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... 0 conceito de arquivo nao esta voltado
para 0 passado, contrariamente ao que
temos tendencia a pensar. A memoria e
quesUio do futuro e, quanto ao arquivo, e
sempre 0 futuro anterior que, em alguma
medida, decide seu sentido e sua exis-
tencia. E sempre nessa temporalidade
que os arquivos se constituem. (Jacques
Denida)

Hist6ria, ampliatgiio de fontes e novas tipologias documen-
tais

Por muito tempo os arquivos valorizaram os poderes do Esta-
do e das fun<;oesregalistas, e a historia cientifica, constituida
sobre os documentos que a legitimavam como ciencia, vinha
desses arquivos. Documentos de historia e documentos de
administra<;ao eram entao a mesma coisa. Ficava de fora a
sociedade. Hoje a historia culta mudou de paradigma, e aos
dispositivos do Estado se somam os societais: 0 documento de
historia e 0 documento da sociedade.

A historiografia atual produzida no Brasil e no exterior reflete
a amplia<;aodas fontes de pesquisa, em fun<;aode novas a-
bordagens e preocupa<;oes.Ao mesmo tempo, cresceu a com-
plexidade dos documentos, ja que mudaram os limites de va-
rios campos do conhecimento e as rela<;oesestabelecidas entre
eles. Surgiram novas especializa<;oese profissoes, diversificou-
se a pesquisa e ganharam importancia diferentes tipos docu-
mentais. A atua<;ao da escola francesa dos Annales foi urn
marco, ao propor modelos historiognificos que situam os fatos
em seu contexto e trabalham com certa pluralidade de fontes.



Com 0 tempo, nao so surgiram novas tipologias documentais,
como mudou 0 proprio conceito de documento, que leva em
conta 0 suporte material, alem da informac;ao que ele possa
conter. As correntes historiognificas e a renovac;ao no ambito
da teoria arquivistica su,peraram esse conceito, vinculado in-
dissociavelmente ao papel. Surgiu a expressao "novos docu-
mentos de arquivo", considerando as microformas1, produc;oes
de radio e televisao, documentos audiovisuais, eletronicos,
sonoros etc..2

discursos e documentos produzidos pela chamada historia
oral.

Houve tambem significativa diversificac;8.odas fontes impres-
sas que formam 0 escalao basico da cadeia de materiais ~teis
para a investigac;ao,e entre as que alte.rnam textos co~. ilus-
trac;oes lembramos das letras de CiimblO,seguros mantrmos,
titulos de ac;aobancaria, notas fiscais etc..

o mundo contemponlneo, onde a importancia da imagem e
fundamental, tern como testemunhos documentais fotografias,
postais, diapositivos, peliculas e videos. C~esce 0 uso ~es~as
fontes, engendrando sua considerac;ao e ate supervalonzac;ao,
e exigindo novas politicas de recuperac;ao. As historias do ur-
banismo, da arte, da vida cotidiana etc. nao se fazem sem a
presenc;a dos materiais graficos, cartograficos (mapas , pIanos
e gravuras), iconograficos e figurativos. Novas pesquisas in-
corporam desde as historias ilustradas do passado ate os
quadrinhos contemporaneos, e usam como fontes calendarios,
caricaturas, cartazes, ex-libris, filigranas, marcas de fabricas,
anagramas, anuncios comerciais, felicitac;oes, convites, me-
nus, papeis de furno, aneis de charutos, rotulos e embalagens
de produtos, bordaduras tipograficas etc..

Cabe lembrar tambem da documentavao pessoal, abrangendo
participa(,;oes de bodas,. batismos e falecimentos, diplomas,
passaportes, carnes, cartoes de visitas. Os pesquisadores con-
temporaneos - incluindo historiadores, designers, antropolo-
gos e filologos- ja propuseram perspectivas interessantes para
o exame desses materiais, buscando ai elementos informativos
importantes, apesar de sua aparente insignificancia e da oni-
presenc;adesses materiais na vida cotidiana.

Ganharam espac;o os documentos sonoros, cujas variac;oes
mais comuns sao os radiofonicos, gravac;oes de entrevistas e

Quanto a documentav8.o hemerografica - imprensa periodica,
revistas, boletins -, ela se encontra tanto em arquivos e biblio-
tecas publicas como em arquivos privados, e e testemunho
fundamental da historia contemporanea. E comum, por exem-
plo, 0 usa de varios periodicos de sensibilidades politicas e
sociais diferentes, a fim de demonstrar visoes contrastantes e
plurais sobre 0 mesmo evento.

1 Termo generico para designar todos os formatos, inv61ucros e suportes que
contem microimagens. (CAMARGO& BELLOTTO,1996, p. 53)
2 Conforme as conclus6es emanadas do XI Congresso Intemacional de Ar-
quivos, celebrado em Paris em 1988, ha unanimidade absoluta em conside-
rar que nos ultimos anos se produziu mudan<;a transcendental no tipo de
suporte utilizado para a conservac;:aoe difusao da informac;:ao- especialmen-
te pelo impacto dos computadores na criac;:aodos documentos - e se tende a
privilegiar a informac;:aomais alem do suporte em que se encontra impressa.
(ALBERCHFUGUERAS& MUNDET,1999, p. 169)
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Novas possibilidades de pesquisas a luz de novas perspectivas
inauguraram modelos surpreendentes de analise historiografi-
ca baseados em documentos nunca antes considerados comotal - por exemplo, os objetos cotidianos ou as edificac;6ese
equipamentos de manufaturas antigas. Serao modismos?

Em meados do seculo XXsurgiu a reflexao sobre a trama da
vida cotidiana, preocupada em "rematerializar" os principios
do conhecimento e, desse modo, compreender melhor a rela-
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c;ao das pessoas com as coisas e a mediac;ao com os objetos e
com 0 mundo. A hist6ria da cultura material considera-se urn
meio de contribuir para uma re1eitura mais geral da hist6ria
econ6mica e social, uma maneira de reencontrar as interroga-
c;6es que mobilizam historiadores sobre a compreensao das
economias dominantes de con sumo e de comercializac;ao, seu
nascimento e desenvolvimento. Essa hist6ria intelectual e cul-
tural deseja explicar os fen6menos da vida que, individual ou
coletivamente, dizem respeito a apropriac;ao.

dai se extrai gera a hist6ria dos produtos fabricados para ali-
mentar 0 comercio interno e externo, a trajetoria das manufa-
turas, dos empresarios, das sociedades financeiras. Trata-se
tambem da historia dos meios de prodw,;ao em certas epocas,
das condic,;oes de trabalho dos operanos, dos recursos que.
sustentavam essas familias, do habitat e das relac,;oessociais
numa aglomerac,;ao e regiao. 0 que a diferencia da historia da
industria e das tecnicas e 0 fato de que tal aquisic,;ao de co-
nhecimentos se da principalmente pela pesquisa e 0 estudo
dos sitios onde se passaram essas atividades e os testem u-
nhos e artefatos que neles ficaram.Os historiadores dessa corrente, que se considera herdeira dos

Annales, procuram avaliar 0 peso real do cotidiano e tentam
dar historicidade a vida material e aos comportamentos bio16-
gicos, ao con sumo alimentar, ao uso das vestimentas, as en-
fermidades etc .. Levando em conta os estudos da antropologia,
tais analises acentuaram a observac,;ao das pniticas e dos ges-
tos individuais e coletivos, as indagac,;6es sobre a memoria, a
transmissao, a mudanc;a de atitudes e habitos que estruturam
o universo onde evoluem os homens.

