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RESUMO  

O trabalho analisa a formação do NUDOM - Núcleo de Documentação e Memória do Colégio 

Pedro II - e seu papel na preservação da memória histórica do colégio, instituição de ensino 

criada no século XIX e que foi, durante muitas décadas, referência para a educação nacional. 

Destaca ser a memória institucional o reflexo da trajetória de uma instituição e que sua 

construção expressa as relações que esta mantém com a sociedade e com os sujeitos que dela 

fazem parte. Desnaturalizar esse processo, permite-nos conhecer a instituição e a identidade 

que quer propagar frente aos diferentes grupos sociais com os quais se relaciona, no caso de 

um colégio, mais especificamente, seus alunos, professores e funcionários.  Nesse processo, 

nota-se que diversos tipos de memórias perpetuam-se ou apagam-se. No campo simbólico, 

significa a produção de ideologias que se manifestam nos discursos das autoridades e nos 

conteúdos dos documentos institucionais que são organizados e disseminados ao público, por 

meio de suas coleções e instrumentos de pesquisa (guias catálogos, etc.). Tem como 

referencial teórico os estudos de Pierre Nora, Maurice Halbawchs, Michael Pollak sobre os 

conceitos de memória, lugar de memória e identidade, além das análises de Ana Maria 

Camargo e Silvana Goulart sobre memória e centros de memória. Usa como aporte 

metodológico, a pesquisa qualitativa do tipo exploratória, pautada em revisão de literatura 

sobre o NUDOM, sua criação, os instrumentos que orientam sua função e a formação de seu 

acervo. Conclui ressaltando a importância dos centros de memória na preservação e difusão 

da memória de uma instituição, possibilitando a consolidação de uma identidade para o grupo, 

garantindo-lhe coesão e sentimento de pertencimento.  Destaca que o acesso a diferentes 

fontes de informação disponíveis no acervo, tem possibilitado aos pesquisadores re(construir) 

a memória dessa instituição secular. Por meio da análise de seu acervo, demonstra que a 

entidade tem cumprido seu papel de reconstituir, em diferentes momentos históricos, as ações 

e a cultura desta escola, possibilitando àqueles que consultam seus acervos conhecer a 

memória do Colégio Pedro II e de sua inserção na história da Educação no Brasil. 

 

Palavras-chave: Documento. Memória coletiva. Identidade. Colégio Pedro II. Núcleo de 

Documentação e Memória (Colégio Pedro II).   
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ABSTRACT  

The paper analyzes the formation of NUDOM – Núcleo de Documentação e Memória of the 

Colégio Pedro II - and its role in preserving the historical memory of the college, a teaching 

institution created in the 19th century and that for many decades was a reference for national 

education. Institutional memory is the reflection of the trajectory of an institution and its 

construction expresses the relationships it maintains with society and with the subjects that 

form part of it. To denature this process allows us to know the institution and the identity that 

wants to propagate in front of the different social groups with which it relates, in the case of a 

college, more specifically, its students, teachers and employees. In this process, it is noted that 

various types of memories perpetuate or fade. In the symbolic field, it means the production 

of ideologies that are manifested in the authoritarian discourses and in the content of 

institutional documents that are organized and disseminated to the public through their 

collections and research tools (catalog guides, etc.). It has as theoretical reference the studies 

of Pierre Nora, Maurice Halbawchs, Michael Pollak on the concepts of memory, place of 

memory and identity, besides the analyzes of Ana Maria Camargo and Silvana Goulart on 

memory and memory centers. It uses as a methodological contribution the qualitative research 

of the exploratory type based on literature review on NUDOM, its creation, the instruments 

that guide its function and the formation of its collection. It concludes by highlighting the 

importance of memory centers in the preservation and diffusion of the memory of an 

institution, allowing the consolidation of an identity for the group, guaranteeing cohesion and 

a feeling of belonging. It emphasizes that access to different sources of information available 

in the collection has enabled researchers to re-construct the memory of this secular institution. 

Through the analysis of its collection, the organization has fulfilled its role of reconstituting at 

different historical moments the actions and culture of this school, enabling those who consult 

their collections to know the memory of the Colégio Pedro II and its insertion in the history of 

Education in Brazil 

 

Keywords: Document. Memory. Identity. Colégio Pedro II (Brazil). Núcleo de Documentação e 

Memória (Colégio Pedro II, Brazil).   
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ciência da Informação (CI) é uma área do conhecimento interdisciplinar que 

estabelece relações com diversas outras áreas do conhecimento, tanto com as chamadas 

Ciências Exatas como as Humanas e Sociais. Dentre as disciplinas que contribuem para a 

construção do conhecimento na CI está a História, em especial os estudos sobre as relações 

entre documento e memória social. 

 Em seu estudo sobre a CI, Pinheiro (2005) identifica o tema memória na base do 

próprio surgimento da CI, quando afirma: 

 

A Ciência da Informação tem dupla raiz: de um lado a 

Bibliografia/Documentação e, de outro, a recuperação da informação. Na 
primeira o foco é o registro do conhecimento científico, a memória 

intelectual da civilização e, no segundo, as aplicações tecnológicas em 

sistemas de informação, proporcionadas pelo computador. (PINHEIRO, 
2005, p.16) 
 

Paul Otlet, por sua vez, no Tratado de Documentação (1934) apresenta a conservação 

como um dos objetivos da nova ciência por ele proposta. Apesar de não mencionar o termo 

memória, é possível reconhecer a ideia de preservação de registros de informação 

perpassando o conteúdo de sua obra. 

Por isso, estudar a relação entre os registros de informação e a memória institucional 

preservada em centros de memória, associando esta temática à questão da memória enquanto 

identidade institucional, expressa na materialidade dos acervos e coleções, foi o interesse que 

fomentou a realização desta pesquisa.  

A preocupação aqui é com a memória coletiva, entendendo-a como uma construção 

social criada através dos embates entre os sujeitos e seus grupos sociais, em diferentes 

conjunturas históricas. Esses embates determinam o que deve ser lembrado ou esquecido, 

além de identificar o indivíduo com o grupo. Significa dizer que, tanto na vida do sujeito 

como na das instituições, a memória relaciona-se diretamente com a formação de uma 

identidade, viabilizando a construção permanente de uma imagem moldada segundo sua 

história.  

 A implantação de centros de memória em instituições escolares pautou-se, também, 

por estas preocupações: preservar registros que guardam as marcas de sua identidade. Esse 

tipo de iniciativa, além de garantir a preservação e conservação de documentos importantes 

para a história da educação no Brasil, contribui para que as instituições escolares não sejam 

percebidas como construções individualizadas, mas sim, inseridas em um contexto histórico e 
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relacionadas a uma ideologia. Assim, as instituições escolares devem ser compreendidas 

como elementos estratégicos, pois atuam como influenciadoras no exercício de disputa e de 

hegemonia social. 

O interesse pelo tema surgiu do convívio e da experiência com a realidade da 

Instituição em que atuo como servidora pública: o Colégio Pedro II, Campus Niterói. O 

trabalho na Biblioteca desse Campus permite uma relação próxima e fácil comunicação com 

servidores de diversos Campi, inclusive com os do Campus Centro, onde está localizado o 

Núcleo de Documentação e Memória (NUDOM) do Colégio Pedro II, objeto empírico deste 

estudo. 

A pesquisa tem como proposta investigar a política de memória do NUDOM e sua 

relação com a identidade da referida instituição. A motivação para abordar este tema na 

pesquisa de Mestrado, surgiu devido ao anseio de investigar a relação entre acervo, memória e 

identidade, pretendendo entender, especificamente, como os documentos sob custódia do 

NUDOM se relacionam com o que é lembrado ou esquecido a respeito do Colégio Pedro II.  

Sabe-se que o Colégio Pedro II teve papel importante para a educação nacional 

durante o Império, expandindo-se no século XX e tornando-se uma referência para o ensino 

secundário em todo país, atendendo quase que exclusivamente à formação escolar da elite 

brasileira. Dessa maneira, conhecer sua política de memória ajudará a entender a identidade 

institucional e como esta se projeta sobre os sujeitos que a vivem cotidianamente.  

