do Cm, será necessário realizar uma pesquisa sobre a produção documental
e elaborar uma Política de acervo para definir quais tipos de documento têm valor histórico para a
organização e devem ser preservados.
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lEVantaMEnto da produçÃo doCuMEntal
Para definir quais documentos devem compor o acervo do Cm, a equipe deve fazer um levantamento da
produção documental das áreas da instituição para responder a algumas questões importantes:
•

Quais são os documentos representativos da memória da organização?

•

dentre esses, quais documentos têm valor de pesquisa compatível com a atividade da organização?

•

Quais documentos podem ser recolhidos ao Cm sem que isso represente um problema administrativo
para a área que o produz? Por exemplo, o recolhimento dos documentos de constituição jurídica,
como os estatutos e as atas de assembleia. Por se tratar de documentos legais, mesmo que históricos,
muitas vezes opta-se por mantê-los no departamento Jurídico, com acesso à consulta.

ao responder a essas questões, os profissionais devem ter em mente os critérios básicos utilizados para
selecionar os documentos a ser preservados como componentes da memória da instituição, que devem
representar diversos aspectos da sua atuação, tanto técnicos quanto jurídicos ou de comunicação.
o levantamento da produção documental deve ocorrer em três etapas.
a primeira é a realização de uma pesquisa sobre a história administrativa da empresa ou da entidade,
incluindo sua missão, seus objetivos e as atividades desempenhadas, entre outros temas, além de seu
organograma. se não houver organograma formalizado, é importante tentar elaborar um quadro que
resuma a estrutura administrativa. essas informações fornecerão o panorama do funcionamento da
instituição e servirão de base para a realização das fases posteriores.
a segunda etapa é o mapeamento dos depósitos de documentos existentes na instituição. documentos
e fotos antigos e livros contábeis dos primeiros anos são exemplos comuns de documentos destinados a
compor o acervo e que normalmente estão dispersos em vários locais.
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Essa documentação será a base inicial do trabalho, mas é necessário que o acervo seja constantemente
alimentado com documentos de todas as áreas relevantes.
A equipe deve iniciar pela identificação desses locais: são os “arquivos mortos”, os depósitos externos, os
arquivos setoriais, às vezes até aquela salinha na “caixa d’água da fábrica”. É incrível a quantidade de locais
onde documentos permanecem escondidos até que se comece a procurá-los.
Para organizar esse levantamento, é importante:
•	Elaborar uma tabela de controle, contendo a localização de cada conjunto e uma descrição
básica e genérica do conteúdo encontrado, com datas, siglas e outras informações que
sejam facilmente identificadas externamente nas embalagens, além das condições físicas e
de conservação.
•

Fotografar cada local, dando uma dimensão visual do acervo.

•

Fazer um relatório que reúna todas as informações coletadas e resuma o levantamento realizado.
Esse documento será importante para o planejamento das ações posteriores.

A terceira etapa, que pode ocorrer concomitantemente com a segunda, é a realização de entrevistas com
as diversas áreas para levantamento de informações sobre os documentos produzidos e acumulados. Essas
entrevistas devem seguir um roteiro básico que identifique:
•

Funções e atividades exercidas pelas áreas.

•	Documentos produzidos e arquivados.
•

Características físicas desses documentos (suporte, formato, gênero documental, espécie).

Esse conjunto de informações será a base para a análise dos documentos e posterior seleção daqueles que
farão parte do acervo do CM.
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tipos doCuMEntais rEprEsEntatiVos das
diVErsas funçõEs da instituiçÃo
Cada organização selecionará, dentre os documentos de valor permanente identificados nos arquivos,
aqueles mais representativos de sua memória, de acordo com as diversas funções administrativas que cumpre.
abaixo, são elencados alguns exemplos de documentos, de acordo com as respectivas áreas de atuação
e funções, que podem auxiliar a equipe do Cm nessa análise. a relação é apenas referencial, cabendo à
equipe verificar a pertinência dos documentos e a necessidade de ampliação dos conteúdos.
•

Jurídico: documentos que demonstrem a constituição jurídica e a estrutura legal da organização.
• estatutos.
• regimentos.
• atas de assembleia Geral (ordinárias e extraordinárias).
• atas de reunião de conselhos e diretoria.

•

Corporativo: documentos que representem as diretrizes estratégicas adotadas pela organização
e os mecanismos de sua implantação. nesse conjunto podemos incluir:
• relatórios de planejamento estratégico.
• organogramas.
• Planos de negócios.
• normas e políticas gerais da empresa.
• relatórios de diretoria.

FormaçÃo do aCerVo
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•

Comunicação: documentos que demonstrem as formas de interação e relacionamento da
organização com os públicos interno e externo. Inclui a comunicação institucional e todos os
mecanismos pelos quais a empresa comunica suas práticas, seus objetivos e suas políticas, visando
à formação de imagem positiva perante o público. Inclui a comunicação social, processada entre a
empresa e a comunidade, por meio de fontes organizadas de informação (assessoria de imprensa
e meios de comunicação, entre outros), além da comunicação visual, representada principalmente
pela identidade visual e marca.
• Jornais internos, boletins.
• Fôlderes e folhetos de divulgação.
• Publicações institucionais, como livros e revistas.
• Relatórios anuais.
• Releases.
• Publicações tecnocientíficas cujo tema seja a empresa.
• Clipping: notícias publicadas na imprensa sobre a empresa e seus produtos.
• Planos de comunicação.
• Registro fotográfico e audiovisual de eventos de comunicação.
• Vídeos institucionais.
• Documentos de desenvolvimento e de uso de logomarca.
• Prêmios, diplomas e certificados conferidos à organização.

•

Marketing: documentos que demonstrem o conjunto de estratégias utilizadas para adequação
da oferta de produtos e serviços às necessidades e preferências dos consumidores. Inclui ações
de publicidade e propaganda, a promoção de vendas e o marketing cultural, como patrocínio e
apoio a atividades culturais, científicas, educacionais e esportivas, e ações sociais, como programas
comunitários, serviço social, saúde e lazer:
• Relatórios de pesquisa de mercado e de opinião.
• Anúncios de merchandising em programas de rádio e televisão.
• Catálogos e fôlderes de produtos.
• Relatórios de planejamento, desenvolvimento de projetos e resultados.
• Brindes usados em ações de marketing.
• Material promocional utilizado em pontos de venda.
• Projetos de patrocínios.
• Registro fotográfico e audiovisual de eventos de marketing.
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•

técnicos: documentos que demonstrem as formas de atuação técnica da organização e a
realização de suas atividades-fins. inclui o desenvolvimento de produtos, o processo produtivo e
a garantia de qualidade.
• Projetos de desenvolvimento de produtos.
• relatórios de estudos e pesquisas.
• normas e procedimentos técnicos.
• atas de reunião de projetos.
• documentos referentes a parcerias e convênios técnicos.
• documentos relativos à criação de instalações e unidades (plantas fabris, lojas e
agências, entre outros).
• registros fotográficos e audiovisuais de instalações.
• amostras de produtos.

registro fotográfico de instalações de agência. acervo espaço memória | foto: ivson
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•

recursos Humanos: documentos que demonstrem a atuação da empresa para o
desenvolvimento dos funcionários, além de ações de saúde e segurança:
• Kits de integração.
• Programas de desenvolvimento profissional.
• Prontuários de funcionários.
• Planos de cargos e salários.
• Campanhas de saúde e segurança.
• Programas e projetos de benefícios.

•

financeiro e Contábil: documentos que demonstrem, em linhas gerais, a evolução financeira e
contábil da organização:
•
•
•
•
•

diários gerais.
balanços.
orçamentos anuais.
Circulares normativas.
Planejamento de metas.

além dos documentos tipicamente arquivísticos, outros podem fazer parte do acervo do Cm, de acordo
com orientação do grupo gestor. dentre eles, podem ser citados:
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•

documentos de entidades associadas: que demonstrem a atuação de outras entidades ligadas
à instituição, como fundações empresariais, clubes ou associações desportivas.

•

arquivos pessoais: documentos de pessoas que tiveram sua história ou atuação profissional
diretamente ligada à instituição, como fundadores, sócios, funcionários e técnicos.

•

objetos: representantes da cultura material da organização. Podem ser equipamentos, troféus,
produtos e vestuário, entre outros.

•

Coleções temáticas: que contêm documentos reunidos artificialmente sobre um tema
relacionado à história da organização. Por exemplo, uma coleção de fotografias sobre a empresa,
que tenham sido registradas por funcionários, independentemente das atividades profissionais.
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É importante salientar que, uma vez estabelecida a Política de acervo, o recolhimento de documentos pelo
Cm deverá obedecer aos critérios definidos e aos períodos de recolhimento regular. essas ações garantirão
a constante alimentação e atualização do acervo com novos documentos.
além da definição dos documentos a ser recolhidos, a Política de acervo deve indicar quais deverão
ser referenciados e mantidos em seus setores de origem, por questões legais, e quais documentos
convencionais deverão ser digitalizados para acesso e pesquisa.
uma diretriz importante refere-se à preservação dos documentos históricos no formato em que foram
originalmente confeccionados. um documento histórico em papel pode ser digitalizado para ampliar o
acesso e melhorar as condições de preservação, mas o original deverá sempre ser preservado.
no caso de impossibilidade de aquisição ou recolhimento de documentos originais, podem ser produzidas
cópias digitais para preservação. um exemplo é o caso de coleções particulares, de interesse do Cm, mas
que não serão doadas.
Por fim, uma consideração importante a respeito do grau de sigilo dos documentos. em cada Cm a
diretriz de acesso aos documentos deverá ser definida pela coordenação em conjunto com a direção da
organização ou seus representantes. Para cada tipo de documento preservado deverá ser claramente
definido um conjunto de critérios para autorizar o acesso à pesquisa, indo desde documentos com acesso
livre até documentos de acesso restrito, que dependerão de autorização prévia para consulta.
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Infraestrutura:
espaços, mobiliário e
equipamentos
As necessidades de infraestrutura dos CMs estão diretamente ligadas às definições da Política de Acervo.
Quanto maior o volume de documentos recolhidos para preservação, mais complexa será essa estrutura.
Um CM que opte por trabalhar inicialmente com o registro de entrevistas ou depoimentos e com a
reprodução de documentos, como fotos, pode funcionar em um espaço muito menor do que aquele que
seria necessário para um CM dotado de grande acervo documental. Nesse caso, para iniciar o trabalho,
haverá a necessidade de equipamentos mais especializados, como scanners e leitores de mídia.
Para o correto armazenamento e preservação dos documentos componentes do CM, é necessária a
implantação de uma infraestrutura adequada à preservação de cada documento e ao desenvolvimento dos
trabalhos da equipe técnica. A distribuição de espaços apresentada a seguir é uma sugestão, que poderá
ser moldada de acordo com o orçamento disponível:
•