Alguns pesquisadores orientaram sua prodw,;ao cientifica na
direc,;aodesses novos objetos, e a atividade popularizou a de-
nominac,;aoarqueologia industrial, 0 primeiro termo justificado
por se tratar, principalmente, do estudo dos testemunhos ma-
teriais de uma atividade industrial.

o principal argumento da hist6ria da civilizac;ao material e a
relac;ao dos homens com as coisas e os objetos, tomando em
considerac;ao 0 aparecimento de urn mercado de con sumo ,
nascido da passagem de uma civilizac;ao da escassez e da eco-
nomia estacionaria a do desenvolvimento e da abundancia, em
que aflora 0 dilema do progresso.

o pais piloto da materia foi a Gra-Bretanha, onde desde mea-
dos do seculo XX 0 movimento foi oficializado por organismos
governamentais, ao mesmo tempo em que contava com ampla
base popular. Na Franc,;atambem floresceu a arqueologia in-
dustrial, logo motivando uma legislac,;ao para a protec,;aodos
monumentos, romanticamente denominados "palacios da in-
dustria".

Ja a corrente historiografica denominada arqueologia indus-
trial nasceu da curiosidade referente a urn patrim6nio consti-
tuido por objetos tecnicos, instrumentos, profissoes, apare-
lhos, maquinas, veiculos, datados dos seculos XVIII e XIX. 0
estudo de seus principios e de materias, constituic;oes, funcio-
namento, papel desempenhado na genese das estruturas tec-
nicas da nos sa civilizac;ao industrial levou a constituic;ao de
uma nova area de especulayao. 0 objeto desse saber e 0 pa-
trim6nio legivel nas instalayoes tecnicas antigas e nos predios
que abrigaram atividades de produyao. 0 conhecimento que
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Muitas das referidas "novas fontes" encontram-se armazena-
das em arquivos sociais e econ6micos, de instituic,;oes privadas
ou publicas, como empresas, fundac,;oes ou autarquias esta-
tais, e por vezes ha dificuldades de acesso para sua utilizac,;ao,
na medida em que nao existem mecanismos reguladores para
seu recolhimento e preservac,;ao.Apesar de haver na legislac,;ao
brasileira a menc,;aoa arquivos privados de interesse publico,
considerados uteis a sociedade, na pratica nao ha controle
sobre eles.



A seguir saG apresentados dois modelos de gestcio desses pa-
trim6nios, a guisa de reflexao: 0 frances e 0 norte-americano.

oryamentarias, so urn dos centros se efetivou, 0 de Roubaix3,

inaugurado em 1993, com competencia sobre todo 0 territorio
frances. E, portanto, urn centro publico, que coleta apenas
arquivos privados, com objetivosculturais e cientificos, e trata
da conservayao definitiva da memoria pertinente a empresa e
aos sindicatos. Sua criac,;aofoi fruto de uma longa reflexao,
efetuada a partir da compreensao de duas problematicas es-
senciais: a evoluc,;aoda historiografia e a imagem da empresa.
Nessa Hnha, 0 Centro de Roubaix se voltou para a preservac,;ao
do patrim6nio enquanto memoria de uma atividade, atuando
ate mesmo dentro das empresas, na criac,;aode servic,;osde
arquivo ou no tratarnento in loco dos fundos, com vistas a
uma futura custodia publica.

Quase como consequencia da bem estruturada rede de arqui-
vos publicos, construida sob a influencia cultural da Escola de
Chartes, na Franc,;a,a preocupac;ao com 0 destino dos arqui-
vos privados (familiares, politicos, sociais e econ6micos) veio
do Estado. Em 1926, depois de uma primeira campanha pu-
blica de sensibilizayao nos meios empresariais, os arquivos
dos departamentos e cidades passaram a acolher os fundos
privados de interesse local, inicialmente de empresas liquida-
das.

o momenta de inflexao nesse processo se deu em 1949, quan-
do foi criado no Arquivo Nacional frances urn servic,;ode arqui-
vos econ6micos, destinado a receber fundos de empresas e
associac,;oesde interesse nacional, chefiado por urn arquivista
paleografo, tambem especialista em historia econ6mica e his-
toria da tecnica. Nessa epoca ja estava em pauta a renovac;ao
da pesquisa historica, valorizando as culturas tecnicas e cien-
tificas, a produc;ao das civilizac,;oesmateriais e as empresas,
como atores importantes da vida socioecon6mica. Esse servic;o
recebeu por doa<;aoou custodia, ate 1994, mais de 200 fundos
de empresas, enquanto, paralelamente, os arquivos departa-
mentais e municipais continuavam sua fun<;aode recolhimen-
to. Atualmente os documentos empresariais representam mais
de 80% das entradas por via extraordinaria nos servi<;osde
arquivos publicos franceses.

As discussoes sobre 0 campo de intervenc,;aodo Centro de
Roubaix levaram a uma nova conceituac,;aode arquivos priva-
dos economicos, bem mais abrangente: passaram a ser consi-
derados como "arquivos do mundo do trabalho", terminologia
oficializadanos anos 1980 e usada para toda a documentac,;ao
originaria dos atores sociais da produc,;ao,ou seja, daqueles
que intervem no campo das relac,;oessociais de produc,;aode
maneira organizada, a titulo pessoal ou no seio de uma em-
presa. Ao Centro cabe portanto a coleta e 0 tratamento de ar-
quivos de empresas, sindicatos patronais e de operarios, coo-
perativas, associac,;oes,comites de empresas, arquivos pesso-
ais de militantes e arquitetos (estes ultimos justificados pela
considerac,;aoda influencia das empresas no trac,;adourbano).

Todo esse contexto cultural sugeriu a Dire<;aodos Arquivos da
Fran<;a a redefmi<;aode uma politica adaptada a nova situ a-
<;ao.Em 1983 0 ministro da Cultura previu a cria<;aode cinco
centros dos chamados arquivos do mundo do trabalho, locali-
zados nas grandes regioes industriais do pais. Por questoes

Foi bastante dificilvencer 0 preconceito de ambas as partes e
juntar 0 mundo patronal ao sindical, 0 que advem de uma
velha tendencia de opor 0 social ao economico,os especialistas
em historias de empresa aos historiadores do mundo operario.
Hojeesta claro que e interessante para todos manter reunidos

30 Centro de Roubaix foi alocado num dos referidos "palacios da industria",
a usina Motte Bossut, antiga fiayao de algodao, simbolo do poderio do pa-
tronato texti! do seculo XIX.



esses arquivos sem que, evidentemente, sejam negadas suas
diferen<;asfundamentais. Os historiadores dessa linha pregavam a necessidade de reu-

nir os documentos de arquivo relacionados ao surgimento e
desenvolvimento das empresas, papel desempenhado pela
Baker Library, da mesma Universidade de Harvard. Aentidade
passou a colecionar acervos de dire<;aoe da area financeira
das empresas, seguindo uma logica de recolhimento em con-
formidade com as pesquisas dos historiadores da business
history. 0 resultado desse movimento foi uma ligac;aointrmse-
ca estabelecida entre a preservac;aodos arquivos empresariais
e a pesquisa historica, sendo que a politica de recolhimento
dos arquivos acabou tributaria do rumo dessas pesquisas. Ou
seja, importava menos a logica de aeumula<;aodos eonjuntos
doeumentais que a avaliac;aoda importancia de parcelas des-
ses eonjuntos, segundo os eriterios de uma utilizac;aoimedia-
ta.

o Centro de Roubaix tern atualmente profunda vincula<;ao
com 0 mundo academico, chamado a contribuir, por exemplo,
para explicar 0 interesse e a utiliza<;ao possive1 dos arquivos
de empresas para os historiadores. Alem desses, outros pes-
quisadores tern feito uso dos arquivos: juristas interessados
em direitos da empresa e jurisprudencia, sociologos, etn610-
gos, semi610gos, entre outros. 0 trabalho desses estudiosos
tambem concorreu para dar aos arquivistas instrumental que
facilita 0 tratamento tecnico da documentac;ao.