Conforme destaca Halbwachs (2006), a memória é construída socialmente e o ato de 

lembrar não é individual, estando ambos intimamente relacionados ao movimento das 

instituições sociais às quais o indivíduo pertence, como a família, a escola, a igreja etc. Por 

isso, “para evocar seu próprio passado, em geral, a pessoa precisa recorrer às lembranças de 

outras, e se transportar a pontos de referência que existem fora de si, determinadas pela 

sociedade.” (HALBWACHS, 2006, p 72). 

Assim sendo, pode-se dizer que o caráter social da memória é confirmado pelo fato de 

a memória individual não existir sem os construtos sociais, sendo necessário o uso de pontos 

de referência para que o indivíduo possa codificar, armazenar e recuperar a informação, bem 

como pelo motivo do processo de recordar ser, essencialmente, social.   

Para Nora (1993), a passagem da sociedade de memória para a sociedade de história, 

obrigou cada grupo a redefinir sua identidade pela revitalização de sua própria história, 

levando outras instituições, além das clássicas (família, Igreja e Estado), a registrarem suas 

lembranças. Michael Pollak avança nessa reflexão ao dizer que nas sociedades históricas “o 
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que está em jogo na memória é também o sentido da identidade individual e de grupo”. 

(POLLAK, 1989, p. 10). 

O autor defende que a memória coletiva, composta pelas memórias dos diferentes 

grupos que a compõem, é múltipla e exerce a função de manter as identidades desses grupos. 

No entanto, ressalta que a memória não é construída arbitrariamente, visto que resulta da 

seleção de recordações por meio do que denomina “trabalho de enquadramento de memória”, 

que deve seguir determinados critérios, visto que é uma forma de esclarecer o passado, de 

acordo com as demandas existentes no presente e no futuro. (POLLAK, 1989, p. 9). 

De acordo com Candau (2011), a identidade relaciona-se à memória porque é preciso 

revolver o passado para poder narrar-se, construir uma identidade, constituir-se como sujeito 

diante do outro e posicionar-se dentro do grupo. Esse, portanto, é o ponto que liga a 

identidade à memória, tornando possível sua afirmação de que “a memória é a identidade em 

ação” (CANDAU, 2011, p.24). 

Dessa forma, é possível afirmar que o processo de construção da identidade está 

contido no processo de memória que, por sua vez, envolve a reconstituição do passado através 

de lembranças e esquecimentos de acontecimentos ocorridos. A relação entre a memória e a 

identidade é marcada por conflitos entre o que deve ser lembrado ou esquecido. Assim, 

admite-se a existência de um jogo de forças por meio do qual algumas memórias consolidam-

se como hegemônicas, sendo registradas e preservadas, constituindo-se como bases para a 

criação de identidades individuais ou coletivas. 

Nas sociedades urbanas e industriais, a memória cedeu lugar à história.  A memória 

coletiva passou a ser registrada em “documentos-monumentos”, que representam a história e a 

cultura do grupo social no qual o indivíduo está inserido (LE GOFF, 2005). A dinâmica desse 

processo levou à criação de lugares de memória, como os arquivos e as bibliotecas. 

Diante do exposto, pode-se dizer que o documento é produzido, intencionalmente ou 

não, por um grupo sob influência de uma época. Desse modo, a história do Colégio Pedro II 

foi construída ao longo do tempo através de documentos preservados pela instituição e que 

hoje, previamente selecionados, estão sob a custódia do NUDOM, um local planejado para ser 

uma representação da sua memória coletiva. 

Em vista disso, é possível inferir que a seleção de itens para a formação do acervo do 

NUDOM, está intimamente relacionada com as ideologias e as relações de poder que 

marcaram essa instituição centenária. Essas disputas de forças e poder são inerentes ao 

processo de construção da memória social da educação brasileira. Nesse cenário, destaca-se a 
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centralidade do Colégio Pedro II na formação das primeiras instituições de ensino secundário 

do país.  

A questão da identidade também tem sido um fator essencial para justificar o trabalho 

de valorização da memória institucional. Entidades como o NUDOM são criadas com o 

objetivo de resgatar a identidade de uma instituição e, assim, recuperar seu próprio 

significado, dentro e fora da entidade. Aliado a isso, está o fortalecimento da imagem interna 

e externa da instituição e a busca da coesão e do consenso para seus projetos atuais e futuros. 

A partir das considerações expostas, foram levantadas as seguintes questões:  

- O que o NUDOM considera memorável?  

- Qual identidade institucional o NUDOM pretende preservar?  

- Como essa memória está “enquadrada” em seus acervos?  

- Como esse discurso é recebido pela comunidade escolar? 

Parte-se dos seguintes pressupostos: o NUDOM é o maior influenciador sobre o que 

se sabe acerca da história e memória do Colégio Pedro II; que o seu acervo é o principal 

recurso utilizado pela instituição para a construção de seu capital simbólico, mais 

especificamente da legitimação de sua representação social diante de seus pares e da 

sociedade em geral.  

O objetivo geral é problematizar a contribuição do NUDOM na formação da memória 

e identidade do Colégio Pedro II. Para atingi-lo, foram elaborados os seguintes objetivos 

específicos:  

I. Conhecer as diferentes abordagens que envolvem as discussões sobre memória e 

identidade.   

II. Analisar a relação entre os conceitos memória institucional, lugares de memória e 

documentos.  

III. Conhecer a trajetória do NUDOM e problematizar sua criação.  

IV. Identificar a concepção de memória do NUDOM e como essa se expressa na política 

de organização de seu acervo.   

V.  Verificar como o acervo do NUDOM influencia na formação do que é lembrado ou 

esquecido pelo e sobre Colégio Pedro II.  

Os centros de memória escolares são constituídos por documentos bibliográficos, 

arquivísticos e museais, produzidos por meio de práticas administrativas e pedagógicas, sendo 

considerados de extrema importância para a historiografia da educação por permitirem, 

através de suas fontes, reconstituir a cultura e a memória escolar de determinado colégio e de 
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uma época específica (MOGARRO, 2005). É o caso do Colégio Pedro II que, ao longo de 

seus 180 anos, acumulou um acervo documental rico e diversificado em diferentes suportes, 

que narra a história institucional através de registros que refletem sua memória histórica e 

cultura escolar.  

Sabe-se que o NUDOM guarda e preserva documentos desde a inauguração do 

Colégio Pedro II, em 1837, formando um amplo e diversificado acervo da história e memória 

dessa instituição. Desse modo, objetiva-se compreender a relação do acervo preservado com 

as questões relativas à memória e à identidade da instituição, o que nos auxiliaria a comprovar 

a hipótese de que o NUDOM apresenta-se como um influenciador na conservação da 

memória histórica e identidade do Colégio Pedro II. 

Por conseguinte, abordar este tema na forma de uma dissertação de mestrado da área 

da Ciência da Informação permite ampliar o escopo dos debates sobre informação, cultura e 

memória, demonstrar a relação entre os documentos, a memória e a identidade que a 

instituição quer preservar e como esta se relaciona com os quadros sociais dos quais participa, 

no caso do Colégio Pedro II, a história e a memória do ensino secundário no Brasil.  

Silva et al. (2012, p. 69) lembram de que o objeto do pesquisador, neste caso, a 

instituição escolar, não é construído por ele. “O que ele constrói é o conhecimento do objeto e 

isto significa reconstruí-lo no plano do pensamento”; ou seja, dizer que o estudo a respeito de 

uma instituição escolar “deve ser entendido mediante princípios delineados para além do seu 

interior, ou seja, a partir das condições materiais que o fizeram ser produzido”. Assim, 

propõe-se demonstrar que o NUDOM pretende ser o local de maior representação da memória 

da instituição, não só devido à guarda, mas também pela reunião em um mesmo ambiente dos 

itens relativos à sua história e o que se fala sobre ela.   

Com relação à escolha da metodologia, os estudos de Braga (2007) foram 

esclarecedores quanto às abordagens explicativa e histórica dos métodos e paradigmas mais 

utilizados na pesquisa social. De acordo com a autora, a metodologia qualitativa adequa-se às 

investigações que não possuem hipóteses previamente formuladas ou à temas em que se tem 

pouco conhecimento teórico ou conceitual. Desse modo, “os métodos qualitativos ajudam não 

apenas a compreender o objeto de estudo, mas também a construí-lo a partir de novos 

aspectos e sob novas perspectivas.” (BRAGA, 2007, p. 27).  