Reserva Técnica: é o nome dado ao espaço físico destinado à guarda definitiva dos documentos
e objetos do acervo de uma entidade de preservação. Deve contemplar mobiliário adequado a
cada suporte e formato documental e equipamentos de proteção do acervo. Tradicionalmente,
são necessários:
•

Armários ou estantes: preferencialmente de aço, com pintura epóxi, em tamanho e
quantidade adequados às necessidades de preservação dos diversos documentos.
O mercado oferece uma grande variedade de modelos, mas os armários deslizantes
são os mais recomendados, por reduzirem o espaço ocupado pelos documentos,
compactando as estantes existentes. Sua implantação, porém, requer alguns cuidados,
especialmente no que se refere ao cálculo de peso do armário, para evitar problemas
estruturais no edifício em que será instalado.
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reserva técnica | foto: alexandre ondir
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as estantes abertas são a opção mais econômica, mas sua utilização requer cuidado
especial com a higiene ambiental. o acúmulo de poeira, inevitável ao se manter as
embalagens expostas, é um fator de degradação dos documentos.
•

mapotecas horizontais: destinadas ao armazenamento de documentos em grandes
formatos (cartazes, plantas e desenhos, entre outros), que devem ser mantidos
horizontalmente. Podem ser substituídas por prateleiras com corrediças quando houver
espaço disponível no projeto de armário.

mapotecas horizontais | foto: alexandre ondir
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termo-higrômetro | foto: alexandre ondir

•

sistema de climatização ambiental: composto de sistema de ar-condicionado e controle
de umidade relativa do ar, deve garantir a manutenção das condições ambientais de
temperatura e umidade em níveis adequados. nos casos em que não for possível implantar
um sistema de climatização, é importante instalar os materiais em local de temperatura
amena, sem incidência direta do sol, para garantir a estabilidade das condições ambientais.

•

termo-higrômetro: equipamento de medição de temperatura e umidade relativa do ar
para acompanhamento dos índices presentes na reserva técnica. É um item essencial,
necessário para realização do monitoramento das condições ambientais.

•

sistema de segurança: preferencialmente, o espaço da reserva técnica deve contar
com sistema de detecção, extintores e alarme de incêndio, visando garantir a segurança
do acervo.

inFraestrutura: esPaços, mobiLiÁrio e eQuiPamentos

31

sistema de combate a incêndio | foto: alexandre ondir

•

área de tratamento técnico: contempla a área destinada ao processamento dos
documentos, que inclui separação do material recolhido, identificação, classificação
e descrição das séries documentais, ordenação, higienização e acondicionamento
do acervo.

Pelas características do trabalho realizado, esse local deve ser, preferencialmente, dividido
em duas áreas: uma contendo estações de trabalho, com mesas, cadeiras e computadores
em número suficiente para atender à equipe (nesse local serão realizadas as atividades de
identificação, classificação, descrição e catalogação do acervo); e outra voltada à movimentação
de documentos, separada das estações de trabalho e composta de mesa grande e cadeiras, onde
será realizado o manuseio dos documentos para leitura, identificação e higienização.
nesse ambiente, é importante existirem armários para manter os documentos recebidos que
aguardam o tratamento técnico, especialmente a higienização, antes de serem enviados para a
reserva técnica.
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um item opcional das áreas de tratamento técnico é a mesa de higienização, uma cabine com
exaustão para limpeza de documentos.
•

área de recepção e atendimento a pesquisas: destinada ao atendimento de pesquisadores e à
realização de pesquisas internas. deve contar com uma mesa (que pode ser usada também como
mesa de reunião) e equipamentos para reprodução de documentos audiovisuais (VHs, dVd,
Cd e fita cassete, entre outros).

•

Espaço expositivo: dependendo das opções de atuação do Cm, pode ser implantado um
espaço de visitação para a realização de exposições.
outra opção é a criação de pequenos espaços em diversos locais da organização, onde sejam
implantados equipamentos (placas, totens, painéis) que apresentem conteúdos relevantes da
memória organizacional.

•

auditório: em Cms que comportem um espaço para a realização de eventos, um pequeno
auditório pode ampliar o público de usuários – com a apresentação de vídeos institucionais a
grupos visitantes – ou integrar novos funcionários.
um tema importante ao estruturar o espaço físico do Cm é a questão da acessibilidade. É
importante que exista a preocupação de tornar os espaços acessíveis a pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida. a existência de escadas como único acesso, por exemplo, inviabilizaria a
chegada de um cadeirante ao local para pesquisa.

•

Equipamentos técnicos: um item importante a se considerar são os equipamentos específicos
para leitura e tratamento do acervo. Cada Cm terá necessidades específicas, de acordo com os
itens de acervo e os trabalhos realizados.

um acervo que possua documentos audiovisuais, em formatos convencionais (VHs, fita cassete etc.),
precisará de equipamentos compatíveis para a leitura, como videocassetes e gravadores.

inFraestrutura: esPaços, mobiLiÁrio e eQuiPamentos
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No caso de digitalização dos documentos (fotográficos e textuais, principalmente), é necessário scanner
compatível com as especificações técnicas.
Uma opção é a contratação de serviços de reprodução digital, tanto para a documentação fotográfica e
textual quanto para os documentos audiovisuais. Os custos e as reais necessidades, entretanto, devem
ser avaliados antes de optar-se pela contratação de serviços externos, sob demanda, ou pela aquisição
de equipamentos.

Reserva Técnica – estantes | foto: Alexandre Ondir
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trataMEnto tÉCniCo
do aCErVo
idEntifiCaçÃo, ClassifiCaçÃo E dEsCriçÃo
após o recolhimento, a primeira fase do tratamento técnico é a identificação. nesse momento,
as informações coletadas no levantamento da produção documental serão muito úteis. Cada
documento do Cm deve ser registrado numa planilha de controle de acervo. a composição de dados
dessa planilha – que inclui tipo, datas, conteúdo básico, gênero documental, formato, dimensões e
estado de conservação, entre outras informações – será abordada no item Catalogação do acervo.
além de permitir o levantamento mais detalhado de informações sobre o conteúdo dos documentos, a
identificação produzirá o primeiro instrumento de pesquisa e controle da documentação, que torna possível
o uso do acervo desde o início do processo de organização.
normalmente, na composição do acervo dos Cms prevalecem os documentos arquivísticos. Por
isso, a organização do acervo acaba por priorizar as técnicas arquivísticas na catalogação e descrição
dos documentos.
diferentemente da biblioteca, que cataloga os documentos unidade a unidade, utilizando padrões definidos
internacionalmente, nos arquivos a catalogação deve seguir a lógica da produção documental, das funções
exercidas pela organização.
Para isso é importante elaborar um plano de classificação, também denominado Quadro de
arranjo, que estabeleça a lógica de organização dos documentos. o Plano de Classificação reúne
os conjuntos documentais em classes, também chamadas grupos, e séries documentais, dando uma
visão geral do conjunto de documentos preservados. Cada grupo se refere a uma função exercida
pela organização, e as séries são os conjuntos de tipos de documento semelhante que resultam
daquela função.

tratamento tÉCniCo do aCerVo
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A organização física dos documentos deve fazer referência à classificação. Dessa forma, será possível
reunir, mesmo que virtualmente, os documentos de uma mesma série documental produzidos em
diferentes períodos, como os jornais de divulgação e os anúncios publicitários. Cada documento deverá
receber um código (chamado notação), que será a chave de localização das informações de identificação
e classificação.
A descrição arquivística é a fase final do processo de organização do acervo. Ao consolidar as informações
coletadas na fase de identificação e sistematizar a organização dada pela classificação, é na descrição que
os dados do documento se tornam compreensíveis ao pesquisador.
No Brasil, a descrição de documentos de arquivo deve seguir os padrões definidos pela Norma Brasileira de
Descrição Arquivística – Nobrade (BRASIL.CONARQ, 2006), que indica os itens principais que devem
ser descritos, como os dados de identificação, autoria, classificação, proveniência (origem do documento),
informações sobre o conteúdo, condição de acesso, características físicas e requisitos técnicos necessários
para leitura do documento.
O desenvolvimento de uma ferramenta de banco de dados consistente é essencial para o bom resultado
dessas etapas. Um bom sistema, desenvolvido em ambiente web, garante acesso amplo ao acervo do CM.
Esse assunto será abordado no item seguinte.
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tECnoloGia da inforMaçÃo:
dEfiniçÃo do softWarE dE banCo dE dados
durante a implantação do Cm, uma fase importante é o desenvolvimento de uma ferramenta de
base de dados destinada à catalogação e ao controle do acervo. essa ferramenta deve fornecer
informações suficientes aos técnicos para gerenciar o acervo e aos usuários para ampliar as
possibilidades de pesquisa.
o desenvolvimento do sistema de catalogação do acervo pode ser realizado em etapas paralelas, como:
•

definição da estrutura ideal de banco de dados.

•

Levantamento de dados do acervo e início da catalogação, ainda na fase de identificação
documental.