Roubaix tern, portanto, urn papel de coordena<;ao nacional:
tendo recebido todos os fundos de ernpresas coletados em Pa-
ris desde 1949, ganhou massa critica para se abrir a pesqui-
sa, 0 que deu aos seus tecnicos autoridade para intervir em
empresas com voca<;aonacional e regional, nesse caso tentan-
do solu<;6esde tratamento e cust6dia com parceiros locais (ar-
quivos municipais e departamentais) ou formas de trabalho
eooperado com estruturas do tipo associativo.

Os eriterios de avaliac;aodesses aeervos foram, portanto, per-
meados pelos rumos da historia dos negocios feita no momen-
to seguinte e pe10sinteresses dos pr6prios empresarios, finan-
ciadores da aquisic;ao desses arquivos. Impos-se enta~ uma
politica de sele<;aoestranha aquela que busca preservar a or-
ganicidade dos arquivos, mantendo-os livres de desfigurac;aoe
reflexosfieis das entidades que Ihes deram origem.

Nos Estados Unidos, a preserva<;ao dos arquivos de empresas
c~nhou junto com a business history, modalidade da histo-
nografia voltada para 0 pape1 de empresas e empresarios no
desenvolvimento socioecon6mico do pais. Buscou-se a legiti-
ma<;ao academica dessa tematica, que veio com a eria<;aoda
Business History Society (BHS) junto a Universidade de
Harvard, em 1925, orgao que incentivou estudos microecon6-
micos em contraponto aos trabalhos sobre competitividade,
flutuac;ao de pre<;os,investimentos de capitais, fmanc;as publi-
cas, mercado de trabalho, crescimento econ6mico e distribui-
c;ao de riquezas, temas cujas fontes eram os arquivos gover-
namentais.

Depoisda exposi<;aode dois modelos - 0 frances, abrangente e
gerido por urn Estado "responsavel", e 0 norte-amerieano,
pragmatico e tributario de interesses privados - vislumbramos
a situa<;aobrasileira, que nem conta (ainda) com urn modelo a
louvar ou a critiear. 0 Estado nao tern reeursos para arcar
com a preservac;aodesse patrimonio documental in tatum, a-
pesar de entidades eulturais, fundac;6es e arquivos publieos
estaduais e municipais abrigarem arquivos ou colec;6esque ali
aportam de maneira fortuita, quase sempre para salva-Ios da
destruic;ao. De maneira muito incipiente, algumas empresas
privadas e publieas comec;ama se preoeupar com seus docu-
mentos e buscam profissionais para organizar 0 que nem sa-
bem ser ehamado de "arquivos permanentes". Geralmente eles
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sao lacunares, 0 que vamos discutir adiante, mas nao pode-
mos nos esquecer que os arquivos publicos tambem 0 sao,
pois a documenta<;ao gerada pelas administra<;oes .publicas,
em arquivos do mundo inteiro e sobretudo no Brasll, passa
por elimina<;oesindiscriminadas, por desastres vanos (inun-
da<;oes,incendios, a<;aodos roedores, insetos e microorganis-
mos) ou peia c1amorosa ausencia de condi<;oesde conserva<;ao
e c1imatiza<;aoadequadas nos depositos.4

duvida das mais complexas - afirmamos que a condi9ao sine
qua non para se garantir que.a memori:: nao seja pri~atizada
ou despolitizada e que ela eXlsta, ou seJa, que sobreVl~amos
documentos organicos as entidades que Ihes deram ongem e
que a informa9llo proveniente deles poss:: ser acess~da e .se
prestar a uma multiplicidade de usos e mterp:eta~oe~. N~s,
documentalistas que trabalhamos com acervos mstituclOnros,
estamos sempre sobre 0 fio da navalha: sabemos que a memo-
ria se presta ao refor90 do corporativismo e da imagem das
empresas, tanto as publicas como as privadas, mas sabe~os
tambem que uma fantastica massa de informa90es esta all e
que 0 caminho natural para urn amplo acesso sera 0 interesse
e a pressao de cientistas e da sociedade.

Voltando as organiza90es, devemos levar em conta a complexi-
dade que representa para elas empreender urn trabalho desse
tipo, pois e quando se colocam questoes dificeise dist~t~s .de
seu cotidiano: tern que mobilizar urn grupo de funclOnanos
que guiem os primeiros passos do trabalho; e preciso criar urn
espa90 para que os documentos sejam reunidos e tratados;
alem das despesas com a equipe de profissionais, sao necessa-
rios gastos com equipamentos, materiais e processos de con-
serva9ao do acervo; tern que confiar na discri9ao dos arquivis-
tas, pessoas estranhas a organiza<;aoque vasculham seus do-
cumentos, conhecendo sua vida por dentro; e ha que se de-
frontar com uma realidade dolorosa, a da perda de parte dos
documentos, por negligencia ou outros problemas (infelizmen-
te, essa e a regra na totalidade das institui90es que conhece-
mos). Alemdisso, urn fenomeno muito comum sempre ocorre,
intermediando a rela¢o entre a organiza9ao e 0 arquivista: os
documentos que ate entao nao contavam com grande apre90 e
que estavam perdidos ou mal conservados se tornam alvo de
disputa entre unidades da organiza9ao, pois se percebe 0 valor

Comemorar datas e a motiva<;aomais comum das organiza-
90es que saem da inercia e se dispoem a investir em conhecer
a propria trajetoria. Nao ha exagero quando se fala em inercia,
pois sabemos que no Brasil ainda sao poucas as institui<;oes
que transcendem 0 concreto de suas atividades para se preo-
cuparem com 0 simbolico e com a devolu¢o social de uma
cultura construida na e pela intera<;aocom a propria socieda-
de. E certo tambem que as organiza<;oesvislumbram, por meio
da memoria, a oportunidade de fazer brilhar sua imagem, ja
que hoje e "politicamente correto", e nao so em nosso pais,
que entidades pubicas e privadas, imprensa, partidos politi-
cos, movimentos sindicais, de minorias e de marginalizados,
associa<;oesde bairros, escolas etc. exibam seu passado, mui-
tas vezes reformulado, esperando dai recolher dividendos com
isso.5 Apesar de nao aprofundarmos aqui tais questoes - sem

4 0 patrim6nio documental atual nao deixa de ser 0 resultado de uma lenta
e prolongada sedimentac;ao de documentos, gerados enquanto materializa-
c;aode uma ac;ao administrativa e sem levar em conta, em seu inicio, a utili-
dade para uma futura explorac;ao com finalidades culturais e cientificas.
(ALBERCH FUGUERAS & MUNDET, 1999 p. 167)
5 A mem6ria esta em voga, e nao s6 romo tema de estudo entre especialistas.
Tambem a memoria como suporte dos processos de identidade e reivindica-
¢es respectivas esta na ordem do dia. t...]Palavras-ehave sao "resgate", "re-
cuperac;ao" e "preservac;ao" - todas pressupondo uma essencia fragil que ne-
cessita cuidados especiais para ndo se deteriorar ou perder uma substdncia
14

preexistente. A romunicac;ao de massa e 0 mercado (antiquariato, modal re-
!orc;am esta reificac;do. (MENESES, 1999, p. 12)



(poder?) das informa~6es ne1es contidas e ate de sua materia-
lidade. Por tudo isso, 0 escopo inicial de urn trabalho de organiza~ao

de acervo .esta geralmente vinculado as datas marcantes, aos
fundadores, aos documentos iniciais. Cabe ao arquivista, co-
moja dis:;;emos,alargar esse escopo, mostrando a necessidade
de remontar a uma trajetoria coletiva, continua, e aos conjun-
tos documentais que refletemesse fluxo.