Essa perspectiva compreende duas etapas: a primeira apresenta ênfase exploratória 

objetivando reunir dados, informações e documentos para analisar as questões que envolvem 

o problema da pesquisa; a segunda, atenta para o objeto na perspectiva de sua análise, 
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propriamente dita. Nesta etapa, geralmente aprofunda-se o estudo qualitativo indo a campo 

para ouvir os sujeitos envolvidos com o tema. 

 

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de 
problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. 

[...] Habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e documental, 

entrevistas não padronizadas [...] são desenvolvidas com o objetivo de 

proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato 
[...]. (GIL, 2008, p. 27). 

 

Diante disso, no primeiro momento este estudo priorizou o marco teórico, tendo como 

base as áreas de História, Sociologia, Biblioteconomia, Documentação, Arquivologia e 

Ciência da Informação. Durante a pesquisa bibliográfica, evidenciou-se a dificuldade em 

encontrar textos específicos relacionados ao assunto “centro de memória”. 

Após a compreensão teórica dos conceitos que norteiam a pesquisa, realizou-se o 

levantamento de documentos a respeito dos principais momentos da trajetória do Colégio 

Pedro II, a criação do NUDOM e os documentos relativos à política de memória e 

preservação do acervo dessa instituição escolar. Nessa investigação foram encontrados 

inúmeros documentos da história e da memória do colégio e, por esse motivo, restringimo-nos 

aos registros da construção e organização dos campi do Colégio Pedro II, fotografias que 

narravam a história da instituição, decretos, correspondências externas e internas, normativas 

internas, políticas e guias de atividades do NUDOM.   

No acervo do Arquivo Histórico, pertencente ao NUDOM desde 2003, foram 

analisadas todas as cinco séries do Fundo Colégio Pedro II (1837-2000) e consultadas as 

quatorze coleções do acervo bibliográfico do Centro de Memória. Procurou-se, com a análise 

desses documentos, descobrir o que seria considerado memorável pelo Colégio para ser 

preservado e guardado pelo NUDOM. Esse diagnóstico é pertinente à investigação porque a 

produção documental sob custódia do NUDOM é apresentada como o principal recurso 

utilizado pela instituição para a construção de seu capital simbólico, mais especificamente da 

legitimação de sua representação social diante de seus pares e da sociedade em geral.  

A segunda fase da pesquisa, seguindo a concepção de Braga (2007), voltou-se para o 

objeto em si. A fase exploratória arrolou duas etapas: na primeira a prioridade foi conhecer o 

NUDOM pelo olhar da equipe do Centro de Memória. Por esse motivo, foram feitas visitas 

presenciais e trocas de correspondências eletrônicas com os seus membros. Em seguida, 

ocorreram as primeiras conversas informais com os integrantes da equipe do NUDOM e, 

consequentemente, de parte da Comissão de Atualização da Memória do Colégio Pedro II. 
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Posteriormente, esse contato com a equipe do NUDOM foi retomado, ensejando mais 

algumas conversas e a aplicação de uma entrevista semiestruturada para esses profissionais.  

Por meio das entrevistas, procurou-se conhecer a visão dos membros da equipe do 

NUDOM acerca dos conceitos de memória, identidade e documento. A intenção foi trazer as 

falas daqueles envolvidos diretamente com a preservação e o desenvolvimento do acervo do 

Centro de Memória. Buscou-se, assim, compreender suas concepções a respeito dos conceitos 

mencionados, seus olhares acerca do Colégio Pedro II e do próprio NUDOM. A intenção era 

entender a visão de memória dessa instituição escolar, o papel do NUDOM nesse processo, 

esclarecer o que havia sido lembrado e selecionado como memorável, além daquilo que havia 

sido esquecido ou silenciado. 

Por fim, objetivando conhecer como a memória oficial divulgada pelo Colégio vem 

sendo absorvida pela comunidade escolar, foram preparados questionários que foram 

aplicados a alguns dos docentes, discentes e funcionários técnico-administrativos da 

instituição. 

O fato de a pesquisadora integrar o corpo técnico-administrativo do Colégio Pedro II 

ajudou no acesso às pessoas para a realização das entrevistas. No entanto, não se pode afirmar 

que isso trouxe somente facilidades em relação à pesquisa. Ao contrário, houve também 

dificuldades, na medida em que, quando se fala com alguém que conhece o assunto da 

entrevista, há o risco de que nem tudo seja dito, considerando que determinada informação já 

seja de conhecimento geral dos grupos sociais que compõem a instituição.  De forma a buscar 

mais dados que pudéssemos confrontá-los com as falas dos entrevistados, aplicou-se os 

questionários.  

Finalmente, quanto à organização dos conteúdos estudados, esta dissertação ficou 

estruturada da seguinte forma: 

Na Seção 1 discutiu-se o contexto em que o tema e o objeto da pesquisa estavam 

inseridos, compartilhando os motivadores para a realização do estudo, seus objetivos - geral e 

específicos - a metodologia, as etapas da pesquisa, as fontes consultadas e as técnicas 

adotadas para a coleta e análise de dados.  

Na Seção 2 discutiu-se os conceitos de memória, identidade, documentos e lugares de 

memória, dentre outros. Foram referenciais teóricos os estudos de Nora (1993), Halbawchs 

(2006) e Pollak (1989) acerca das concepções de lugar de memória, memória coletiva e 

identidade, bem como os de Le Goff (2005) para o conceito de documento. Esta Seção 

compreendeu outros desdobramentos, tais como as reflexões sobre memória institucional e 

identidade, principalmente aquelas fundamentadas nas obras de Nassar (2004 e 2012), Costa 
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(1997), Gagete e Totini (2004) e Candau (2011), de modo a destacar como a preservação da 

memória contribui para o fortalecimento da identidade de uma instituição. 

Na Seção 3, de apresentação do Colégio Pedro II, enfocou-se brevemente a sua 

trajetória histórica, destacando a criação da instituição de ensino secundário nos “quadros 

sociais” de memória e história da educação no Brasil. A seguir, avançou-se abordando as 

atividades profissionais que constituem as ações de um centro de memória. Para compreensão 

desses conceitos, buscou-se na literatura referências e esclarecimentos que auxiliassem na 

discussão dessas temáticas, para tanto utilizamos as considerações de Gagete e Totini (2003 e 

2004), Goulart (2002 e 2005), Camargo (1996 e 1999), Icléia Costa (1997) e Goulart e 

Camargo (2005).  

Na seção 4 fez-se a apresentação do NUDOM como uma unidade de informação do 

Colégio Pedro II que custodia documentos com valor científico e histórico relacionados à 

instituição. Discorremos sobre o processo de idealização e concretização do NUDOM, criado 

com o intuito de preservar, tratar e divulgar o acervo histórico do Colégio Pedro II, apoiando 

o trabalho de pesquisa da graduação e pós-graduação na busca por informações a respeito 

dessa instituição escolar, além de estimular o trabalho de pesquisa na sua própria comunidade 

escolar (RODRIGUES, 2015; 2016).  

Nesta Seção também se discutiu a política de preservação da memória da instituição, 

tomando como corpus de análise os documentos e atividades produzidas pelo NUDOM. Do 

mesmo modo, analisou-se sua política de desenvolvimento de coleções, a fim de conhecer o 

projeto de memória institucional que vem sendo desenvolvido pelo Centro de Memória 

durante os seus vinte e três anos de existência. Com isso, objetivou-se demonstrar a hipótese 

de a política de seleção e preservação do acervo do NUDOM ratificar o que é lembrado ou 

esquecido a respeito da e pela instituição. Ainda na Seção 4 foram apresentadas as falas dos 

idealizadores do NUDOM e de sua equipe de trabalho, colhidas através de conversas 

informais e entrevistas semiestruturadas realizadas ao longo da pesquisa.  