•

Criação de ferramentas de indexação, como os vocabulários controlados.

•

Ferramentas de gestão de conteúdo digital, como o gerenciamento de documentos digitais.

Para desenvolver o sistema de banco de dados, o Cm tem três opções: comprar um software existente
no mercado; contratar uma empresa de desenvolvimento de sistemas; ou desenvolver a plataforma com a
equipe de tecnologia da informação (ti) da instituição.
nos três casos, há facilidades e dificuldades para a implantação. de qualquer forma, o maior desafio é a
equipe técnica conseguir avaliar claramente as necessidades do Cm para implantar um bom sistema de
catalogação e gerenciamento de acervo.
atualmente, os sistemas de bancos de dados em ambiente web têm se mostrado como a melhor opção,
por apresentar maior segurança na preservação dos dados e possibilitar acesso amplo ao acervo na fase
posterior de divulgação. a criação de um site do Cm pode contemplar a existência de uma ferramenta de
pesquisa ligada ao sistema de gerenciamento de acervo.

tratamento tÉCniCo do aCerVo
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CataloGaçÃo do aCErVo
a primeira atividade da catalogação é a elaboração da estrutura de campos do sistema de banco de dados. desde o
início dos trabalhos, a equipe deve ter a preocupação de identificar as informações necessárias à descrição do acervo,
criando uma base de informações que servirá para a catalogação definitiva, quando o sistema já estiver desenvolvido.
isso garantirá que todo o trabalho realizado durante a fase de identificação seja aproveitado posteriormente.
uma boa estratégia é a criação de uma planilha eletrônica, com campos em que sejam informados os
dados básicos dos documentos. essas informações poderão ser ampliadas gradativamente durante a
organização do acervo até o momento em que o sistema de banco de dados esteja pronto e disponível
para uso. a planilha eletrônica é indicada, pois a estrutura de tabela facilita uma futura migração de dados
para o sistema definitivo, desde que os campos criados sejam compatíveis com a estrutura do sistema.
a catalogação deverá levar em conta também o tipo de acervo. Como tradicionalmente a maior parte do
acervo é composta de documentos arquivísticos ou museológicos, a criação de campos deve considerar as
informações técnicas necessárias. no caso dos documentos arquivísticos, a catalogação, como já foi dito,
deve considerar os procedimentos determinados pela norma brasileira de descrição arquivística, que
indica a catalogação multinível, contemplando a seguinte estrutura:
nível 1 – fundo ou coleção: representa as informações gerais sobre empresas ou entidades que produziram
os documentos históricos recolhidos ou doados ao Cm.
nível 2 – Grupos e subgrupos: representam as informações sobre as áreas de atuação dentro de cada
empresa ou entidade. Correspondem às funções exercidas ou aos departamentos existentes. esse nível
abrange informações gerais sobre a atuação de cada área, suas atribuições e os documentos contemplados.
ex.: marketing, engenharia e obras, design. Quando um grupo possui muitas atividades, ele pode ser
subdividido em subgrupos para facilitar a compreensão das funções.
nível 3 – séries documentais: representam as informações de cada conjunto de documentos produzidos
e/ou acumulados pelas áreas da instituição (os grupos) no cumprimento de suas atividades.
nível 4 – Catálogos: representam as informações sobre as unidades documentais tratadas individualmente,
de acordo com as características técnicas específicas.
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Podemos considerar catálogos individuais para documentos audiovisuais, sonoros, fotográficos, textuais e
gráficos, livros, periódicos e objetos. Por suas características, os documentos produzidos a partir das entrevistas
de história oral também devem possuir um catálogo específico.
A criação dessa estrutura possibilitará a elaboração de pesquisas e relatórios sobre o acervo, incluindo a
automação do plano de classificação do CM.
Para que as informações possam ser utilizadas posteriormente, a planilha de catalogação básica deve
contemplar as seguintes informações:
•

Código: cada documento deve receber um código de cadastro, que servirá como referência de
sua localização no acervo e deverá ser inscrito fisicamente no documento.

•

Título e conteúdos: devem informar o título indicado no documento e dados básicos sobre o seu
conteúdo. Podem ser elaborados para um documento individual ou para um pequeno conjunto,
como um dossiê.

•

Autoria: deve indicar o nome do(s) autor(es) do documento. Pode ser uma empresa/entidade
ou uma pessoa.

•

Datas cronológicas: devem ser indicadas as datas existentes no documento. Se não houver
informações exatas, deve-se pesquisar, a partir de elementos disponíveis no próprio documento
ou de referências em outras fontes, a data aproximada e fazer a indicação, sempre com a utilização
de um elemento que qualifique a atribuição. Ex.: [1945] ou [década de 1940].

•

Características físicas: informações sobre suporte, formato do documento, quantidade, tipo de
escritura, cromia, dados técnicos de arquivos digitais (resolução e tamanho ocupado em disco, por
exemplo) e tempo de gravação (para audiovisuais e sonoros), entre outras.

•

Estado de conservação: deve relatar problemas de conservação identificados nos documentos.

•

Observações: apontar outras informações pertinentes sobre o documento ou conjunto, como a
existência de referência a outras fontes.
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VoCabulário Controlado
a indexação do acervo é parte importante para a recuperação das informações dos documentos. o
vocabulário utilizado para descrever os documentos deve ser estruturado e controlado. os termos
escolhidos, denominados palavras-chaves, devem contribuir para ampliar a compreensão do acervo e
melhorar a performance da pesquisa. o vocabulário controlado deve ser composto de termos técnicos,
nomes e locais à que se referem os documentos existentes no acervo histórico. os termos utilizados na
classificação (fundos, grupos, séries) também são considerados parte dessa ferramenta.

GEstÃo dE doCuMEntos diGitais
Por fim, a ferramenta de banco de dados escolhida deve ser compatível com a inserção de documentos
digitais, possibilitando a estruturação de um sistema de Gerenciamento eletrônico de documentos (Ged).
a inclusão de imagens dos documentos ou arquivos produzidos pela equipe do Cm amplia e facilita o
acesso, garantindo também a preservação dos originais.
a opção por incluir documentos digitais deve ser planejada desde o início da implantação do Cm, mesmo
que a efetivação do processo vá ocorrer em uma fase posterior. isso porque a previsão de espaço suficiente
em servidor deve ser precisa para receber com segurança os arquivos digitais produzidos.
É preciso orientar a equipe de ti para planejar a existência desse espaço antes do início da digitalização
do acervo, uma vez que a preservação de seus documentos deve ser realizada apenas em ambiente
seguro e controlado (servidores de arquivos), evitando-se a utilização restrita a mídias compactas, como
Cds e dVds.
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ConsErVaçÃo E prEsErVaçÃo
do aCErVo
Conservação é o conjunto de procedimentos e medidas destinado a assegurar a proteção física dos
arquivos contra agentes de deterioração.
o estabelecimento de procedimentos de conservação é essencial para garantir a preservação dos
documentos históricos nos Cms. ele envolve ações de manutenção das boas condições ambientais e a
utilização de mobiliário e embalagens adequados a cada gênero documental, ao correto manuseio dos
documentos e à existência de um sistema de segurança, corretamente implantado na reserva técnica.

ControlE aMbiEntal
as medidas de controle ambiental e de armazenamento dos documentos visam controlar os principais
fatores de deterioração dos suportes documentais. são eles:
•
•
•
•

temperatura.
umidade relativa do ar.
Poluição atmosférica.
Luminosidade.

temperatura e umidade caminham juntas. a combinação de temperatura e umidade relativa do ar elevadas
causa a proliferação de fungos na documentação. a umidade relativa baixa, associada a altas temperaturas,
pode provocar o ressecamento dos documentos, especialmente papéis, provocando rachaduras e quebras.
Preferencialmente, o controle da temperatura deve ocorrer com a implantação de sistema de arcondicionado, que permita a sua estabilização em níveis adequados. Como cada suporte documental requer
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condições diferentes de preservação, costuma-se utilizar como padrão médio os índices de temperatura de
20ºC para a Reserva Técnica, 23ºC para as áreas de trabalho e 55% a 60% de umidade relativa.
Mais importante, porém, do que atingir os índices recomendados, é garantir que não ocorram grandes
oscilações dos níveis ao longo do dia. Preferencialmente, a variação não deve exceder 5ºC para mais ou
para menos e 5% de umidade relativa para mais ou para menos.
Por isso, é essencial acompanhar a evolução dos números, registrando diariamente, em períodos alternados,
os índices de temperatura e umidade apresentados no termo-higrômetro. Esse acompanhamento
pode ser facilmente realizado com a implantação de uma Tabela de Monitoramento Ambiental, em
planilha eletrônica, conforme modelo a seguir. Ao final de um período de registro, os dados poderão ser
transformados em gráfico para análise das condições e sugestão de mudanças, como a implantação de um
desumidificador em ambientes muito úmidos.
Data/
Hora

Local

Temperatura (ºC)
Mínima

Máxima

Lux

Umidade (UR)
Média

Mínima

Média

Máxima

Fonte: MEIRELLES, 2010.