Para 0 documentalista e urn momento crucial, pois e preciso
entrar na organiza~ao com sensibilidade, inspirar confian~a,
guardar sigilo sobre as informa~6es confidenciais, respeitar os
limites impostos (ainda que no futuro esses limites venham a
ser alargados) e tra~ar urn escopo de trabalho cientificamente
correto. Como na maior parte das vezes a motiva~ao para 0

trabalho e a comemora~ao de uma data, resta ao arquivista a
tarefa de investir na supera~ao da ideia de que a trajetoria da
institui~ao e seu patrimonio documental referem-se apenas a
datas determinadas que remontem aos primordios, aos fun-
dadores e as dificuldades que ocorreram da genese ate 0 mo-
mento do sucesso.

Outras motiva~oes: novos acervos e dados subsidiam ges-
tao

:It comum que a iniciativa para a consecu~ao do trabalho, cuja
ideia geralmente e acalentada por longo tempo, parta de fun-
cionanos antigos. Momentos de sucessao em empresas fami-
liares tambem SaDmotivadores, quando nova gera~ao "profis-
sional" assume a dire~ao, vindo a substituir os donos ou os
quadros antigos, ligados por la~os de sangue ou amizade. Es-
sa situa¢o pode provocar uma enorme ma vontade da nova
gera~ao, que tende a identificar 0 cuidado com a memoria co-
mo persistencia da "velha ordem", 0 que combina com a ideia,
ja referida, de que 0 patrimonio documental deve ser valoriza:-
do por resgatar os "tempos heroicos", marcar datas e perpe-
tuar 0 passado.6

A empresa contemporanea esta em processo de mudan~, pois
a internacionaliza~ao da econornia impos urn esfor~ode ava-
lia¢o, reinven~ao e cria¢o de processos e produtos que res-
pondam com qualidade, agilidade e economia as necessidades
de urn mercado cada vez mais competitivo. Surgem novos pa-
radigmas na organiza~ao do trabalho e novos modelos admi-
nistrativos apontam para a flexibilidade, com celulas autono-
mas de produ~ao.

Nesse processo cresce a importancia do conhecimento da cul-
tura da empresa, constituida por urn conjunto de praticas co-
tidianas que orientam as a~6es de seus gestores. Ahist6na e a
cultura institucionais - expressas nos registros de procedi-
mentos e processos administrativos, operacionais e tecnicos -
formam urn sistema de informa~6es uteis a continuidade das
atividades organizacionais e promotoras do desenvolvimento.

;

Dois exemplos: Kolynos e Unilever

6 It inegavel que as comemorac;:6es,em particular as cerim6nias de "culto
aos anivers~rios", tern urn peso ainda consideravel em nossos tempos, como
vetores de mtegrac;:aosocial e legitimac;:ao.A comemorac;:aoparadoxalmente
dl~pensa a recordac;:ao,ja que a imanencia do comemorado se abriga nos
velculos.que 0 s~portam, favorecendo a partilha da memoria alheia. [...] Por
ISSO, .seJa com ,,:stas a fIxar metas a serem atingidas ou, ao inverso, para
defImr urn sentImento de consumac;:ao, de pagina virada, seja para dar a
perceber aos cidadaos 0 lugar do pais/grupo no fluxo geral abstrato do tem-
po, a comemorac;ao tern "quase eclipsado as demais fontes de memoria cole-
tiva". (MENESES, 1999, p. 17)
16

o trabalho se modifica nas organizac;;6es,exige relac;;6es·mais
organicas, mediadas por novos arquivos e redes de iriforma-
c;;ao.Dado~ historicos da institui~ao e de suas marcas podem
ser percebldos agora menos como mera curiosidade, mas co-
mo instrumentode trabalho. Na nossa experiencia dois exem-
plos recentes tornam tal afirmativa bastante concreta, mos-
trando que ao lado da motivac;;aoComemorativa surgem ou-
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tras, em que 0 conhecimento da cultura institucional deixa de
ser sinonimo de verniz para refletir 0 ceme da organiza¢o.

zar informa~oes deles extraidas para seus executivos. Como e
comum entre empresas do seu porte, a Unilever se caracteriza
pela presen~a de executivos muito jovens - os trainees - cuja
carreira e montada de forma a que circulem por varios postos
para conhecer 0 negocio. Ha tambem urn bom percentual de
estrangeiros de outras unidades da empresa (espalhada por
150 paises), que tem um handicap pela falta de intimidade
com a cultura brasileira e 0 passado da empresa no pais. Es-
se quadro e especialmente verdadeiro para a area de
marketing, onde no caso da Unilever ha um grande contingen-
te de funcionarios, ate pela quantidade de produtos fabricados
sob 0 "guarda-chuva" de 50 marcas comercializadas no Brasil.

Primeiro veio 0 "cason da Kolynos do Brasil, nacionalmente
conhecido: em meados da decada de 1990, a empresa foi com-
prada por outra companhia similar, a Colgate, 0 que provocou
a interven~ao do CADE(Conselho de Defesa Economica), or-
gao que exerce uma fiscaliza¢o antitruste no pais, pois as
duas empresas juntas detinham mais de 80% do mercado de
produtos de higiene bucal no mercado brasileiro. A Kolynos foi
obrigada a retirar de circula¢o sua marca principal e colocou-
se a necessidade de criar novo produto, com outro nome, ou-
tra comunica~ao visual, outra identidade. Nesse momenta
surgiu a certeza de que era precise conhecer com detalhes a
hist6ria do principal produto da empresa, Kolynos Super Bran-
co, carro-chefe e origemde todas as variantes da carteira insti-
tucional. Nesse contexte e que foi decidido internamente 0

trabalho com a mem6ria da empresa. Reuniu-se 0 acervo ati-
nente a marca, desde sua entrada no mercado, a trajet6ria da
comunica~ao, as estrategias de marketing, abrangendo itens
referentes a propaganda, embalagens, patrocinios e sua evolu-
~ao no tempo.·A documenta~ao foi arranjada e descrita. 0 pro-
jete da marca lan~da no mercado - Somso -levou em consi-
dera~ao a mem6ria de Kolynos, cuja identidade sempre esteve
por tras do novo lan~amento.

o escopo do trabalho considerou tais necessidades e reuniu
acervo com documentos intemos dispersos e outros resgata-
dos fora da empresa; alem disso, documentos que nao deixa-
ram seu local de origem foram referenciados, e tal conjunto
gerou um inventario, abrangendo as fontes custodiadas e as
referenciadas. Paralelamente, foram extraidas informa~oesque
totalizaram um banco de dados colocado na intranet da em-
presa sobre a hist6ria institucional, as empresas formadoras
da Unilever e a trajet6ria de 20 de suas principais marcas por
antiguidade e lideran~a no mercado.