Na Seção 5 buscou-se ouvir a comunidade escolar, de modo a comparar a concepção 

de memória coletiva propagada pela instituição com aquela que é vivida pelos sujeitos 

(professores, funcionários e alunos) em seu cotidiano, bem como suas visões sobre o Colégio 

Pedro II e seus conhecimentos acerca do NUDOM. Os dados coletados por meio de 

questionários distribuídos em seis campi permitiram, após serem devolvidos, interpretar as 

informações obtidas. Pretendeu-se com esse procedimento avaliar se a concepção de memória 

presente no projeto do NUDOM está ratificada nas representações sociais que a comunidade 

escolar tem do Colégio.  
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2. MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL  

  

O marco teórico que ampara as discussões da pesquisa envolve temas como: memória 

e história, identidade, documento, memória institucional e lugares de memória. A seguir, 

passamos a discorrer sobre eles, iniciando com os principais teóricos que fundamentam a 

pesquisa, de modo a apropriarmo-nos desses conceitos e aproximarmo-nos das categorias que 

os cercam, tais como: lembrança, esquecimento e seleção, imprescindíveis para responder as 

questões que norteiam esta pesquisa: O que o NUDOM considera memorável? Qual 

identidade institucional o NUDOM pretende preservar? Como essa memória está 

“enquadrada” em seus acervos? Como esse discurso é recebido pela comunidade escolar? 

 

2.1. CONCEITOS DE MEMÓRIA E HISTÓRIA    

 

O conceito de memória apresenta diversas definições e sua preservação pode ser 

determinada por fatores de cunho social, político e econômico. Para melhor entender as 

diferentes acepções que envolvem o conceito de memória, debruçamo-nos sobre as análises 

de dois teóricos considerados primordiais para a compreensão do tema. Assim, esta Seção 

estará principalmente fundamentada na teoria do sociólogo francês Maurice Halbwachs 

(2006) acerca da “memória coletiva”, bem como na do historiador francês Pierre Nora (1993) 

sobre “lugares de memória”.  

O conceito de memória pode ser compreendido como a recordação do passado que 

ressurge no pensamento de cada indivíduo no presente. De acordo com a perspectiva de 

Halbwachs (2006), a memória é determinada por questões do presente e influenciada pelos 

grupos sociais frequentados pelo indivíduo. Pierre Nora (1993) concorda com Halbwachs 

(2006) ao afirmar que a memória consiste num conjunto de saberes constantemente atualizado 

pelo presente, sem rupturas temporais, que compreende lembranças adquiridas pelo indivíduo 

no grupo social em que está inserido.  

Ao discutir o conceito de memória de acordo com a perspectiva de Halbwachs (2006), 

percebe-se que a memória é um fenômeno social, porque a memória individual só tem sentido 

se compartilhada com o grupo ao qual o indivíduo pertence. Logo, a memória individual só 

existe a partir de uma memória coletiva, pois é por meio da recordação das relações mantidas 

pelo sujeito junto a um determinado grupo que as lembranças são construídas. Significa dizer 

que ao rememorar suas lembranças, o indivíduo expressa aquilo que viveu e experimentou 

coletivamente. Ainda segundo o autor, 
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Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, 

ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e 

objetos que somente nós vimos. Isto acontece porque jamais estamos sós. 

Não é preciso que outros estejam presentes, materialmente distintos de nós, 
porque sempre levamos conosco certa quantidade de pessoas que não se 

confundem. (HALBWACHS, 2006, p. 30). 

 

Assim sendo, pode-se afirmar que o caráter social da memória é confirmado pelo fato 

de a memória individual não existir sem os construtos sociais, sendo necessário o uso de 

pontos de referência para codificar, armazenar e recuperar a lembrança, pois os motivos que 

envolvem o processo de recordação são, essencialmente, sociais. 

Conforme essa afirmação pode-se dizer que cada membro do grupo percebe as 

lembranças da memória coletiva de maneira diferente, de acordo com a perspectiva que 

apresenta do fato. A memória individual, portanto, 

 

não está inteiramente isolada e fechada. Para evocar seu próprio passado, em 

geral, a pessoa precisa recorrer às lembranças de outras, e se transportar a 

pontos de referência que existem fora de si, determinados pela sociedade. 
Mais do que isso, o funcionamento da memória individual não é possível 

sem esses instrumentos que são as palavras e as ideias, que o indivíduo não 

inventou, mas toma emprestado de seu ambiente. (HALBWACHS, 2006, p. 

72). 

 

Assim, sabendo-se que a memória individual está baseada na memória coletiva, é 

possível afirmar que o ato de lembrar não é independente, uma vez que está fundamentado 

nos processos interpessoais dos grupos sociais nos quais o indivíduo está inserido. Significa 

dizer que o processo de rememoração não depende somente da lembrança pessoal do 

indivíduo, uma vez que sua memória faz parte da memória do grupo ao qual ele pertence. 

A memória individual revela a complexidade das interações sociais vivenciada por 

cada um. Na concepção de Halbwachs (2006), a memória coletiva compreende as memórias 

individuais, mas preserva suas diferenças ao relacionar fatos passados às necessidades do 

presente. Na memória coletiva, o passado está em constante processo de reconstrução, 

vivificação e, consequentemente, de ressignificação por um determinado grupo social. Essa 

memória tem como característica ser uma corrente contínua e natural de pensamento, isto 

porque não preserva nada do passado que não seja vivo ou que esteja inserido na memória do 

grupo que a detém. 

Halbwachs (2006) afirma que a memória está atrelada à participação de um grupo 

social em uma comunidade afetiva de forma que, quando o indivíduo lembra um 

acontecimento, desloca-se de um grupo a outro, em pensamento. Assim, a memória é 
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resultado de um processo social constante entre os indivíduos e seus laços afetivos, em que o 

indivíduo precisa da memória de outras pessoas para formar e legitimar suas lembranças. 

Dessa forma, toda lembrança constitui-se a partir da sociedade estando, consequentemente, 

sempre relacionada de alguma forma com um grupo.1 

Sobre a transmissão de memória, o antropólogo francês Joel Candau propõe diferentes 

modos, discutindo a influência do indivíduo nessa comunicação. Segundo o autor, a oralidade 

é a principal forma de transmissão da memória, seja nos grupos pequenos ou grandes. 

Ressalta que nos grupos pequenos, a oralidade ocorre principalmente nas sociedades 

primitivas em que há predominância da memória forte, em que a memória é repassada a partir 

do que alguém viveu e, posteriormente, compartilhou essa experiência. Do mesmo modo, 

destaca que nos grupos maiores, como em nossa sociedade, precisamos de arquivos para nos 

recordar, mas que, ainda assim, a oralidade é um importante meio de disseminação da 

memória. 

Retomando a ideia de Maurice Halbwachs, outro ponto importante em sua obra é a 

afirmação que nossa memória apega-se mais ao fato vivido do que àquele conhecido através 

dos livros, por exemplo. Por história, Halbwachs (2006), entende não ser só uma sucessão 

cronológica de acontecimentos, “mas tudo o que faz com que um período se distinga dos 

outros, do qual os livros e as narrativas em geral nos apresentam apenas um quadro muito 

esquemático e incompleto.” (HALBWACHS, 2013, p. 79). No entanto, é mediante a memória 

histórica que um fato exterior à nossa vida deixa sua impressão em determinado evento e, a 

partir dessa impressão, torna possível recordar esse acontecimento. 

Dessa maneira, se a memória pessoal prioriza, por exemplo, o fato vivido em 

detrimento daquele conhecido apenas através dos livros, em contrapartida, a memória 

histórica pode apresentar o passado de forma resumida e sistematizada, conforme o foi 

contado nos livros. Dessa forma, os acontecimentos narrados são “selecionados, classificados 

segundo necessidades ou regras que não se impunham aos círculos dos homens que por muito 

tempo foram repositório vivo.” (HALBWACHS, 2006, p. 100). 

A memória histórica, diferentemente da memória coletiva, objetiva produzir imagens 

singulares do processo histórico, a fim de solucionar questões no presente a partir de 

                                                             

1Burke (2000), diferente de Halbwachs (2006), defende que pesquisadores recentes não usam “memória 

coletiva”, mas “memórias sociais”. De acordo com o autor, a visão tradicional da relação entre a história e a 

memória é simplista para o século XXI. Segundo essa visão a memória representa o acontecimento verdadeiro, 

enquanto que a história reflete a memória. Nessa perspectiva, o historiador é considerado um guardião da 

memória pública, na forma registrada, para beneficiar seus autores e também para servir como exemplo 

posterior. 
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experiências do passado. Para Halbwachs (2006), uma das características da memória 

histórica que mais a diferencia da memória coletiva é seu caráter de descontinuidade dos 

fatos, isto é, permitir que o acontecimento seja dissociado daquele “que o precede ou o segue 

por um intervalo, em que se pode até acreditar que nada aconteceu.” (HALBWACHS, 2006, p. 