A incidência de luz também afeta os documentos. Por isso, a Reserva Técnica e as áreas de manuseio
de documentos não devem receber insolação direta. Onde houver janelas, é importante instalar filtros
protetores ou persianas que filtrem a luz. Para iluminação interna, o ideal é que se utilizem lâmpadas de
baixa emissão de radiação ultravioleta.
Por fim, a poluição atmosférica e as infestações de insetos são fatores de degradação dos documentos
diretamente relacionados à higiene do ambiente. Assim como a poeira suspensa se deposita sobre as
embalagens e o mobiliário, pequenos insetos podem invadir o ambiente. Nos dois casos, a solução é manter
uma rotina de prevenção, com a desinsetização com produtos adequados, a vedação de ralos e frestas para
os ambientes externos e a constante higiene tanto das áreas de trabalho quanto da Reserva Técnica, com
a retirada do pó acumulado com aspiradores e panos secos.
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EMbalaGEns
as embalagens dos documentos devem ser especificadas de acordo com as características físicas
dos materiais que serão acondicionados.
Para documentos textuais e gráficos, em suporte papel, é tradicional o uso de caixas-arquivos ou
pastas de polionda (polipropileno corrugado), facilmente encontradas nas grandes lojas de material
para escritório. É um item barato que atende corretamente às necessidades de conservação. Há
vários tamanhos, que comportam boa parte dos formatos tradicionais de documentos em suporte
papel. Preferencialmente, deve-se utilizar as cores branca, cinza ou preta, cujos pigmentos (calcário,
no caso das pastas brancas, e grafite, no caso das cinza e pretas) são menos agressivos do que os
pigmentos à base de tinta.
dentro das embalagens, os documentos devem receber pastas intercaladoras ou envelopes, ambos
de papel neutro ou alcalino, que garantem proteção durante o manuseio.
no caso de documentos em grandes formatos (a2, a1, a0), prevalece o uso de mapotecas,
interfolhando-os – dependendo do tipo – com papel neutro ou alcalino.
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Para documentos fotográficos, o ideal é utilizar cartelas, também chamadas de jaquetas, em poliéster. no
caso de ampliações e contatos, deve-se utilizar folhas de papel neutro ou alcalino como intercalador. essas
cartelas possuem bolsos que garantem a fixação dos documentos. Para filmes fotográficos (negativos,
diapositivos, slides) há cartelas com dimensões específicas para cada formato. tanto ampliações quanto
filmes, após embalados nas cartelas, devem ser acondicionados em pastas (de polionda ou outra de
material inerte).
documentos audiovisuais (fitas magnéticas, Cds, dVds etc.) ficam mais bem acondicionados em estojos
plásticos fechados e devem ser dispostos verticalmente no mobiliário onde forem arquivados.

embalagens de equipamentos audiovisuais | foto: alexandre ondir
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Embalagens de documentos fotográficos | foto: Alexandre Ondir
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HiGiEniZaçÃo
todos os documentos recolhidos ou recebidos em doação devem ser examinados na chegada ao
acervo. se houver sinais de infestação por insetos ou micro-organismos, esses documentos devem
ser separados dos demais e receber um tratamento específico de expurgo, realizado por equipe
especializada. documentos sem higienização não devem ser arquivados na reserva técnica até
receberem o tratamento adequado.
a primeira etapa da higienização deve ser a desmetalização de todos os documentos, ou seja,
a retirada de grampos, clipes e prendedores de metal, substituindo-os, quando necessário, por
prendedores plásticos. a seguir, toda a documentação deve ser higienizada mecanicamente,
utilizando-se trinchas e pincéis especiais que ajudam a retirar a poeira e demais resíduos da superfície.
além desse tratamento inicial, há outras intervenções possíveis, que deverão ser realizadas com o
auxílio de um profissional especializado.
o trabalho de conservação de documentos também exige uma série de cuidados pessoais. Como muitas
vezes trabalhamos com documentos antigos e sujos, há risco de contaminação da equipe. Por isso, é
essencial o uso de Equipamentos de proteção individual (Epis) no trabalho rotineiro de tratamento
do acervo. Luvas, máscaras e aventais são os materiais básicos, mas podem ser necessários óculos de
segurança e toucas, dependendo das condições da documentação.
Por fim, um tópico importante relativo ao manuseio dos documentos. se a embalagem e o mobiliário são
destinados a protegê-los, os profissionais e usuários devem ser orientados a também garantir sua proteção
durante a utilização ou tratamento técnico.
É sempre bom lembrar:
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•

mantenha a área de trabalho limpa.

•

use luvas ao manusear qualquer tipo de documento.

•

nunca leve alimentos ou bebidas para áreas onde há documentos sendo manuseados.

ConserVaçÃo e PreserVaçÃo do aCerVo

•

Fitas adesivas, clipes de metal e elásticos de borracha não devem ser usados em hipótese
nenhuma para documentos permanentes. todos esses materiais contribuem para a deterioração
dos suportes.

•

não deixe documentos expostos. terminada a etapa de trabalho ou consulta, eles devem retornar ao
acondicionamento imediatamente. em caso de trabalhos mais longos, o documento pode permanecer
sobre a mesa, desde que protegido por uma embalagem.

itens de higienização de documentos | foto: alexandre ondir
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História oral
a história é protagonizada pelas pessoas. ao narrar suas experiências, cada pessoa filtra os acontecimentos
de sua memória e possibilita a interpretação dos fatos a partir da sua vivência.
Quando essa memória é associada à memória de outros, numa rede de informações construída a partir de
diversas narrativas que se encontram, é possível compreender o contexto social de uma maneira diferente
daquela fornecida pelos documentos de arquivo.
a história oral tem esse objetivo: produzir documentos que registrem a memória das pessoas a partir de
suas próprias narrativas.
no contexto das organizações, a história oral faz uso de entrevistas com indivíduos que tenham
testemunhado ou participado de eventos ou momentos históricos, com o propósito de gerar conhecimento
e enriquecer a compreensão sobre determinado objeto de pesquisa.
Por ser baseada em depoimentos, só deve ser empregada quando o tema em questão é temporalmente
abrangido pela vivência do entrevistado.
sua natureza é multidisciplinar; pode ser utilizada em diversas áreas de pesquisa em ciências humanas,
além de ser frequentemente acessada por grupos sociais e por instituições que busquem refletir sobre sua
identidade e preservar sua memória.
uma importante dimensão das entrevistas de história oral é sua utilização como fonte de pesquisa. os
depoimentos recolhidos podem ser usados por pesquisadores e pessoas interessadas, de uma forma geral,
em determinado tema.
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uM brEVE HistóriCo
a história oral surgiu nos estados unidos e na europa ocidental na década de 1960, possibilitada pela
invenção do gravador portátil. tendo como foco não só o estudo das elites, mas também dos movimentos
sociais e grupos marginalizados, expandiu-se nas décadas seguintes.
Foi somente na década de 1990 que a metodologia se popularizou de forma definitiva, deixando evidente
sua natureza multidisciplinar.
as grandes mudanças ocorridas no campo da história ao longo do século XX ampliaram o uso da história
oral. ao deslocar o foco de interesse das estruturas e processos duradouros da sociedade, com a utilização
de métodos quantitativos, para as experiências e percepções individuais, os historiadores abriam espaço
para novas estruturas narrativas, baseadas na memória individual.
no brasil, as primeiras experiências em história oral ocorreram em 1975, quando a Fundação Ford patrocinou
cursos ministrados por especialistas norte-americanos e mexicanos na Fundação Getulio Vargas, no rio de
Janeiro. no mesmo ano, o Centro de Pesquisa e documentação de História Contemporânea do brasil, o
CPdoC, da fundação, criou o primeiro programa de história oral do país.
É possível dizer que, no nosso país, há três grandes vertentes em história oral: a acadêmica, a comunitária/
militante e a empresarial.
•

acadêmica – o meio acadêmico introduziu a metodologia no país e ainda representa a principal
referência da produção brasileira de história oral. a multiplicação de cursos, conferências e
encontros regionais e nacionais sobre o tema, principalmente desde os anos 1990, tem garantido
a continuidade da tradição que teve início em 1975.

•

Comunitária/militante – praticada a partir de órgãos públicos ou associações civis visando
refletir sobre temas diversos, começou a se desenvolver no país principalmente a partir da
década de 1980. apesar de sofrer de carência crônica de apoio, é uma vertente muito
significativa no brasil.
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•

Empresarial – essa vertente teve início também na década de 1980, quando foram criados
os primeiros projetos de memória empresarial do país, mas só se tornou de fato relevante e
razoavelmente disseminada nos últimos anos. as narrativas têm sido instrumentalizadas no
sentido de resgatar a história de vida profissional e pessoal e valorizar a tradição e os valores
das instituições, colaborando, simultaneamente, para gerar o sentimento de pertencimento e
engajamento entre seus funcionários.

os dEpoiMEntos
os depoimentos gerados pelas entrevistas de história oral possuem características que os diferenciam de
depoimentos de qualquer outro tipo. são baseados na narrativa, que parte da vivência, das crenças e do
ponto de vista do entrevistado, sem que recaia, porém, somente no registro de uma versão individual dos
fatos. um dos focos da história oral é, portanto, a ligação entre o individual e o social, entre a memória
pessoal e a coletiva. a entrevista de história oral promove, a partir da narrativa do entrevistado, uma reflexão
mais ampla sobre os processos históricos pelos quais passa a sociedade.
as narrativas não são apenas fontes de dados, ainda que essa também seja uma dimensão importante.
alguns tipos de entrevista realizada em pesquisas científicas e até mesmo jornalísticas, que tenha por
objetivo somente a obtenção de informações, não são equivalentes à história oral, não apenas porque não
fazem uso dessa metodologia, mas porque não têm o propósito de transformar esses depoimentos em
fontes consultáveis e não têm o objetivo de gerar, por si mesmas, conhecimento.
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o doCuMEnto dE História oral
diferentemente de outras fontes históricas, o documento de história oral é produzido. ao dar início a um
projeto de pesquisa e nas etapas subsequentes, o pesquisador tem intenção de compreender determinado
objeto de estudo e se aprofundar em um tema específico.
É essa intenção que permeia desde o roteiro de perguntas que serão feitas ao entrevistado, passando
pela crítica da entrevista, até o tratamento posterior do depoimento. se isso se unir ao fato de que tanto
o pesquisador quanto o entrevistado têm consciência de que o depoimento será transformado em fonte
de consulta, será compreendido de que forma o documento de história oral se contrasta com outros tipos,
muitas vezes gerados sem que os atores tivessem esse propósito.