Hojeum gerente de marketing ou produ<;aoe coordenadores de
area, geralmente profissionais com idade em tome dos 30 a-
nos, tern a sua disposi~ao todo urn montante de informa~oes
sobre as marcas geridas, que servem de orientayao ao traba-
lho, 0 que se confrrma pelo numero de consultas efetuadas.
Outros gestores usam regularmente esses dados, a exemplodo
Departamento Juridico, que precisa de informayoes e docu-
mentos para integrar processos de certificayao de marcas e
outros, referentes a imitayoes, dorniniopublico etc..

o exemplo da Unilever tambem evidencia a necessidade de
uma nova rede de informayoes para a gestao dos neg6cios, 0
que modificaa ideia de que conhecer 0 passado seja uma vaga
necessidade ou um brilho a mais na imagem institucional. A
Gessy Lever, ao completar 70 anos de atua~ao, viu que nao
dispunha de arquivos ou de informayoes organizadas sobre
sua trajet6ria. Na discussao sobre as possibilidades de traba-
lho, a diretoria percebeu que, alern de fazer urn trabalho edito-
rial, precisava reunir documentos, organiza-Ios e disponibili- Acreditamos que uma pesquisa dessas proporyoes, e que ga-

nha a visibilidade e a eficiencia tecnol6gica da intranet, acaba
por mudar a mentalidade das instituiyoes. A medida que os

19
7 Hoje a razao social da empresa e Unilever Brasil.
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Novos problemas: 1- falta de espa~o versus excesso de ra-
cionalidade

Todos esses procedimentos SaDrefon;ados pe1aideia de que os
recursos informaticos atuais de prodw;:do e reprodu<;dode da-
dos acabaram com as dificuldades de trdnsito e a necessidade
de conserva<;do de papeis. Ha ainda uma especie de consenso
sobre 0 papel como subproduto desnecessario de trabalho:
incomoda, ocupa espar,;:oe ainda tern que ser jogado fora, de-
pois de uma triagem.

projetos comer,;:ama mostrar seus beneficios aos funcionarios,
e comum que diminua bastante a dispersao de fontes valiosas
e que se deixe de ouvir dos jovens executivos, quando pergun-
tados sobre os documentos de seus arquivos correntes: "tenho
papeis antiguissimos [sic],de 1995, 1996...".

As organizar,;:oesmodemas tern urn procedimento ao qual saD
dados nomes diferentes, mas house keeping pode ser urn e-
xemplo. It feita uma ampla campanha e, num determinado dia,
saD descartados todos os documentos considerados inuteis.
Tais praticas tomaram-se efetivas com a vigencia dos progra-
mas de qualidade total, que estabe1ecem normas sobre 0 que
as empresas precisam guardar do ponto de vista legal, 0 que
certamente nao contempla os documentos cujo valor, depois
do uso corrente, e informativo e testemunhal.

Alias, com a diminuir,;:aode pessoal a partir do "enxugamento"
das empresas, movimento agravado na ultima decada, hoje se
tern urn conjunto de funcionanos cada vez mais jovens, mais
acumulados de funr,;:oes,cuja inexperiencia obriga a agir con-
forme regras calcadas numa racionalidade que exclui a pers-
pectiva do tempo e da memoria do proprio trabalho.

Para os documentos importantes que nao cabem mais no es-
critorio, costuma-se fazer uma especie de arquivamento inter-
mediario nas chamadas memotecas - locais para onde se
transferem documentos de uso eventual ou os que nao se teve
coragem de jogar fora nas referidas limpezas. It claro que 0

custo do espar,;:odesencoraja a guarda de grandes volumes e
que os documentos que ali ficam, quase sempre transferidos
sem instrumentos eficientes de localizar,;:ao,pouco saD consul-
tados e acabam por ser descartados mais tarde.

o avanr,;:odo processo de concentrar,;:aojcentralizar,;:aodo capi-
tal no Brasil foi extremamente rapido, especialmente a partir
dos anos 1970, paralelo a urn movimento de desnacionaliza-
r,;:aode grandes setores do comercio, industria, servir,;:os.De
uma infinidade de pequenas e medias organizar,;:oes,passou-se
a ter progressivamente conglomerados, em grande parte com a
hegemonia de capital extemo. A cada processo de aquisiyao e
fusao de pequenas, grandes e medias empresas, assiste-se a
perda de identidade dos segmentos formadores das novas en-
tidades. As conseqiiencias SaDgraves quando se pensa na dis-
persao dos arquivos e das informayoes, cortando a possibili-
dade de individualizar momentos e setores da vida socioeco-
nomica do pais.

Gutra pratica que determinou a perda de urn grande volume
de papeis foi a mudanya de layout dos escritorios modernos,
que os transformou em enormes espayos abertos onde cada
pessoa fica numa "estayao de trabalho", 0 que significa uma
mesa para 0 computador e algumas gavetas. 0 espayo foi vio-
lentamente compactado, desaparecendo armarios, estantes,
arquivos e mapotecas.

A historia da Unilever Brasil ilustra de forma exemplar as fu-
soes empresariais. A titulo de exemplo apresentamos urn qua-
dro que se1ecionaesses momentos na trajetoria da empresa.8

8 Dentre as principais marcas envolvidas, citam-se, na area de higiene e
beleza: Gessy, Lever/Lux, Atkinsons, English Lavander, Royal Briar, Vin6lia,
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1929 - A companhia inglesa Lever Brothers fundou em Sao Paulo a
Sociedade Anonyma Irmiios Lever.
1944 - A Irmiios Lever assumiu a administrayao da Peifumaria
Atkinsons, empresa ja controlada pela matriz mundial desde 0 ano
de 1929.

1960 - Constituiyao das Industrias Gessy Lever Ltda. a partir da
compra, pela Irmiios Lever, da Companhia Gessy Industrial, empresa
nacional fundada em Valinhos, em 1895.

1973 - Aquisiv8.oda Alnasa, Alimentos Nacionais S/ A, detentora da
marca de sorvetes Gelato.

1974 - Constituiyao da Orquima Industrial Quimica Ltda., fruto da
fus8.oda Gessy Lever com a empresa Orquima, adquirida neste ano.

1984 - Aquisic;aoda empresa Henkel S/ A, fabricante de detergentes.

1985 - Aquisic;aoda Okasa Industria e Comercio, fabricante de pro-
dutos para panificac;aoe confeitaria.

1986 - Aquisic;ao da Anderson Clayton, multinacional norte-
americana instalada no Brasil desde 1934, produtora de alimentos,
oleos vegetais, farelos e rac;6espara animais.

1986 - A Unilever, brayo mundial da Gessy Lever, adquiriu a indus-
tria de cosmeticos Pond's.

1991 - Aquisic;aoda empresa Laticinios Rex S/ A Ind1.lstriae ComeT-
cio.

1993 - Aquisic;aoda Cica, produtora de derivados do tomate, doces e
vegetais, fundada em 1941, na cidade paulista de Jundiai.

1996 - Aquisic;aoda Diversey Brasil Ltda., empresa de origem cana-
dense, instalada no pais desde 1956, fabricante de produtos, siste-
mas e servic;ospara higiene industrial.

1997 - A Gessy Lever adquiriu da empresa Philip Morris a fabrica de
sorvetes Kibon, que surgira no Rio de Janeiro, em 1941, como sub-
sidiaria da norte-americana Companhia U.S. Harkson.

2000 - A Gessy Lever incorporou 0 grupo norte-americano Best-
foods, que trouxe consigo duas poderosas empresas de alimentos: a
multinacional Rejina¢es de Milho Brasil, instalada no Brasil desde
1930, e a Arisco, empresa brasileira fundada em 1969.

Quando se descura da memoria, a dispersao de fontes em em-
presas como essa poe em risco um enorme capital de informa-
c;oes, ou seja, hoje, mais do que nunca, e preciso trabalhar na
preservac;ao e organizac;ao de acervos.