109). 

Nesse contexto, a história inicia-se no instante que a memória termina, isto é, no 

momento em que ocorre o apagamento da memória social ou, como diria Pollak (1989), o seu 

enquadramento. Dessa forma, consideramos a categoria “enquadramento de memória” 

fundamental para perceber que a memória que se apresenta monumentalizada nos arquivos e 

bibliotecas não é natural, mas sim consequência de relações de força e poder.  Isso leva a crer 

que, ainda que existam diferentes memórias coletivas, aquelas que são legitimadas pelos 

historiadores “acabam por ocupar maior lugar na memória dos homens” (HALBWACHS, 

2013, p. 100).  Esse processo utiliza diversos elementos para impor e convencer, como por 

exemplo, os livros e outros documentos registrados. A propósito, segue-se uma reflexão do 

autor: 

 

lidos nos livros, ensinados e aprendidos nas escolas, os acontecimentos 

passados são selecionados, comparados e classificados segundo necessidades 
ou regras que não se impunham aos círculos dos homens que por muito 

tempo foram seu repositório vivo. Em geral a história só começa no ponto 

em que termina a tradição, momento em que se apaga ou se decompõe a 

memória social. (HALBWACHS, 2006, p. 100). 

 

De acordo com Halbwachs (2006), a memória diferencia-se da história porque é 

contínua, natural e fundamentada nas semelhanças, além de consentir diversas memórias 

coletivas. Já a história passa a impressão de renovação constante dos fatos, baseada nas 

diferenças e apresentando-se de modo universal. Todavia, o autor esclarece a importância da 

memória histórica para que um fato exterior ao convívio do indivíduo deixe seu vestígio em 

um tempo e espaço determinados, tornando possível recordá-lo.   

Outra questão abordada por Halbwachs (2006) é a relação entre memória e espaço. 

Segundo ele, um grupo social molda, conforme a sua imagem, o espaço em que está inserido, 

ao mesmo tempo em que também se adapta à materialidade do lugar que resiste à sua 

intervenção. Afirma que esse fenômeno constitui um importante quadro de referência, estando 

intimamente relacionado à existência de qualquer memória coletiva. Para ele, a relação entre 

os grupos sociais e um determinado lugar é o que permite que o indivíduo crie laços sociais. 

Isso ocorre porque um grupo social quando inserido em um espaço, passa a moldá-lo de 

acordo com seus valores e ideologias. Sendo assim,  



 23 

 

 

cada aspecto, cada detalhe desse lugar tem um sentido que só é inteligível 

para os membros do grupo, porque todas as partes do espaço que ele ocupou 

correspondem a outros tantos aspectos diferentes da estrutura e da vida em 

sua sociedade. (HALBWACHS, 2006, p.160). 
 

O espaço é, portanto, de acordo com sua concepção, o fenômeno mais subjetivo do 

processo de memória. O espaço, quando relacionado à memória, refere-se às experiências, ao 

aspecto afetivo e à necessidade de identificação do indivíduo, mais do que ao sentido 

geográfico do termo.   

Para melhor compreender lugares de memória e lugares de história, ambos utilizados 

por Nora (1993), o autor destaca as diferenças entre os conceitos de memória e história: 

 
A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos, estando em 
permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, 

inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e 

manipulações, suscetível de longas latências e de repentinas revitalizações 
[...] história é a reconstrução, sempre problemática e incompleta, do que não 

existe mais [...] a memória é sempre suspeita para a história, cuja função é 

destruí-la e a repelir. (NORA, 1993, p. 9).  

 

Entendemos, portanto, a história como uma reconstrução problematizada do que não 

existe mais, enquanto que a memória seria o elo natural entre o passado e o presente. Acerca 

dessa abordagem, Nora (1993) analisa as diferenças entre os conceitos, afirmando que a 

história, por ser um processo intelectual, demanda análise e discurso crítico, sendo 

compreendida como uma representação do passado; enquanto que a memória, por ser afetiva, 

não é produzida conforme a conveniência, podendo ser caracterizada como um fenômeno 

sempre atual, suscetível a interferências, formada através das lembranças individuais ou 

coletivas.  

Segundo o autor, a memória guarda a lembrança do sagrado, enquanto a história 

transforma a lembrança em algo comum. Indo ao encontro de Halbwachs, Pierre Nora (1993) 

afirma que a memória surge de um grupo que ela une. Assim, sabendo que existem diversos 

grupos, consequentemente, há inúmeras memórias que são, por natureza, múltiplas, 

desaceleradas, coletivas, plurais e individualizadas. Em contrapartida, “a história pertence a 

todos e a ninguém, por esse motivo, apresenta um caráter universal”. (NORA, 1993, p.12). 

Ao distinguir os conceitos de memória e de história, Nora (1993) afirma que ambos 

tratam do passado, porém, de maneiras diferentes, visto que a história começa quando a 

memória acaba e esta acaba quando um grupo detentor dessa memória desaparece. Ressalta, 

ainda, que a uma forma de determinado grupo preservar sua memória é através da escrita de 
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sua história. O autor denomina essa prática de memória prótese: uma memória que não é 

vivida, que nós conhecemos através do exterior. 

Em sua análise acerca da memória, Nora (1993, p. 7) identifica a alteração do tempo 

como a causa do anseio da sociedade atual por “segurar traços e vestígios” do passado como 

forma de se proteger do dinamismo contemporâneo. A alteração do tempo é caracterizada 

pela sensação de transformação constante, no qual a história torna-se dinâmica e rápida e a 

“duração do fato é a duração da notícia”. Por isso, o historiador francês é enfático ao afirmar 

que: "produzir arquivos é o imperativo de nossa época, não mais como o relicário de uma 

memória vivida, mas como secreção voluntária e organizada de uma memória perdida” 

(NORA, 1993, p. 16).   

Segundo Candau (2011), a sociedade contemporânea está cada vez mais 

individualizada e sentindo a necessidade não só de transmitir, mas de perpetuar o passado. 

Esse desejo pode ser explicado pela velocidade com que as coisas se tornam descartável. A 

rapidez com que a sociedade atual produz informação acarreta uma “onda memorial”, uma 

tendência à monumentalização e ao arquivamento excessivo da informação, não se 

questionando sobre os processos de socialização e comunicação de ideias oriundas desses 

registros (CANDAU, 2011, p.112). 

Para Nora (1993), na sociedade urbano-industrial, não existe uma memória-história 

porque esse tipo, predominante até o século XIX, foi substituído por uma narrativa capaz de 

unificar e dar sentido ao tempo, considerando o passado como um processo. Por isso, defende 

que o passado está vivo na contemporaneidade. Segundo o autor, antigamente "a verdadeira 

percepção do passado consistia em considerar que ele não era verdadeiramente passado" 

(NORA, 1993, p. 18). Assim sendo, o passado seria o entendimento do indivíduo daquilo que 

não mais lhe pertence:  

 

Chegamos, simetricamente, da ideia de um passado visível a um passado 
invisível; de um passado coeso a um passado que vivemos como 

rompimento; de uma história que era procurada na continuidade de uma 

memória a uma memória que se projeta na descontinuidade de uma história. 

O passado nos é dado como radicalmente outro, ele é esse mundo do qual 

estamos desligados para sempre. (NORA, 1993, p.18). 