o papEl do pEsquisador
mas não é só com sua intenção que o pesquisador atua de forma a produzir o documento oral. no momento
da entrevista, repleta de situações imprevistas, o pesquisador deve avaliar não apenas sua própria atuação,
mas, principalmente, aquilo que é narrado pelo entrevistado.
os caminhos que o entrevistador escolhe seguir durante o depoimento alteram em larga medida o
resultado final da pesquisa, indicando as prioridades da investigação.
outra parte importante do papel do pesquisador na produção do documento diz respeito à avaliação, à organização
e à edição final do depoimento. essa etapa remonta aos propósitos originais da pesquisa, já que são diversas as
possibilidades de interpretação e apresentação dos depoimentos. ainda que a questão da ética do pesquisador seja
central em todas as fases, talvez seja nesse momento que sua necessidade se expresse de forma mais contundente,
pois a apresentação do depoimento deve respeitar as crenças e os pontos de vista do depoente.
É também durante a edição e a organização dos depoimentos que o pesquisador deve refletir sobre qual
é o público para o qual pretende se dirigir: a intenção é dialogar com os especialistas da área, o que requer
uma linguagem mais técnica e mais interpretativa, ou com um público mais amplo, o que demanda um
esforço maior em termos de comunicação e uma linguagem mais narrativa.
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sobre a postura do pesquisador, é imprescindível que tenha respeito pela pessoa com a qual estabelecerá
a relação de entrevista, que respeite suas ideias, suas crenças e sua forma de ver o mundo.
É necessário que se estabeleça, desde o início, uma relação de confiança e transparência entre os dois
lados, de modo a permitir que o narrador se expresse livremente.
Por fim, também é preciso sensibilidade não só para perceber em que momentos ou sobre quais temas se
deve insistir, mesmo perante algum esboço de desconforto por parte do entrevistado, mas também para
distinguir que assuntos não vale a pena se prolongar, seja porque parecem não ter maior relevância, seja
porque causam extremo desagrado ao depoente.

o papEl do EntrEVistado
o entrevistado tem papel importante na produção do documento, já que seu depoimento é o alvo do
registro e sua versão dos fatos o vetor que possibilita uma maior compreensão sobre o tema investigado. a
entrevista é o momento em que sua narrativa se constrói, se torna coerente, muitas vezes de forma inédita,
levando a reflexões talvez nunca antes alcançadas pelo narrador sobre os eventos ocorridos em sua própria
vida (PorteLLi, 2001).
assim como o entrevistador, o depoente tem uma intenção com sua narrativa, que pode ser apenas contar
os fatos segundo seu ponto de vista ou se expressar por meio de um discurso aparentemente pronto, que
procura promover a visão do grupo social que representa, por exemplo.
o comportamento do entrevistado pode variar consideravelmente, gerando um sem-número de
situações inesperadas: há narradores prolixos ou, no outro extremo, lacônicos; há temas, eventos
e personagens que o pesquisador acredita produzirão uma ampla discussão, mas são abordados
sem interesse pelo depoente; e temas, eventos e personagens aparentemente irrisórios ou mesmo
desconhecidos pelo pesquisador que se mostram de vital importância para o narrador. isso sem
mencionar situações como momentos de emotividade, reações pouco calorosas ou mesmo a
recusa do entrevistado em pronunciar-se sobre determinado assunto. aqui entra a sensibilidade
do pesquisador.
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Portanto, é na relação que se estabelece entre pesquisador e entrevistado, nesse conjunto de
comportamentos e intencionalidades, que se produz um documento de história oral.

a EntrEVista
numa entrevista de história oral pesquisador e entrevistado devem estar confortáveis para que a conversa
flua de maneira natural e espontânea. o pesquisador deve estar disposto a ouvir; interrupções constantes
não são produtivas quando se recolhe um depoimento.

entrevista de história oral | foto: arnaldo Pereira

História oraL

53

o ideal é que o entrevistado tenha liberdade para falar quanto quiser, seguindo sua linha de raciocínio.
ainda que sair do tema proposto possa revelar dados centrais para uma pesquisa em determinados casos,
pode não ser interessante que o entrevistado divague sobre tópicos inteiramente não relacionados. aqui,
entra em cena a sensibilidade do entrevistador de saber em que momento interferir no depoimento. se for
o caso, a mudança de curso deve ser feita com muito cuidado.
sobre as perguntas, o pesquisador deve evitar questões longas, que tendem a confundir o
entrevistado, assim como perguntas indutoras, que estimulam respostas econômicas (“o senhor
achou desagradável presenciar aquela cena?”, por exemplo). Comportamentos como esses geram
depoimentos truncados e pobres. Perguntas razoavelmente curtas, mais abertas e promovedoras
de reflexões (“o que o senhor acha disso?”) geram depoimentos mais fluidos e ricos em informações
e reflexões.
tendo sido abordadas as questões teóricas mais importantes, é chegada a hora de passarmos para os
aspectos práticos do planejamento, da realização e do tratamento das entrevistas de um programa
de história oral.
É nesse ponto que os gestores interessados neste tipo de investimento devem decidir se levarão a cabo
um programa elaborado e executado pelo corpo de colaboradores com os quais a instituição conta ou se
contratarão uma empresa especializada para a implantação do seu programa.
se a opção for por uma iniciativa interna, os procedimentos a seguir devem ser observados com muita
atenção, já que compõem os pressupostos básicos de programas de história oral. se, no entanto, a
opção for pela contratação de uma empresa especializada, é aconselhável uma leitura mínima dos
procedimentos, principalmente no que se refere à reflexão sobre os objetivos do programa – de
forma a situar o gestor em relação ao processo.
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Etapas dE iMplantaçÃo
•

1
2005.

antEs (imPLantando um ProGrama de História oraL)1
•

definir os objetivos do programa – é importante perguntar-se: o que você pretende
conhecer melhor? sobre o que você pretende refletir? Por quê? Com que propósito?

•

Escolher o recorte temático – o tema a ser abordado pela pesquisa deve ser amplo
e, em alguns casos, múltiplo, para que permita a continuidade do programa por vários
anos. É ele que determina a linha de acervo do programa e tem uma relação estreita
com o tipo de público à que se pretende atender. o recorte temático pode sofrer
alterações no decorrer do tempo, de acordo com o encaminhamento da pesquisa e as
mudanças no cenário institucional.

•

fazer uma lista dos entrevistados em potencial – a escolha deve seguir um
critério qualitativo, ou seja, que valorize a importância dos depoimentos, e não o
número de entrevistas.

•

Escolher o tipo de entrevista – elas podem ser temáticas e/ou de história de vida.
ambas têm uma essência biográfica; o que as diferencia é a ênfase na trajetória
individual ou em algum acontecimento, experiência etc.

•

Escolher a equipe – os entrevistadores devem ter suas especializações e interesses
alinhados aos objetivos do programa. também serão necessários técnicos de som e
profissionais que trabalhem na transcrição, na edição e no copidesque dos depoimentos
– eles são essenciais se a proposta for transformar as entrevistas em fontes de consulta.

o guia a seguir é baseado no trabalho de Verena alberti: manual de História oral. 3. ed. rio de Janeiro: editora FGV,
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Desse ponto em diante, a empresa especializada se ocupará dos procedimentos, caso essa tenha sido a
opção do gestor.
•

Infraestrutura mínima necessária – serão necessários equipamentos de gravação
portáteis e alguns de maior porte, aparelhos como amplificadores e mixers, fones de
ouvido e microfones. As entrevistas podem ser gravadas em fitas cassete, em fitas
DAT, em discos digitais (minidiscs, CD-Rs e discos rígidos), em vídeos analógicos
(VHS ou Betacam) ou digitais. Geralmente, opta-se por gravações de áudio ou de
vídeo. Cada qual tem suas vantagens e desvantagens: a gravação em áudio inibe
menos o entrevistado e tem custo menor, mas não registra expressões e outros dados
fundamentais do comportamento do depoente; a gravação em vídeo inibe mais e é
mais onerosa, mas fornece dados importantes para a interpretação do depoimento.
Cabe aos elaboradores do programa, tendo em vista seus objetivos e seus recursos,
optar por um ou por outro. Por fim, é necessário um espaço apropriado para realizar as
entrevistas e para arquivar o material.

•
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Durante (a entrevista)
•

Pesquisar o tema – dominar o tema da investigação e a trajetória dos indivíduos que
serão entrevistados é essencial para o sucesso do programa.

•

Elaborar um roteiro geral de entrevistas – ele é o fruto da pesquisa prévia; uma
síntese das questões mais relevantes, contendo, também, uma cronologia do período
estudado. O roteiro geral é a base dos roteiros individuais.

•

Fazer o primeiro contato com os possíveis entrevistados – ele deve ser baseado na
lista elaborada anteriormente. É importante deixar claros os propósitos, assim como a
seriedade do programa. Esse é o momento de pedir o currículo e demais informações
sobre a trajetória do indivíduo, que servirão de base para a elaboração do roteiro individual.

•

Elaborar o roteiro individual – após a confirmação do entrevistado, é recomendado
fazer um cruzamento entre os dados fornecidos por ele sobre sua trajetória e o roteiro
geral. O roteiro individual servirá de base para a entrevista.

HISTória oral

•

Fazer uma ficha da entrevista e dar início a um caderno de campo – a ficha contém
os dados da entrevista (nome do entrevistado, tipo de entrevista e demais observações);
o caderno de campo, que deve acompanhar todo o processo da entrevista, dá conta
das observações sobre o entrevistado e a relação que se estabeleceu com ele desde o
primeiro contato.

•

Realizar a entrevista – iniciar a entrevista com cabeçalho (lido em voz alta, informando
local da entrevista, data e nome dos entrevistadores e do entrevistado). Tomar notas
durante todo o processo: de nomes próprios citados pelo entrevistado, de palavras que
ficaram pouco claras ou que são repetidas com insistência etc. Uma entrevista deve
durar até aproximadamente duas horas, já que, a partir desse momento, o cansaço
tanto do entrevistado quanto do entrevistador pode comprometer o resultado obtido.
Caso seja necessário, podem ser agendadas outras sessões. As entrevistas devem ser
realizadas em um lugar calmo, que permita a concentração, o conforto e a disposição
de ambas as partes.