Signal, aose-Up, Seda, Dimension, Pond's, Vasenol, Rexana, Axe, Dove; na
area de limpeza domestica: Rinso, Omo, Comfort, Brilhante, Fofo, Minerva; e
na area de alimentos: Elefante, Kibon, Rex, Luna, Beeel, aaybom, Doriana,
Lipton, Arisco, Maizena, Hellman's·

Outro fenomeno, iniciado nos anos 1970, apontou para a pri-
vatizac;ao das empresas estatais dos diversos niveis do poder
publico (municipal, estadual e federal) que, no Brasil, respon-
diam pela maior parcela do Produto Interno Bruto. 0 processo
de privatizac;ao ace1erado nos anos 1990 levou a que inumeras
delas ficassem sob 0 dominio de grupos nacionais e multina-
cionais, passando a ser geridas a partir da racionalidade des-
ses grupos. Se antes a preservac;ao da memoria fazia parte de
suas func;oes sociais, hoje nao se sabe ainda qual a situac;ao,
apos as mudanc;as efetuadas. Ha excec;oes de peso, como 0

caso das entidades que cuidam do patrimonio da energia, que
apesar de dificuldades eventuais estao empenhadas em pre-
servar seus acervos, 0 que em ultima instancia resultara tam-
bem na permanencia da identidade das pequenas companhias
hidreletricas, por exemplo, que originaram gigantes como a
Eletropaulo.
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contram organizados e, quando mio, ficam exc1uidosdo centro
de mem6ria porque:

• mio ha interesse em divulgar intema ou extemamente
dados financeiros, contabeis, juridicos ou de pessoal,
pois mio e comum no Brasil uma postura de transpa-
rencia de gestao;

• os trabalhos de reuniao e tratamento documental com 0
objetivo de constituir uma "mem6ria da empresa" saG
vistos mais como iniciativa cultural do que como auxi-
liar de gestao;

• como nao existe em alguns Estados (Sao Paulo e urn de-
les) a figura do arquivista com forma9ao universitaria
especifica, estranha-se 0 fato de 0 profissional envolvido
com esse trabalho ser urn historiador.

Dentro da perspectiva de reunir a mem6ria9, dispersa pelo n~o
acumulo sistematico de parte de seus documentos, as organl-
za90es, tanto privadas como publicas, procuram ~ervi9~ses-
pecializados. Mesmo que os documentos n~o esteJam.dlsper-
sos, e comum estarem desorganizados e nao referenclados, 0
que coloca a necessidade de uma retomada.

Na maior parte das vezesnao se tratada t~talidade do arqui\~o
das institui90es, ja que geralmente os conJuntos documen!a1s
financeiros e contabeis, juridicos, de pessoal, de formula90es,
de plantas fabris, de f6rmulas e patentes (no caso de indus-
trias) nao SaDcogitados de compor a "me.m6ria".A~esar ~a
renova9ao das fonnas de gestao, responsavel pela Implosao
das estruturas departamentais rigidas e hierarquizadas, per-
manecern identicas areas especificas que sempre detiveram
certas fun90es: as financeiras e contabeis, juridicas, de pesso-
al ou recursos humanos. Os documentos gerados por essas
areas SaGobjeto de legisla9ao,ou seja, sua produ9ao e tempo-
ralidade saDnormalizadas: eles tern valor probat6rio, sao alvo
de cobran9as de impostos e tributos e 0 descaso por eles pode
gerar multas e puni90es. Geralmente esses conjuntos se en-

Mas quem trata essas series de arquivos? Geralmente secreta-
rias ou estagiarios das areas especificas - pessoal, contabili-
dade, juridica -, orientados pelos profissionais que geram a
documenta9ao.

E 0 que sobra da documenta9ao da empresa? A ideia mais
comum e a de que os centros de mem6ria das empresas, pri-
vadas ou estatais, sejam a reuniao de documentos esparsos,
sem qualquer organicidade, cole90esmais ou menos aleat6rias
de papeis, antiqualhas e velharias. Embora seja certo que e-
xistam tais exemplos, 0 que ocorre geralmente e a recomposi-
9ao das series documentais ligadas a certas fun90es institu-
cionais, que se encontram desorganizadas e esparsas, pela
nao obrigatoriedade legal de guarda. A situa9ao de documen-
tos similares nao e muito diferente na Fran9a, sendo que sua
importancia e reconhecida nesse pais: os arquivos estrategicos
e tecnicos de uma empresa nao SaGna verdade definidos e nem
obrigat6rios por lei. Seu interesse, no entanto, e maior, pois SaG
as unicas fontes sobre a vida cotidiana dos homens no seio da
empresa, sobre a maneira como SaGelaborados os produtos da
nossa sociedade de consumo e os equipamentos de uma regiao
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9 A informac;do administratiua contida nos arquiuos rorrenU:s,.e.posteri0rr:'-en-
te como testemunho em fase intermedidria ou romo fonte msftmca custodwda
n~s arquiuos permanentes, nao se restringe a si mesma. Se a considerarmos
com maior abrangencia, analisando-a como transmissao cu!tural, lan9Uda
para 0 futuro atraues de diferentes documentos grafados em diferentes supor-
tes, ela pode significar muito mais, quando alzada a outros. da-
dos/informat;j5es oriundos de campos nao-arquiuisticos. [...J OS roryuntos
informacionais que se geram ndo podem ser definidos rompartimentad~mente
como material de arquiuo, de biblioteca ou de centro de documenta9Uo, por
serem atipiros como totalidade a qualquer um deles. Esses conjuntos de da-
dos constituem a mem6ria. (BELLOna, 1991, p. 183)



e de um pais. Da mesma forma, a documenta{xlo impressa e os
documentos audiovisuais produzidos com 0 prop6sito de infor-
mar os acionistas, 0 publico, os dientes e 0 pessoal interno ad-
quirem hoje um lugar essencial nos arquivos de empresas· (LE
GOFF, 1997, p. 6)

• comunicac,;:aoempresarial: conjunto dos meios e proce-
dimentos utilizados pela empresa em sua interac,;:aocom
os diversos publicos;

• comunicac,;:aoinstitucional: aquela atraves da qual uma
instituic,;:aocomunica suas pniticas, objetivos e politi-
cas, geralmente visando a formac,;:aoou manutenc,;:aode
imagem positiva junto a seus publicos;

• comunicac,;:aosocial: a que se processa entre uma fonte
organizada de informac,;:ao(empresa, organizac,;:aogover-
namental ou nao governamental etc., geralmente por
intermedio de equipes especializadas) e a comunidade.
(HOUAISS & VILLAR, 2001, p. 781)

Alem disso, e born lembrar que colec,;:oesou fundos desmem-
brados, apesar de nao representarem 0 ideal, possuem valor
secundario, ou seja, informac;oes preciosas encontram-se ali e
muitas vezes os documentos sac procurados nao pelo seu ca-
niter mais evidente. Por exemplo, a grande massa de anuncios
~m midia impressa do acervo do Mappin - 60 mil recortes de
Jornal- nao foi reunida pela empresa senao como comprovan-
te de publicac,;:ao,para fins de pagamento aos 6rgaos de im-
prensa. Desse conjunto com inumeras possibilidades (hist6ria
da moda, da publicidade, da cultura material, do desenho e
texto publicitario, do comercio, do centro da cidade etc.) po-
dem ser extraidos subsidios diversos, como por exemplo para
o estudo da substituic,;:aodas roupas feitas por modistas e al-
faiates pela confecc;aoindustrial. 10

• jornais internos, boletins e outros peri6dicos;
• relat6rios de diretoria e de unidades da empresa (com ou

sem balanc;os);
• cronologias;
• releases e entrevistas;
• publicac;oes tecnico-cientificas sobre a empresa, unida-

des fabris, marcas, produtos, tecnologia etc.;
• clippings ou recortes de jornal com noticias sobre a em-

presa, suas marcas, produtos, concorrentes (docu-
mentac,;:aoreunida pela empresa);

• relat6rios de planejamento, consecuc;ao e resultados de
ac;oes de comunicac,;:ao.