 

Para Nora (1993), a noção de lugares de memória surge em oposição à rapidez da vida 

moderna. Expressa o anseio de conhecer as tradições que definem os grupos, resgatando 

elementos que os unem. Sob esse aspecto, pode-se dizer que lugar de memória é um conceito 

que põe em discussão a questão da identidade e da ameaça da sua perda. Na constituição 

desses lugares, a memória e a história estão entrelaçadas e se “a história não se apoderasse 
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deles para deformá-los, transformá-los, sová-los e petrificá-los, eles não se tornariam lugares 

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

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

Nora (1993) afirma que a criação dos lugares de memória foi uma solução encontrada 

pela sociedade para selecionar e divulgar aquilo que considera memorável, atribuindo a esses 

espaços a sensação de que somos feitos de lembranças e não de esquecimentos. Da mesma 

forma, organizam-se arquivos, bibliotecas, museus e centros de memória que, “segundo 

critérios previamente estabelecidos, realizam o trabalho de coletar, tratar, recuperar, organizar 

e colocar à disposição da sociedade a memória de uma região específica ou de um grupo 

social, retida em suportes materiais diversos”. (VON SIMSON, 2000, p. 16). 

Guardar vestígios do passado é uma maneira de se proteger do sentimento de fluidez 

do tempo imposto pela sociedade industrial e pós-industrial. Nora (1993) reflete sobre o tema 

ao falar da aceleração da história como    

 

uma oscilação cada vez mais rápida de um passado definitivamente morto, a 

percepção global de qualquer coisa como desaparecida – uma ruptura de 
equilíbrio. O arrancar do que ainda sobrou de vivido no calor da tradição, no 

mutismo do costume, na repetição do ancestral sob o impulso de um 

sentimento histórico profundo. A ascensão à consciência de si mesmo sob o 
signo do determinado, o fim de alguma coisa desde sempre começada. 

(NORA, 1993, p.18) 
 

É nesse contexto que a memória cede lugar à história. Uma história monumentalizada 

nos documentos considerados oficiais, silenciando o que Pollak (1989) chamou de “memórias 

subterrâneas”. De acordo com Freitas e Gomes (2004), a história é uma versão política, 

baseada em registros autorizados e que envolve a racionalidade da lembrança. A história, por 

estar fundamentada em documentos, é considerada objetiva sendo, portanto, o oposto da 

memória, que é subjetiva e afetiva.  

 Nora (1993), ao fazer a crítica à história positivista, diz que o historiador não deve 

deixar de observar como objeto a própria história. Nesse contexto, alerta para a análise 

tendenciosa do passado e enfatiza que a história não pode ser considerada uma operação 

inocente, mas sim compreender que sua função social é realizar “a subversão interior de uma 

história-memória por uma história-crítica.” (NORA, 1993, p. 10). É com essa perspectiva que 

se procurou conhecer o NUDOM e sua política de memória, através do resgate de alguns 

elementos da sua trajetória, analisando criticamente as consequências desse processo para 

reforçar a identidade do Colégio Pedro II. 
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2.1.1 Documentos e Memória Social  

 

 Diferente das sociedades tradicionais em que os conhecimentos e a autoridade são 

transmitidos para os outros membros pela força da tradição e da experiência, as sociedades de 

história estabelecem sua autoridade e registram seus conhecimentos e experiências por meio 

de documentos. São registros de diferentes naturezas, acumulados por pessoas ou entidades, 

selecionados e guardados em instituições de memória.  

A complexidade que envolve o conceito de documento e os processos de documentação 

levou-nos a dedicar esta Subseção à conceitualização do termo documento. Sendo assim, 

estabeleceu-se a relação entre o conceito e os estudos produzidos na área da Ciência da 

Informação, destacando seu aspecto social, objetivando entender questões relacionadas à 

preservação, organização e uso da informação em instituições de cultura e memória. 

O termo documento difundiu-se no século XVII na linguagem jurídica francesa, no 

entanto, somente no início do século XIX assumiu o sentido de testemunho histórico. Quanto 

à origem histórica dos registros, Le Goff (2005) apresenta duas possibilidades que envolvem 

diferentes teorias à questão: os registros são suportes que auxiliam a memória, quando esta já 

não consegue rememorar sozinha a lembrança útil, ou expressam “resultado de luta pela 

memória social”.  

Pierre Nora (1993), ao discutir a relação entre memória e documento, destaca a 

diferenciação entre as sociedades de memória e as sociedades de história. Nesse âmbito, o 

autor qualifica de “memória verdadeira” aquela vivenciada por um grupo social, sendo 

afetiva, fundamentada no concreto e utilizada como base para ligar o passado com o presente. 

Devido à ruptura com o passado, são criadas “memórias-prótese” nas sociedades de história 

como, por exemplo, o mito, uma produção das narrativas históricas proveniente de registros 

que se apresentam de forma oral.  

Para Nora (1993), a narrativa histórica e a história em si, são construções racionais 

carregadas de rupturas sobre o passado. Dessa forma, a necessidade nas sociedades de história 

de “segurar traços e vestígios do passado”, é uma demanda do sentimento de fluidez do tempo 

contemporâneo (NORA, 1993, p.7). Para tentar se proteger dessa fluidez, são criados espaços 

oficiais (instituições de memória) onde as memórias-históricas são preservadas como traços 

legítimos da memória social que é disseminada. 

Nesse contexto e sabendo que a memória coletiva é seletiva, institucionalizada e 

influenciada pela conjuntura social, é primordial distinguir qualitativamente as informações 
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sociais provenientes dessas instituições. Nora (1993) enfatiza que, primeiramente, a 

formalização das instituições de memória representa a ruptura do consenso social, indicando 

um controle da informação. Outra constatação, que envolve a questão, é a forma como são 

elaborados esses registros, em que é privilegiado um saber em detrimento de outros saberes, 

ocasionando um discurso dominante por determinadas instituições. 

Adiante são apresentadas as relações históricas entre os registros do NUDOM e o 

Colégio Pedro II, considerando-se a necessidade de indivíduos e instituições, nas sociedades 

de história, de construir espaços de memória. Para tanto, parte-se do pressuposto que o 

documento expressa a luta pela memória social, quando não há mais o consenso sobre quais 

são as narrativas confiáveis (FREITAS; GOMES, 2004). Essa perspectiva apresentada por Le 

Goff (2005) e corroborada por Freitas e Gomes (2004), auxilia na discussão acerca dos 

conceitos de memória e história, necessários para compreender as questões da seleção, 

preservação e organização de registros documentais e da institucionalização da memória 

social de instituições de ensino, como o Colégio Pedro II.  

O historiador Jacques Le Goff (2005) aborda o conceito de documento junto com a 

definição de monumento, afirmando ao longo da obra intitulada Documento/Monumento, que 

o documento é utilizado pelos historiadores para escrever a história, enquanto que o 

monumento é aquele que a sociedade identifica e conserva como um registro de memória. E 

também ressalta que, a monumentalização dos documentos resulta em uma história que se 

afasta de seu dever crítico, ratificando os interesses dos grupos dominantes.  

Para entender o documento como monumento, é necessário retomar a perspectiva do 

autor acerca dos conceitos de memória e de história. Segundo Le Goff (2005), a história é a 

forma científica da memória coletiva, sendo o resultado de uma construção transmitida por 

meio de documentos e monumentos. Assim, o que permanece do passado não é o fato que 

existiu, mas sim o que os historiadores escolheram para ser lembrado. Desse modo, o 

documento é proveniente de uma seleção do historiador, enquanto o monumento é uma 

herança do passado. O documento, quando oficializado pelo Estado, tem a função de ratificar 

as verdades que determinados grupos escolheram como importantes de serem lembradas pela 

sociedade, impondo essas verdades ora pelo consenso, ora pela força. 

O termo latino documentum, inicialmente limitava-se a textos “oficiais” escritos e 

tinha o significado de prova para os historiadores positivistas do fim do século XIX e início 

do século XX, ainda que estes fossem resultado de suas escolhas.  Como fundamento do fato 

histórico, o documento ganhou maior legitimidade, sendo relacionando à “neutralidade” e 
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“objetividade” da história cientifica2, opondo-se à intencionalidade do monumento. 