•

•

Apresentar o termo de cessão dos direitos da entrevista – idealmente, o entrevistador
já terá abordado esse assunto com o entrevistado, que deverá assiná-lo. É possível que
o entrevistado, ao final, peça a omissão de determinados trechos ou expressões; nesse
caso, é altamente aconselhável que o entrevistador acate a alteração do documento, de
forma a evitar que a entrevista seja embargada.

•

Fazer uma cópia imediata da gravação – essa cópia é o registro de segurança
do depoimento.

Depois (o tratamento do acervo)
•

Elaborar uma base de dados – ela permitirá maior controle das informações e acesso
mais rápido a elas. Isso requer suporte de profissionais de informática. Deve-se levar em
conta quais perguntas serão feitas à base e que respostas o sistema dará a elas. Deve-se
alimentar a base de dados, mas também atualizá-la conforme forem sendo realizadas
novas entrevistas.

HISTória oral
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•

Elaborar um sumário para cada entrevista – o sumário é um apoio ao pesquisador
sobre o conteúdo, pois evita que ele tenha de vasculhar toda a entrevista para encontrar
o que procura.

•

Elaborar o índice temático e o onomástico – o temático informa ao pesquisador se
e onde o tema que busca é tratado no acervo; o onomástico é composto dos nomes
citados em uma entrevista. Ambos ajudam consideravelmente as pesquisas.

•

Fazer a transcrição da entrevista – o trabalho deve ser passado para especialistas, que,
preferencialmente, devem estar familiarizados com o programa e, se possível, também
com a trajetória do entrevistado. É importante formalizar com o transcritor um termo de
confidencialidade das informações.

•

Conferir a fidelidade da transcrição – a conferência deve ser feita preferencialmente
em um período próximo à realização da entrevista e por um dos entrevistadores
que dela participou. Se for necessário, pode-se recorrer a especialistas ou ao próprio
entrevistado, caso determinados trechos não estejam claros.

•

Fazer a revisão2 – após a conferência de fidelidade, a entrevista ainda precisa de um
último tratamento para que possa ser passada de maneira definitiva para a forma escrita.
A ação da revisão não modifica a entrevista, limitando-se a correções gramaticais e à
adequação da linguagem escrita ao discurso oral. Esse trabalho também deve ser feito
por profissionais especializados.

•

Elaborar a folha de rosto da entrevista – etapa necessária antes de liberá-la para a
consulta. Ela deverá conter as normas de consulta e a ficha técnica do depoimento.

2
Neste caderno optou-se pelo termo ‘revisão’ por ser mais neutro. Dentre as mais importantes escolas brasileiras de história oral, o CPDOC/FGV faz uso do termo copidesque, e o Núcleo de Estudos em História Oral/USP do termo transcriação.
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•

Catalogar e arquivar a gravação – pensar em qual será o procedimento adotado: é
primordial que sejam estabelecidos parâmetros para arquivar o material (por ordem
alfabética?, por projeto?), sem esquecer-se de fazer cópias de todas as entrevistas, em
mídias diferentes.

•

Decidir como será controlada a consulta ao acervo – solicitar, por exemplo, dados
pessoais do solicitante, informações sobre o fim à que se destina a consulta e a assinatura
de um termo de compromisso, caso peça uma cópia de um depoimento, pode prevenir
o mau uso das entrevistas. Além disso, é necessário bom senso no sentido de distinguir
em que tipo de projeto os depoimentos serão usados – se são pertinentes ao contexto
organizacional e se não causam constrangimento ao entrevistado.

Esses procedimentos contemplam o passo a passo da realização de entrevistas e de seu tratamento. Para
informações sobre a conservação de documentos sonoros e audiovisuais, consulte o capítulo sobre acervo.

Arquivos de história oral em diferentes mídias | foto: Alexandre Ondir
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Dois exemplos de depoimentos
Exemplo 1
Entrevistador
O que você acha da iniciativa deste Projeto de Memória?
Depoente
Fantástico, eu acho que a gente não pode perder a memória de uma empresa, porque essa memória é como
a memória da família da gente. Eu não distancio uma empresa de uma família. Uma família que tem memória
tem continuidade, uma empresa sem memória não vai ter continuidade, não vai ter significado na frente. [...] É o
significado que muda e, pra ter significado, a gente tem que ter memória, tem que ver como isso foi construído ao
longo do tempo. Então, acho que sem isso a empresa morre ali na frente, e uma empresa que tem memória não
morre, ela continua porque tem significado.
Exemplo 2
Entrevistador
Quanto ao seu período de agência, como foi a mudança, com a informatização, porque, quando você entrou
tinha máquina de datilografar, você datilografava seus cartõezinhos, a pasta do cliente, como é que foi evoluindo?
Depoente
Foi evoluindo gradativamente. Acho que foi tão automático que a gente nem assimilou isso. Na época em que
entrei, tinha máquina de escrever, a comunicação entre as agências era por telex, tinha um operador de telex,
chamava teletipista.
Entrevistador
Era profissão dentro do banco?
Depoente
Isso. Um dos cargos era de teletipista. Então, se você precisava passar um telex para outra agência, você levava o
texto e ele digitava, e aquela máquina o dia inteiro trrrãtãtãtã. Saía uma fitinha ... Saía a mensagem escrita. Então,
a fitinha eram os buraquinhos que liam.
Entrevistador
Decodificavam...
Depoente
É. Então, se você precisasse passar a mesma mensagem, você punha aquela fitinha e o telex copiava tudo, mas na
realidade era como se fosse uma máquina de escrever que você passava a mensagem. Então, a gente fazia muita
consulta de proposta-negócio por telex. Era o meio mais rápido de você ter uma aprovação, uma informação.
Coisa que, se por malote levaria três dias, no telex no dia seguinte alguém te responderia.
Entrevistador
“Rapidésimo.”
Depoente
Era “rapidésimo” (risos). Porque o malote ia levar três, até chegar, a pessoa aprovar, e até voltar... Então, o telex
agilizava isso, era muito rápido. Aí depois do telex veio o fax...
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produtos E sErViços
os produtos e serviços representam a maneira pela qual um Cm se comunica e se apresenta aos públicos
interno e externo. a partir deles é possível vislumbrar não apenas o perfil de atuação do setor de memória
de uma instituição, mas o legado que ela, como um todo, pretende deixar. são, portanto, essenciais quando
se discutem as estratégias de atuação de Cms.
nesse sentido, vale a pena frisar três questões centrais que devem ser consideradas quando da decisão de
se optar por determinados produtos e serviços:
•

qual é o perfil da instituição? a imagem que ela constrói de si deve estar fortemente articulada
e em sintonia com o tipo de produtos e serviços gerados por seu Cm, já que essas iniciativas
refletem sua identidade. nesse sentido, é essencial a elaboração prévia de uma política de
atuação do setor, quando de sua implantação.

•

qual é o público que os produtos e serviços visam atingir? a intenção é alcançar o público
interno ou o externo? acadêmico ou corporativo? É claro, ações voltadas a mais de um grupo
podem coexistir dentro de um mesmo projeto; ainda assim, cada público tem características
particulares que devem ser levadas em consideração.

•

de que forma o acervo histórico pode ser utilizado para a elaboração desses produtos e
serviços? o acervo institucional pode ser submetido a diversos recortes temáticos (períodos
históricos, biografias de fundadores, a história de determinado setor, produtos etc.) para que a
partir deles sejam elaborados os produtos e serviços. as entrevistas de história oral, por exemplo,
por sua dimensão de fonte de pesquisa, são essenciais para a elaboração de diversos tipos de
projeto. os recortes temáticos e a ênfase em determinadas fontes (os documentos orais, textuais
etc.) ajudam a delinear o perfil da atuação de um Cm e os seus objetivos.
a seguir, uma relação de possíveis produtos e serviços, alguns mais tradicionais, outros
inovadores; uns voltados principalmente ao público interno, outros dirigidos ao público externo.
Pode acontecer de o mesmo produto ou serviço ser adequado a mais de um objetivo, ou seja, ter
um caráter promocional, mas também ter um componente educativo, e vice-versa.

Produtos e serViços
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publiCaçõEs
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•

revistas – formas tradicionais de publicação, revistas podem ser de natureza técnica e
educativa ou promocional. seu público pode ser interno ou externo, mais especializado ou mais
corporativo. também podem ter tiragem única ou seriada, de circulação interna ou externa.
de qualquer forma, com esse tipo de publicação há a possibilidade de se constituir uma ação
de médio/longo prazo, engajando o público. seu conteúdo pode conter recortes temáticos,
curiosidades de época, artigos sobre memória etc.

•

livros comemorativos – produzidos em datas especiais (50, 80, 100 anos de fundação da
empresa, de nascimento do fundador etc.), os livros comemorativos representam um esforço
de condensar os acontecimentos e personagens mais simbólicos da história institucional.
Produto tradicional, esse tipo de publicação geralmente tem como foco seus públicos de
relacionamento, mas também pode ser comercializada, alcançando outros públicos. de tiragem
pequena, devido ao investimento, tem distribuição reduzida. uma alternativa é a elaboração de
uma versão disponível para download. esse formato permite atingir um público maior. Livros
comemorativos também podem contar em grande parte com o respaldo das fontes geradas
por um programa de entrevistas orais, com a utilização de trechos de depoimentos e biografias,
entre outros exemplos.

•

Catálogos e fôlderes – dão conta de uma série de temas, de eventos relacionados à história
da instituição e do seu Cm, e apresentam o acervo histórico na íntegra ou parcialmente.
uma vantagem é que esse investimento frequentemente é menor em relação aos livros
comemorativos, possibilitando maior tiragem e circulação.