Na tentativa de dar tratamento didatico a essas questoes, se-
guem-se exemplos de func;oese respectivos tipos documentais,
comuns a mem6ria das empresas.

10 O~tros exemp!os surgem da experiencia do Centro de Roubaix: etiquetas e
cartoes de embalagem esclarecem sobre produtos alimentares e de Uso do-
:nestico, sua apresentac;:ao e a evo!w;:aoda publicidade; os arquivos relativos
as func;:~s_comerciais do Banco de Credito Cooperativo permitem que se
fac;:aa hlstona de pequenas cooperativas, associac;:oes, comunidades de tra-
balho e mutuarias operarias que nao haviam deixado outros trac;:os. (LE
GOFF, 1997, p. 7)

• marketing: estrategia empresarial de otimizac,;:aode lucros
atraves da adequac,;:aoda produ9ao e oferta de suas
mercadorias ou servic,;:osas necessidades e preferencias
dos consumidores, para isso recorrendo a pesquisa de
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mercado, design de produtos, campanhas publicitfui.as,
atendimento pos-venda etc.;

.• marketing institucional: 0 que visa fortalecer a imagem
da empresa ou de qualquer instituiy8.o, com as
modalidades

" marketing cultural: que se desenvolve atraves do
p~trocinio de atividades musicais, culturais,
clentificas, educacionais ou esportivas.

•• marketing social: voltado para a realizay8.o de
programas comunitarios, como serviyo social,
educayao, saude, lazer etc.. (HOUAISS& VIL-
LAR,2001,p.1856)

••projetos;
a relatorios de estudos e pesquisas;
••atas de reuni8.o;
••correspondencia: memorandos, comunicados, circulares

etc.;
••apostilas;
••bibliografias;
••cronogramas;
••organogramas;
••graficos;
••convenios;
••textos de conferenciasjpalestras;
••plantas e croquis;
••manUalS;
••relatorios de planejamento, consecw;8.oe resultados.

••anuncios em midia impressa e eletronica;
••relatorios de planejamento, consecuyao e resultados de

ayo~~de propagan~a e marketing;
••relato?os. de pesqUlsa de marketing e de opiniao, tanto

qualitativas quanto quantitativas;
•• merchandising em programas de radio e TV(novelas, pro-

gramas de auditorio etc.);
••publicayoes sobre supermercados, embalagens e generos

especificos de produtos;
••material grafico (plano ou tridimensional) para pontos-'

de-venda;
••embalagens, logotipos e rotulos;
••cataIogosj foldersj broadsides de venda'
••premios, trofeus, diplomas, certificado~;
••filme~e.fotos qu~ documentem eventos de promoy8.o,pa-

~OCl-:U0'.~remlay~O, ay8.o de marketing (degustay8.o,
d~stnbU1yaO.de bnndes, demonstrayao etc.);

••umformes, bnndes ou miniaturas, usados para ayoes de
marketing.

Os conteudos dos documentos ligados as funyoes arroladas
dizem respeito a vida das organizayoes, especialmente a

processos e resultados;
inovayoes tecnologicas;
pioneirismo na oferta de produtos e serviyos;
proposta de mudanyas nos hcibitos de consumo e
comportamento do consumidor;
trajetoria das marcas, produtos e/ou serviyos;
f1losofia de comunicayao, estrategias e ayoes de
marketing;
materialidade e personalidade de marcas e produtos
expressos em suas embalagens, logotipos e r6tulos;
trajetoria de comunicay8.o com a imprensa escrita e
falada;
politica de promoyoes, concursos e premiayoes a
clientes;
politica de beneficios concedidos a funcionarios',

funf;lio tec~ico-~~entifica, geradora de documentos que cor-
respondem as ativldades-fim das organizayoes
28



• politica de patroeinios artisticos, culturais, esporti-
vos;

• prerrrios e eertifica~oes recebidos por inova90es e
posicionamento no mereado;

• politica de "responsabilidade social" frente it eomu-
nidade.

• estudo do fluxo de produc;ao de documentos,
dos sistemas de guarda, dos depositos, das ta-
be1as de temporalidade, das normas de confi-
dencialidade, da conserva9ao fisica etc..

Como se verifica, essas senes documentais tern urn alto po-
tencial informativo e refletem a historia da entidade, sua cul-
tura, investimentos, sucessos e fracassos e a maneira como
ela quer ser identificada no mereado e na comunidade it qual
pertence.

2. Reuniao dos documentos, ja que a dispersao tern sido
a regra e, em alguns casos, e preciso reproduzir os
documentos de arquivos, biblioteeas e outros luga-
res12:

• transferencia dos documentos que serao cus-
todiados pe10centro de memoria e busca dos
que estao fora da organiza9ao, junto a funcio-
nanos, c1ientes e fomecedores (agencias de
publicidade, estudios de fotografia, produto-
ras de audiovisuais, assessorias de imprensa,
escritorios de comuniea9ao visual etc).

A montagem de urn centro de memoria supoe uma sene de
a90es que podem ser sumarizadas nos seguintes passos:

1. Levantamento historieo e diagnostico da produ9ao
documental, com a perspectiva de obter subsidios pa-
ra 0 planejamento detalhado do trabalho:

• estudo da trajetoria da organiza9ao,das estru-
turas administrativas e fun90es exercidas por
e1asao longo do tempo11 ;

• 0 processamento teenieo e feito conforme a
natureza da doeumenta9ao, havendo hoje a
tendencia de Ihe dar tratamento arquivisti-
C013.

saG pontos de ancoragem fidedignos para 0 pesquisador. LE GOFF, 1977,
passim.
12 Alem das bibliotecas, arquivos publicos (de documentos, filmes, fotos etc.)
e privados (de jornais, revistas, emissoras de televisao e radio), ha hoje acer-
vos organizados por institui<;6es privadas, tais como os ligados a bancos
(Instituto Moreira Salles, Instituto Itau Cultural e 0 mais recente financiado
pelo Banco Santos) e empresas como a Memoria da Propaganda e a
Collector's, esta com importante acervo fonografico ligado as gravadoras e ao
radio, as duas ultimas sediadas no Rio de Janeiro.
13 Modemamente M a predomindnda dos procedimentos arquivisticos, pois a
tendenda dos centros tem sido a de enfatizar a obtent;:ao de arquivos perti-
nentes d sua area. Essa tendenda se justifica pelo fato de os arquivos serem
a expressao material da atua¢o cotidiana de pessoas e entidades nos dife-
rentes campos que se tomaram objeto de um repensar por parte dos mais
variados segmentos sociais. TESSITORE,Viviane. Como implantar centros
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11 A fun<;lioconstitui a ponte entre 0 projeto da empresa, ou seja, sua politi-
ca e seus objetivos, e os meios que the saG necessarios para realizar esse
projeto. It preciso, pois, definir urn quadro global das grandes fun<;6es,de-
compostas em subfun<;6es, definidas a partir de organogramas, levando
tambem em conta a contribui<;lioda pesquisa sobre a organiza<;aoda em-
presa como institui<;ao. Esse quadro de base e uma chave para reconhecer
os conjuntos de documentos na hora da coleta, entende-Ios, para estabele-
cer uma tipologia levando em conta todos os documentos produzidos ou
recebidos, quaisquer que sejam seus suportes. Isso permite apreender as
16gicasda produ<;ao documental, as estruturas dos dossies pelas suas con-
di<;6esde produ<;ao e as raz6es por que urn documento nao esta no lugar
esperado. Isso serve tambem a constru<;ao dos quadros de classifica<;ao,que
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• selec,;:aodos principais itens de identificac,;:ao
dos documentos - a tipologia, 0 suporte, a da-
tac,;:ao(t6pica e cronica), 6s conteudos e outras
caracteristicas - e sua inserc,;:aoem banco de
dados eletronico;