Para os historiadores, o monumento é considerado um material historiográfico de 

valor contestável, porque caracteriza “o poder de perpetuação, voluntária ou involuntária, das 

sociedades históricas, ainda que seja um legado à memória coletiva” (LE GOFF, 2005, 

p.536). Segundo o autor, o monumento é “um sinal do passado [...] tudo aquilo que pode 

evocar o passado, perpetuar a recordação, por exemplo, os atos escritos”. Para ele o que 

transforma o documento em monumento é a sua utilização pelo poder, descartando a 

possibilidade de uma objetividade do documento:  

 
O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um 
produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí 

detinham o poder. Só a análise do documento enquanto monumento permite 

à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto 
é, com pleno conhecimento de causa. (LE GOFF, 2005, p. 535) 

 

Assim como Le Goff (2005), Frohmann (2009) defende que documentar experiências 

não é apenas tornar o documento informativo, uma vez que a validação do que é informativo 

está além do documento, perpassando a questão de redes de saber e poder. Dessa forma, esta 

dissertação está fundamentada nessa vertente de pensamento acerca da origem do documento 

por acreditar, assim como Freitas (2012), que a escrita surgiu em sociedades divididas “em 

estamentos ou classes, constituindo-se como ‘arcos do triunfo’ das narrativas dos vencedores” 

(FREITAS, 2012, p. 4). Para a autora, escrita, evolução, racionalidade, verdade, comprovação 

e escrita da história, estão intimamente relacionadas na constituição e transformações das 

sociedades. 

Para Le Goff (2005, p. 531), o “alargamento do conteúdo do termo documento foi 

apenas uma etapa para a explosão do documento, que se produziu a partir dos anos 1960 e 

levou a uma verdadeira revolução documental”. Ao citar Samaran (1961), Le Goff (2005) 

reitera a afirmação dos teóricos do século XIX, afirmando que a história é feita de 

documentos, mas que para isso é preciso compreender o documento no sentido mais amplo: 

“escrito, ilustrado, transmitido pelo som, a imagem, ou de qualquer outra maneira.” (LE 

GOFF, 2005, p. 541). Diante desse questionamento que surgia, o autor acredita que esse tenha 

sido o primórdio da explosão documental que aconteceria na década de 1960.  

                                                             

2Segundo Le Goff (2005), no final do século XIX os termos documento e monumento se modificaram na 

compreensão dos historiadores. Para o autor, o documento passou a ter valor essencialmente de texto, sendo 

entendido como “o conjunto de palavras (provas, instrumentos, testemunhos, etc.) que tentavam reunir os novos 

métodos da memória coletiva e da história ao desejo de, por um lado, provar cientificamente, [...]” (LE GOFF, 

2005, p.538), enquanto que, o termo “monumento” era utilizado para qualificar grandes de documentos. coleções 
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Para ele, essa explosão acarretou uma revolução quantitativa e qualitativa na produção 

documental. É nessa conjuntura que surge o que o autor chama de “história quantitativa”, que 

discute a noção de documento e seu tratamento. "O documento, o dado, já não existem por si 

próprios, mas em relação com a série que os precede e os segue, é o seu valor relativo que se 

torna objetivo e não a sua relação com uma inapreensível substância real" (FURET, 1974, p. 

47 apud LE GOFF, 2005, p. 542). 

É a partir dessas reflexões que Le Goff (2005) faz uma crítica ao conceito de 

documento, afirmando que não pode estar relacionado apenas à revolução documental e às 

demandas da história quantitativa, uma vez que precisa ser discutido por si só. Relata que a 

crítica tradicional sobre o documento estava relacionada à sua autenticidade, datando essa 

preocupação desde 1681, quando foi instaurada a crítica aos documentos de arquivo3. Nesse 

contexto, o autor faz uma crítica aos historiadores positivistas ao esclarecer que todo 

documento é resultado de uma  

 

montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade 
que os produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais 

continuou a viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a ser 

manipulado, ainda que pelo silêncio. O documento é uma coisa que fica, que 
dura, e o testemunho, o ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz 

devem ser em primeiro lugar analisados desmistificando o seu significado 

aparente. O documento é monumento. Resulta do esforço das sociedades 

históricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – 
determinada imagem de si próprias. No limite, não existe um documento-

verdade. Todo o documento é mentira. Cabe ao historiador não fazer o papel 

de ingênuo. (LE GOFF, 2005, p.547) 

 

Diante disso, todo documento/monumento é consequência da intencionalidade, 

consciente ou não, de quem o produz. Por isso, ao analisarem os documentos, os 

pesquisadores devem considerar que nenhum documento é criado ou guardado sem uma 

intencionalidade. Do mesmo modo, é necessário que saibam que a escolha pela preservação 

de determinado documento será responsável pela passagem de certa memória através de 

gerações. Os historiadores precisam ler o documento de maneira crítica, independentemente 

de sua forma, contextualizando-o, identificando “as forças” que nele se expressam ou 

silenciam. No caso dos documentos que constituem os acervos das instituições de memória, 

                                                             

3 Le Goff (2005) refere-se ao tratado de Dom Jean Mabbilon, publicado em 1681.  Mabbilon estabeleceu os 

princípios da crítica diplomática, que consistiam em testes aos quais os documentos deveriam ser submetidos a 

fim de serem considerados falsos ou verdadeiros. Assim diferentes tipos de documentos puderam ser definidos, e 

analisados por meio de sua escrita, pontuação, tipo de tinta, o tipo de selo etc.  
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como o NUDOM, esse processo inicia-se na política de desenvolvimento de suas coleções, 

aspecto que será discutido mais adiante. 

Então, a diferença entre o documento e o monumento pode ser compreendida, 

respectivamente, como o testemunho intencional e o objetivo. Entretanto, de acordo com Le 

Goff (2005), todo documento é monumento, porque todo documento é consequência de 

escolhas e intenções do seu produtor sendo, então, um ponto de vista da história.  Assim, o 

autor reitera a ideia de que o documento/monumento é uma montagem, produto de um centro 

de poder, demandando uma análise das condições de sua produção e uso.  

Aproximando essa discussão do campo informacional, na concepção de Paul Otlet em 

sua obra intitulada Tratado da Documentação, publicada em 1934, o documento é qualquer 

objeto informativo, tais como artigos e relatórios científicos e técnicos, cartões-postais, 

fotografias, obras de arte, além de objetos naturais, artefatos, achados arqueológicos, dentre 

outros. 

Vera Dodebei (2011) ratifica a perspectiva de Paul Otlet ao defender que o documento 

pode ser qualquer objeto informativo, mas acrescenta que, “não é a forma, muito menos o 

conteúdo, que pode definir o que é um documento, mas o seu uso, ou seja, o efeito que 

provocou no indivíduo” (p. 7). Para a autora, o objeto não nasce com a função de documento 

ou patrimônio: esse valor lhe é atribuído. No entanto, ressalta que esse valor não é definitivo, 

mas sim temporário e, conforme o contexto, estando relacionado aos grupos e às condições 

espaço-temporais.  A respeito do tema, a autora afirma que: 

a atribuição de predicáveis ao objeto (informacional) submetido ao 
observador dentro das dimensões espaço-tempo é seletiva, o que 

proporcionará, arbitrariamente, uma classificação desse objeto; e 

significação - a transformação dos objetos do cotidiano em documentos é 
intencional, constituindo estes uma categoria temporária e circunstancial. 

(DODEBEI, 2011, p.8) 

 

Conforme Dodebei (2011), o documento deve ser entendido como um “constructo” 

que abarca três proposições à preservação da memória: intencionalidade, sentido e 

significado. Desse modo, um documento ao ser escolhido para ser preservado, assume uma 

finalidade. No caso do NUDOM, o propósito que move esta pesquisa é conhecer os seus 

objetivos, sob quais circunstâncias (espaço-temporais) foi criado, a intencionalidade de suas 

coleções e como se relacionam ou se “enquadram” no projeto de memória do Colégio Pedro 

II.   

 Segundo Frohmann (2009), a informatividade dos documentos está relacionada às 

propriedades das práticas documentárias. Essas propriedades são definidas em quatro 
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categorias gerais: a materialidade; os lugares institucionais; os modos como são socialmente 

disciplinadas e a contingência histórica. Percebe-se que as contribuições de Frohmann (2009) 

são significativas para entender o processo sócio-histórico-cultural que envolve a criação de 

instituições de memória e sua relação com as práticas documentárias, a saber: 

A primeira é a materialidade: já que os documentos existem em alguma 

forma material, sua materialidade configura práticas com eles. [...] Uma 
segunda propriedade das práticas documentárias é o quanto profundamente 

incorporado elas estão nas instituições. Muito da autoridade da 

informatividade dos documentos depende dos locais institucionais de sua 

produção [...] Uma terceira propriedade é a disciplina social: práticas 
documentárias, como muitas outras, exigem treinamento, ensino, correção e 

outras medidas disciplinares [...] Uma quarta propriedade é a historicidade: 

práticas surgem, desenvolvem-se, entram em declínio e desaparecem – tudo 
isso sob circunstâncias históricas específicas. (FROHMANN, 2009, p. 237). 
 