Produtos e serViços

Livros comemorativos | foto: alexandre ondir

•

Histórias em quadrinhos – podem ter como alvo qualquer público, sendo, como as revistas,
passíveis de grandes tiragens e circulação. além disso, são publicações menos onerosas do que
as grandes encadernações e têm caráter colecionável. representam uma forma inovadora de
apresentar, entre outros temas, a história da instituição e de seus fundadores em um estilo mais
leve e lúdico.

•

Manuais e guias – técnicos e educativos, seu propósito é instrumentalizar e familiarizar o leitor
com os temas que envolvem os Cms e as áreas de atuação que eles abrangem. ainda que, de
uma forma geral, tenham como alvo um público mais especializado, há manuais e guias voltados
a iniciantes. exemplos de possíveis temas incluem o processamento técnico de documentos
históricos, como conduzir entrevistas de história oral.

Produtos e serViços
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ExposiçõEs
•

permanentes, temporárias ou itinerantes – forma tradicional de atuação de Cms, as exposições
podem ser comemorativas, ter por tema diferentes contextos históricos (a partir de recortes do
acervo) e ocorrer na sede ou ser itinerantes. Podem ser fruto de uma parceria com outros setores
dentro da instituição, como os de marketing, ti, comunicação e rH. são reflexo do trabalho que
é produzido no setor de memória, revelando o que é valorizado e considerado como significativo.
também é interessante que sejam realizadas com o que há de mais moderno e inovador em
termos de linguagem museográfica contemporânea, de forma que possam ir além dos modelos
tradicionais, trazendo diferentes formas de interação com o público. Geralmente, é um meio
bastante efetivo de envolver o público, interno ou externo, com a história institucional, do setor e
do país, tornando-se tangível, já que uma exposição histórica constrói uma narrativa. É importante
lembrar que, dependendo do porte da mostra, pode ser necessária a contratação de especialistas
como curadores, cenógrafos e designers.

exposição de acervo | foto: Christina rufatto
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Reconstituição histórica de ambiente de 1940 | foto: Iara Venanzi

•

Instalações pontuais – chamadas de pequenas vitrines, essas instalações no ambiente
empresarial, com objetos e documentos da empresa, atingem o olhar de todos. Ao levar a
história da empresa até o público, essas ocupações ajudam a promover o trabalho do CM, além
de valorizar o patrimônio histórico da instituição.

•

Reconstituições históricas – são ambientes arquitetônicos que reproduzem, de maneira
fiel ou aproximada, determinados espaços que realmente existiram e foram simbolicamente
importantes na história de uma instituição, de seu fundador etc. Podem reproduzir escritórios,
salas de reunião, ateliês e outros espaços, e ser compostos de mobiliário, documentos e imagens
de época. Seu aspecto pitoresco, que permite a sensação de “volta no tempo”, ajuda a promover
um envolvimento dos visitantes com o tema, representando outra forma de relacionamento com
o público.

PRODUTOS E SERVIÇOS
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atEndiMEnto
•

pesquisas internas – uma das funções centrais de um Cm diz respeito ao fornecimento de
informações e de material para o desenvolvimento de projetos de outras áreas, estejam eles
diretamente ligados à história da instituição ou não. são essas pesquisas que determinam, em
grande medida, as linhas de acervo que serão seguidas. no caso do marketing ou do design, por
exemplo, o acervo de um Cm tem papel fundamental no processo criativo e no desenvolvimento
de projetos dessas áreas.

•

pesquisas temáticas – outra função essencial de um Cm, as pesquisas temáticas são
realizadas não só tendo em vista a elaboração de produtos e serviços relacionados à história
institucional, como livros e exposições comemorativas, ou à evolução da marca ou ao
histórico de produtos, mas também visando à geração de conteúdo destinado a revistas e
websites. as pesquisas podem ser feitas com a equipe interna ou mediante a contratação de
pesquisadores externos.
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•

pesquisas externas/acadêmicas – o atendimento a pesquisadores externos/acadêmicos é uma
dimensão muito importante do trabalho de um Cm. ele permite a troca com outros campos do
conhecimento que podem contribuir para a pesquisa científica.

•

Visitas do público – visitas agendadas do público ao Cm (à reserva técnica e a espaços
expositivos, por exemplo) fazem parte de um expediente razoavelmente comum na atualidade.
seja de funcionário, seja do público externo, as visitas representam uma oportunidade de apresentar
o trabalho desse setor, assim como dar maior visibilidade às suas ações. no caso do público interno,
elas também têm a importante tarefa de conscientizar os funcionários acerca da importância do
envio regular de documentos históricos de suas respectivas áreas ao acervo.

•

Visitas guiadas à instituição – como parte das atribuições de um Cm, também é possível
que ele ofereça programas de visitas guiadas pelos espaços da instituição, assim como por
setores voltados à tecnologia, à criação e às unidades fabris. as visitas podem ser realizadas
pela equipe interna ou mediante contratação de educadores capacitados.

Produtos e serViços

Visitas guiadas à instituição | foto: alexandre ondir

•

Visitas técnicas – podem ser realizadas por profissionais e interessados na área, assim como por
representantes de outros Cms, para a troca de experiências e a construção de relacionamentos.
esse processo de benchmarking serve para identificar onde existem processos semelhantes e
erros comuns, para comparar resultados e pontos que devem ser melhorados. estar a par do que
tem sido feito, das inovações e das soluções que têm sido dadas às mais diversas questões traz
benefícios tanto em termos do processo de trabalho quanto da estratégia de atuação.

•

acessibilidade – o atendimento a pessoas com deficiência (PCd) faz parte do expediente das
instituições de uma forma geral e deve ser, também, uma prioridade quando da implantação de
seus Cms. exemplos de recursos desse tipo incluem exposições interativas e com audioguias,
capacitação de educadores para audiodescrição e publicações adaptadas para pessoas com
deficiência visual.

Produtos e serViços
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CapaCitaçÃo
•

seminários e palestras – representam ações educativas tradicionais, uma forma de compartilhar
e difundir o conhecimento. Podem ser de natureza técnica e especializada ou mais conceitual e
reflexiva. as atividades podem ter inscrições abertas ou ser restritas a funcionários e a gestores.
o tom dessas ações será definido pelos objetivos da instituição – se pretende falar a um público
acadêmico ou corporativo, se a proposta é uma discussão aprofundada e especializada ou um
debate mais leve, voltado a questões contemporâneas relevantes. exemplos de temas para
seminários e palestras são as novas mídias e a memória empresarial no brasil e no mundo.

•

oficinas – de natureza mais instrumentalizadora e prática, são, em geral, voltadas a profissionais já
minimamente familiarizados com a área. exemplos de oficinas incluem temas como conservação,
acondicionamento e organização de documentos históricos.

proMoçÃo
•

Concursos – servem para estimular o envolvimento com o setor de memória. a contribuição dos
participantes em concursos também pode gerar exposições, publicações, vídeos etc. Quando
empregados em um Cm, promovem aumento do relacionamento do setor com as demais áreas
de forma espontânea.

rElaCionaMEnto
•
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brindes – são materiais de relacionamento com todos os públicos. Podem fazer parte de ações
pontuais ou regulares, ter caráter informativo (livros, catálogos), lúdico (histórias em quadrinhos,
álbuns de figurinhas, adesivos), de memorabilia (produtos retrô, postais) ou promocional (agendas,
canecas, calendários). itens colecionáveis, sejam eles tradicionais, sejam mais inovadores, ajudam
a divulgar um Cm.
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audioVisual E WEb
•

tV e rádio – filmes, gravações de áudio e vídeos institucionais e promocionais podem ser
desenvolvidos e ter como tema, por exemplo, o próprio trabalho do Cm ou a história da
instituição, de seus fundadores, do país, do setor. Podem ter como público-alvo os funcionários –
neste caso veiculados nos meios internos de comunicação – ou clientes, parceiros e fornecedores
e ser disponibilizados na web.

WEb
•

sites – páginas institucionais por essência, são ferramenta estratégica amplamente usada por
instituições com Cm para a divulgação de suas ações, suas histórias e seus produtos e serviços,
em geral para o público externo. Colocam à disposição de todos os interessados, de forma
abrangente e dinâmica, uma gama enorme de conteúdo gerado pelo Cm, que pode ser acessado
por qualquer visitante. são democráticos e de fácil acesso, possibilitando a criação de perfis
diferentes entre uma instituição e outra, bem como o acesso a depoimentos de funcionários. Por
fim, sites também permitem a disponibilização de cursos on-line de capacitação profissional, o
compartilhamento de informações, seções de perguntas e respostas, divulgação de projetos e
eventos, exibição de parte do acervo on-line etc.

•

intranet (ou portal) – é um conjunto de páginas institucionais, de conteúdo exclusivo para
funcionários, que visam à comunicação e ao relacionamento com esse público. bastante utilizada,
é uma importante ferramenta de disseminação da cultura organizacional.

•

blogs – páginas menos formais, são o lugar da expressão de opiniões e do relato das últimas
novidades e de tendências da área. no formato “relato de experiências”, são atualizados com
mais frequência do que os sites. Podem ser páginas independentes ou abrigados em sites. Como
os sites, os blogs também permitem amplo uso das fontes orais; neste caso, com um tom mais
colaborativo e informal.

Produtos e serViços
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Exemplos de itens de menu de um site:
CONHEÇA / QUEM SOMOS / OBJETIVOS / ATIVIDADES
> NOTÍCIAS / MATÉRIAS
> PUBLICAÇÕES
> EXPOSIÇÕES
> PESQUISAS
> PERFIL DO ACERVO
> DOCUMENTOS HISTÓRICOS
> PRODUTOS E SERVIÇOS
> VISITA VIRTUAL
> VÍDEOS
> HISTÓRIA / LINHA DO TEMPO
> FALE CONOSCO

alguns tipos de conteúdo para sites, blogs e intranet:
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•

bancos de dados – além de importantes ferramentas de gestão institucional, instrumentalizam o
público que visita a página de um Cm. o mecanismo mais comum é a criação de uma interface
de pesquisa que possibilite ao usuário acessar as informações sobre os documentos existentes no
acervo. Há, porém, outras alternativas, como a criação de um banco de dados temático contendo,
por exemplo, informações sobre o histórico de produtos ou serviços da instituição.