• a descric,;:aodos conteudos e feita por meio de
descritores e indexadores;

• os beneficios da informatizac,;:aodependerao da
escolha adequada do software, da estrutura
da base de dados, da padronizac,;:aoda entrada
dos dados (incluindo vocabulario controlado),
pois desses fatores dependerao a recuperac,;:ao
das informac,;:oese a construc,;:aode bons ins-
trumentos de pesquisa.

minimizac,;:aoda poerra e da poluic,;:ao
atmosferica;

o a conservac,;:aocorretiva pressup6e a
priori 0 confronto entre 0 valor do do-
cumento, 0 prec,;:odo material, do traba-
lho do especialista e, ainda, 0 risco que
se corre com a intervenc,;:ao.

• os documentos custodiados deverao receber
acondicionamento especifico conforme seus
suportes, e 0 mobiliario adequado devera ser
planejado respeitando-se formatos e dimen-
soes;

• a conservac,;:aofisica de documentos pode ser
preventiva ou corretiva (quando danos ja ocor-
reram):

o ac,;:oespreventivas pressupoem desde a
limpeza medinica dos documentos, a
retirada de clipes e grampos, ate a ma-
nutenc,;:aodo acervo em ambiente com
controle de temperatura, umidade. e

II sac necessanas estrategias para fazer circular
as informac,;:oesdo acervo, e uma delas e a ra-
pida disponibiliza~o de documentos e dados,
nao sendo necessario completar 0 trabalho pa-
ra acontecer;

• outra maneira e a edic,;:aode pequenas mostras
de documentos que divulguem 0 acervo, con-
forme recortes tematicos, ou a publicac,;:aono
jornal interne ou intranet dos documentos ja
disponiveis, seus conteudos etc.;

• com 0 desenvolvimento do trabalho serao pro-
duzidos o(s) instrumento(s) de pesquisa que
mais se aplicar(em) ao acervo - ai se completa
a disseminac,;:aoda informac,;:ao,pois tais pec,;:as
deverao circular inclusive para outras institui-
c,;:oesque possam tambem divulga-las.

• depois de pesquisa para hierarquizar a neces-
sidade das areas institucionais, devera ser
produzida informac,;:aoextraida do acervo orga-
nizado e referenciado e de bibliografia externa,
mas essa tarefa pode ou nao fazer parte do es-
copo de trabalho.

de docurnenta~o. Sao Paulo: Associa<;;aode Arquivistas de Sao Paulo I
Projeto Como Fazer, 2001. [Texto distribuido durante a oficina realizada em
27 e 28 de setembro de 2001 J
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8. Treinamento dos produtores de documentos da orga-
niza9ao

instru9ao, por meio de workshops ou pales-
tras, aos responsaveis por arquivos correntes
em cada unidade da organiza9ao, sobre a im-
portancia de identificar e acondicionar corre-
tamente os documentos produzidos, no ato
mesmo da produ9ao, a9ao que cria nova pos-
tura em rela9ao aos documentos, seu valor
informativo e a qualidade da informa9ao.

Outra vertente de trabalhos institucionais e 0 uso da mem6ria
para a elabora9ao de produtos que tern a.hist6ria como mate-
ria prima. Os formatos podem ser diversos: livros, exposi90es
tematicasjcatalogos, CD-Rom e ate mostras permanentes ou
museus, onde saG expostos objetos, processos e produtos, e-
quipamentos, plantas, fotos etc..

Certamente nao ha uma regra geral para esses trabalhos, mas
o preconceito de certos academicos - que, inclusive, parecem
acreditar que toda a historiografia produzida na universidade
tenha conteudo critico - coloca-os todos num mesmo plano,
equiparando os chamados coffee book table (livrosbonitos pa-
ra enfeitar a sala de visita) as edi90es de pesquisa mais conse-
qiiente, que se tornam referencia para os assuntos de que tra-
tam.

oficializa9aodo centro de mem6ria no organo-
grama da institui9ao, por meio de instrumen-
tos formais adequados que contemplem sua
natureza, objetivos, subordina9ao e estrutura
interna;
estabelecimento de uma rotina de transferen-
cia de documentos, caso 0 centro de mem6ria
seja custodiador de documentos, ou de trans-
ferencia de informa90es, caso seja apenas re-
ferenciador, ou ambos;
estabelecimento de politicas de atualiza¢lo
dos dados;
reavalia9ao constante do escopo do trabalho,
considerando 0 numero e 0 conteudo das
consultas intern as e externas efetuadas, a fIm
de fazer os ajustes necessarios.

o produto final nao se confunde com 0 do trabalho academico,
ja que sua fun9ao primeira e de divulga9ao.Trata-se de mono-
grafia sem 0 vies critico das correntes historiograficas contem-
poraneas, 0 que nao significa que seja inconsistente ou sem
valor. Feita sob a 6tica da pr6pria institui¢o, baseia-se nas
fontes primarias intemas (tao fidedignas quanto as publicas) e
nos depoimentos das pessoas que dela participaram. Obvia-
mente saG tambem consultados arquivos publicos, dados ofi-
ciais, peri6dicos e bibliografia cientifica. A valoriza9ao da me-
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Falamos aqui do que nossa experiencia nos aponta: de edi90es
geralmente realizadas a partir dos trabalhos de organiza9ao
dos acervos hist6ricos das institui90es (privadas ou publicas),
o que leva a matura9ao dos temas e a urn born conhecimento
dos objetos de estudo desenvolvidos. Tais edi90es tern suas
tematicas tratadas a partir de uma contextualiza9ao cultural e
socioeconomica, 0 que insere a institui9ao no seu tempo e lu-
gar, buscando explicar 0 sentido das trajet6rias narradas.

Na verdade, 0 papel mais importante dos documentalistas que
concebem e organizam os centros de mem6ria e 0 de ser in-
termediarios entre as organiza90es e as pesquisadores, sendo
sua p~ncipal responsabilidade, depois dos arquivos organiza-
dos, a mterface entre as institui90es detentoras dos arquivos e
o mundo da pesquisa.
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rn6ria intema leva a urn produto que tern urn eornpromisso
afetivo com as experiencias daque1es que rernernoram, pois
reeonstitui vivencias pessoais e sociais, desenroladas a partir
do interior do grupo, de forma a ofereeer dele urn quadro de
analogias nas quais seus mernbros se reeonher;am.

o trabalho de hist6ria leva a instituir;ao a tornar contato com
os meandros de uma cultura, cornu mente desconhecida para
e1a. Dessa visao surge uma eonseieneia que opera como fator
de transformar;ao intema. E quando a cultura - numa pala-
vra, 0 universo de sentidos atribuidos as ar;6es - pode ser arti-
culadora e agente de mudanr;as. Entretanto, nao se espere
que as organizar;6es levem ate 0 frm seus questionamentos,
pois 0 limite e a permanencia da pr6pria organizar;ao enquan-
to geradora de lueros, no easo das ernpresas privadas, ou en-
quanto seguidoras de parametros determinados pelo Estado,
no caso de autarquias e semelhantes.
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