•

acervo digital – a digitalização de parte do acervo histórico institucional permite ampliar o
acesso dos públicos interno e externo a alguns documentos.

•

disponibilização e coleta de depoimentos – alguns sites disponibilizam aos visitantes
depoimentos pessoais, sejam gravados, sejam escritos. além disso, em alguns casos ele pode ser
estimulado a enviar, pelo site, uma contribuição sob a forma de um depoimento pessoal sobre
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sua vivência. esse tipo de iniciativa pode ajudar a engajar o visitante na construção da história
da instituição.
•

Visitas virtuais/tour 360o – essas visitas, tanto ao Cm quanto a eventos, como exposições, são
uma maneira de viabilizar o acesso a um público muito maior e diversificado, que muitas vezes
não tem a disponibilidade para uma visita pessoal.

•

linha do tempo – é uma ferramenta comum mesmo em sites de instituições que não possuem
um Cm. elas podem ser tanto modernas, com recursos interativos, quanto tradicionais, exibindo
apenas a cronologia e textos sobre cada evento/personagem histórico da instituição. de qualquer
modo, são consideradas elemento básico em qualquer site institucional, já que mostram os fatos
sobre os quais se fundamenta todo o trabalho do setor.

•

publicações em pdf/on-line – podem ser disponibilizados manuais e livros técnicos, produzidos
pelo Cm ou não, mas também publicações comemorativas e sobre a história da instituição, de
seus fundadores etc. o contato com esses documentos ajuda a promover a visibilidade do Cm e
dialoga com a atmosfera mais ampla da web, de compartilhamento.

•

redes sociais – são ferramentas cada vez mais acessadas, já que permitem contato direto com o
público e geram divulgação espontânea. os Cms se inserem neste panorama e podem e devem
investir em divulgar seu trabalho e seus serviços e produtos por meio da rede. este também pode
ser o lugar para divulgar a história da instituição de forma leve e lúdica.

neste capítulo foram mostradas possibilidades de atuação de um Cm, desta vez, com produtos e serviços
que, se elaborados com criatividade e inovação, envolvem e engajam os públicos interno e externo.
no entanto, para que se chegue a projetos bem-sucedidos, é necessário mais do que criatividade e inovação:
é preciso bom senso e coerência na elaboração dos produtos e serviços, que devem refletir a identidade da
instituição. além disso, há que se levar em conta os recursos financeiros disponíveis para cada projeto.
tendo-se em vista esses fatores, os produtos e serviços têm enorme potencial para disseminar a história da
instituição, consolidando o caráter indispensável e de seriedade dos trabalhos de um Cm.
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Considerações finais
O intuito de contribuir com orientações para novos usuários, gestores e profissionais da área interessados
na implantação de CMs levou à produção deste manual, para o qual contribuíram extenso material de
pesquisa, leitura de acadêmicos e especialistas, vivência na área e alguma experiência. Pode-se afirmar,
portanto, que teoria e prática permeiam e dão respaldo às orientações aqui encontradas.
Entretanto, dentre todas as recomendações e sugestões, duas “atitudes” citadas – imprescindíveis – fazem
toda a diferença quando o assunto é implantação de CMs e validam todo o esforço desta produção: a
vontade política e o comprometimento dos dirigentes da empresa ou da entidade.
Respeitados os limites de cada organização no que se refere ao tamanho do orçamento e dos espaços
físicos disponíveis, a implantação de um CM não prescinde desse comprometimento como primeiro passo
antes de sua execução.
Aliás, um projeto de memória se estabelece em definitivo a partir dessa vontade. E mais: da consciência
de que memória é conhecimento que gera conhecimento, seja para apoiar os negócios, seja para dar
suporte ao desenvolvimento de novos projetos e produtos, aumentar e renovar a capacidade de criação,
gerar vínculo afetivo entre seus funcionários e, num sentido mais amplo, colaborar para a reputação e a
perenidade da instituição.
Ponto igualmente importante para o sucesso de um projeto de memória é que da ideia se chegue à
execução com qualidade e otimização de tempo. Daí se contar com consultorias especializadas em
memória, importantes parceiras que auxiliam os empreendedores na estruturação das estratégias iniciais.
Por fim, como já foi dito, o assunto não se esgota, felizmente. O que nos incentiva a sempre buscar caminhos,
fomentar novas discussões, novas posturas e olhares diferenciados, formar parcerias para o fortalecimento deste
setor de conhecimento, abraçar profissionais de formação diversificada, tudo para alcançar novos públicos e
propiciar cada vez mais o acesso à informação e à formação de identidades com a sociedade.
A seguir, reunimos reflexões de três especialistas que ajudarão a ampliar a visão do leitor e sua compreensão
sobre os assuntos aqui abordados.
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rEflExõEs
GuardiõEs do ConHECiMEnto
o conhecimento da história – da qual os Centros de memória são os guardiões – pode dar pistas,
inspirar, apontar caminhos. a história de uma organização traduz a sua cultura e a sua identidade
para aquém e para além dos muros que a cercam. É ela que constrói, a cada dia, a percepção que o
consumidor e a sociedade têm das marcas, dos produtos, dos serviços. o consumidor e a sociedade
têm na cabeça uma imagem da empresa, que é histórica. uma imagem viva, dinâmica, mutável,
ajustável, que sofre interferências de toda a natureza. essa imagem, somada à reputação da empresa,
é determinante para o cidadão, nas inúmeras situações em que ele se relaciona com a instituição, e
para o empregado, na hora de se aliar à sua causa.

PAULO NASSAR
Diretor-presidente da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) e professor doutor da ECA/USP.
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o Valor das narratiVas dE Vida para a ConstruçÃo
dE CEntros dE MEMória EMprEsariais
as histórias são certamente uma das primeiras e mais eficazes formas de transmissão de experiência entre
os seres humanos. as empresas são compostas de pessoas que possuem, além de um objetivo comum,
funções produtivas claramente definidas e encadeadas. no entanto, este é também um grupo constituído
por pessoas que fazem parte de segmentos sociais bastante diversos e, neste sentido, a relação entre as
memórias pessoais e a memória coletiva deste grupo não é óbvia.
Quando conectamos conceitos de narrativas, memórias e história estamos, de fato, falando sobre a
“criação de sentidos”. a construção de uma narrativa é um processo reflexivo e organizativo. algo que, em
certo sentido, beira o processo terapêutico, mas que, se realizado com o simples intuito de preservação e
socialização de histórias, termina por evidenciar o papel do narrador como ator e autor de sua trajetória.
Quando a produção da narrativa é coletiva, o processo envolve uma negociação de sentidos que lida
com a necessidade de indivíduos e, sobretudo, dos grupos sociais aos quais pertencem de garantir uma
memória coletiva comum que lhes dê um sentido de pertencimento.
uma empresa que organiza sua história de forma a incluir narrativas pessoais de vida entende que aquelas
narrativas de sentidos diversos possuem um eixo comum. as narrativas não necessariamente se alinham,
mas se superpõem e terminam por ter o potencial de criar elos e experiências comuns. aí reside o poder da
memória pessoal para a comunicação, pois, uma vez compartilhadas, as narrativas terminam por construir
sentidos compartilhados. sentidos estes que podem dar a cada pessoa um sentimento de identidade e
pertencimento. sentimento sem o qual um grupo e, sobretudo, uma empresa não são capazes de existir.

KAREN WORCMAN
Diretora-presidente do Museu da Pessoa.
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MEMória E ConHECiMEnto
assim como as pessoas, as organizações aprendem. Porém, um de seus grandes desafios é utilizar o
conhecimento produzido por elas próprias para criar. Criar ideias, produtos, maneiras de trabalhar.
o conhecimento de uma organização está nos seus documentos e na sua equipe. a memória documental
e a memória oral formam um conjunto que representa o seu patrimônio de conhecimento. a memória
documental representa o conhecimento registrado e formalizado em normas e procedimentos de trabalho,
nos projetos, nos desenhos, em relatórios e bancos de dados, em documentos muitas vezes esquecidos nos
arquivos institucionais. Garantir a preservação desses documentos em ambiente adequado e dar acesso
aos usuários é o que possibilita sua utilização futura.
mas o conhecimento também está na experiência das pessoas, na criatividade, nas formas de fazer e de
trabalhar, nos hábitos, nas habilidades para as tarefas do dia a dia, no poder de inovação. esse saber, não
registrado, representa uma parcela importante do conhecimento que circula pelas organizações, mas que
não se fixa em nenhum registro, não se transforma em documento. Por isso é um conhecimento volátil, que
se perde rapidamente ou permanece escondido “na cabeça” daquele que o detém. ao registrar a memória
oral de seus funcionários, as instituições produzem um registro fixo de uma parte desse conhecimento, que
permite seu acesso futuro. Por isso, os projetos de história oral precisam valorizar o conhecimento de cada
membro da equipe ao longo de sua jornada profissional.
Preservar a memória do conhecimento produzido nas organizações é o primeiro passo para garantir que
o aprendizado de uma experiência anterior possa ser utilizado como subsídio para novas descobertas.
Pois o poder de inovação de uma organização depende, em certa medida, da sua capacidade de utilizar
sistematicamente o conhecimento adquirido para produzir novos conhecimentos.

MARCIA PAZIN
Professora doutora da Fundação Escola de Sociologia e Política e sócia da Códice – Memória & Arquivo.
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Museu da Pessoa: www.museudapessoa.net
Publicações técnicas Saesp: www.arquivoestado.sp.gov.br/saesp_publicacoes.php
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