A materialidade do documento está relacionada à constante transformação sócio-

histórico-cultural dos elementos simbólicos que envolvem a produção dos documentos.  

Frohmann (2009) afirma que o reconhecimento da materialidade do documento permite uma 

melhor compreensão do caráter social da informação. Essa assimilação possibilita ao 

pesquisador refletir acerca dos campos de forças (institucional, tecnológico, político e 

cultural) que atuam sobre a informação registrada nos documentos. 

Nessa direção, Frohmann (2009) compreende a escrita, mais especificamente o 

discurso por ela materializado, como a base do “poder gerativo e formativo do documento”, e 

que este ultrapassa o limite do conteúdo registrado, colaborando com a dupla materialidade do 

documento: sua interação com a instituição que a compreende e origina, bem como sua 

função social de gerar efeitos na sociedade (FROHMANN, 2009, p. 150). 

Dada à opção metodológica de realizar uma pesquisa exploratória acompanhada de 

levantamento documental, procurou-se identificar, com base na análise das tipologias e 

espécies documentais que compõe o acervo do NUDOM e dos documentos que o instituiu 

(regimentos, políticas), a dupla materialidade que envolve o projeto de memória institucional 

do Colégio Pedro II. Acredita-se que esse projeto vá além do acesso às fontes de pesquisa 

sobre a história da educação, o que retoma a discussão sobre a centralidade dessa escola como 

referência para a educação no Brasil. Desse modo, a partir de sua documentação, pretende-se 

conhecer o processo de (re)construção da identidade dessa instituição escolar, um processo 

que abriga, como veremos mais adiante, elementos objetivos e subjetivos que podem ser 

reconhecidos como constitutivos das aspirações e necessidades dos diferentes grupos que 

compõe o Colégio Pedro II.    
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2.1.2 Memória, Lembrança e Esquecimento  

 

Para Halbwachs (2006), a falta de identificação com o grupo afeta o processo de 

rememoração pelo indivíduo, uma vez que este só lembra mediante quadros sociais. São os 

“quadros sociais de memória” que guardam e regulam os fluxos das lembranças. Sua ação 

sobre os indivíduos em diferentes circunstâncias permite a rememoração e fortalece a 

memória coletiva, definindo o que deve ser lembrado e/ou esquecido.  

Os “quadros sociais de memória” são instrumentos utilizados pela memória coletiva 

para lembrar uma imagem do passado, de acordo com as ideologias dominantes da sociedade 

em determinada época. Halbwachs (2006), explica que nesse processo de lembrar existem 

critérios que definem o que será rememorado com mais clareza. Primeiramente, terá maior 

relevância nas memórias de um grupo aquilo que foi vivido por um número maior de 

indivíduos e que resulta de experiências coletivas, enquanto que as experiências relacionadas 

a um número menor de indivíduos tendem a ser pouco lembradas ou esquecidas. Isso explica 

o fato de determinadas lembranças de grupos menores, somente ganharem visibilidade diante 

de circunstâncias específicas. 

Portanto, para que uma lembrança seja reconstruída, os indivíduos precisam buscar 

pontos de referência que fomentem as mesmas recordações em indivíduos diferentes. Para 

isso acontecer, é preciso que a nossa memória “não tenha deixado de concordar com as 

memórias deles e que existam muitos pontos de contato entre uma e outra para que a 

lembrança que nos fazem recordar venha a ser constituída sobre uma base comum.” 

(HALBWACHS, 2006, p. 39). 

Assim, mesmo que aparentemente particular, a memória remete a um grupo social. O 

indivíduo carrega consigo a lembrança, mas está sempre interagindo com o meio em que vive. 

Por esse motivo, “nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, 

ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que 

somente nós vimos” (HALBWACHS, 2006, p. 30). 

Desse modo, podemos afirmar que a memória individual está relacionada à memória 

coletiva, visto que, 

para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta que 

estes nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha 
deixado de concordar com as memórias deles e que existam muitos pontos 

de contato entre uma e outras para que a lembrança que nos fazem recordar 

venha a ser constituída sobre uma base comum. (HALBWACHS, 2006, p. 

39). 
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No processo de rememoração, é importante que a memória individual esteja de acordo 

com a memória coletiva do grupo. Ou seja, o indivíduo precisa carregar consigo algum 

vestígio do passado para que os quadros sociais se constituam em lembranças. Desse modo, 

esquecer determinado evento de nossa vida, é perder também a referência com o grupo do 

qual fizemos parte.  

O fenômeno da recordação está intimamente relacionado aos contextos sociais e são 

neles que se baseia a (re)construção das memórias, sejam elas individuais ou coletivas. Assim, 

todo o contexto no qual o indivíduo esteja inserido contribui, de alguma maneira, para 

reconstruir os vestígios e impressões de um determinado fato.  “Para evocar seu próprio 

passado, em geral, a pessoa precisa recorrer às lembranças de outras e se transporta a pontos 

de referência que existem fora de si, determinados pela sociedade.” (HALBWACHS, 2006, 

p.72). 

Nessa perspectiva, a lembrança pode ser entendida como “uma reconstrução do 

passado com a ajuda de dados tomados de empréstimo ao presente e preparados por outras 

reconstruções feitas em épocas anteriores [da qual] a imagem de outrora já saiu bastante 

alterada” (HALBWACHS, 2006, p. 91). Assim sendo, a lembrança é, antes de tudo, 

consequência de um processo coletivo e pertencente a um determinado contexto social.  

A lembrança necessita de uma comunidade afetiva, construída no convívio social de 

um grupo. Conforme Halbwachs (2006), nenhuma lembrança pode existir isolada de um 

grupo social, sendo possível um sujeito basear a sua opinião através das lembranças de outros 

indivíduos que compõem o mesmo grupo social no qual está inserido. Dessa forma, essa 

influência do grupo serve para solidificar a nossa própria percepção dos fatos.  

 

Não basta reconstituir pedaço por pedaço a imagem de um acontecimento 
passado para obter uma lembrança. É preciso que esta reconstituição 

funcione a partir de dados ou de noções comuns que estejam em nosso 

espírito e também no dos outros, porque elas estão sempre passando destes 
para aqueles e vice-versa, o que será possível se somente tiverem feito e 

continuarem fazendo parte de uma mesma sociedade, de um mesmo grupo. 

(HALBWACHS, 2006, p. 39) 

 

Para tanto, assim como explicitado anteriormente, Halbwachs (2006) defende que as 

lembranças experimentadas por uma quantidade menor de membros seriam preteridas, uma 

vez que são rememoradas apenas em momentos específicos. Michael Pollak, em seu ensaio 

denominado Memória, Esquecimento, Silêncio (1989), dialoga com essa questão. Pollak 

(1989) compreende a relação do homem com o passado em meio a conflitos entre a dimensão 
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individual e coletiva da memória, ratificando o discurso de Halbwachs (2006) de que a 

memória individual produz-se na interação com o coletivo. 

A partir da análise dos excluídos, Pollak (1989) denomina de “memórias subterrâneas” 

aquelas pertencentes às minorias e impedidas de serem divulgadas. O autor ressalta a 

existência de inúmeras memórias subterrâneas opostas à memória oficial, enfatizando “o 

caráter destruidor, uniformizador e opressor da memória coletiva nacional” (POLLAK, 1989, 

p.4), muitas vezes estratégica para a consolidação de projetos de poder.  

As memórias subterrâneas são impedidas de contribuir para uma reflexão sobre o 

passado, sendo esquecidas devido aos discursos organizados que se encontram diluídos na 

memória oficial e dão forma à memória coletiva, a partir da definição do que será lembrado e 

de quais lembranças serão proibidas. 

As memórias subterrâneas existem por não estarem de acordo com a imagem que um 

grupo social majoritário deseja passar e impor. Essas memórias resistem através da 

transmissão das lembranças dentro dos grupos sociais (redes afetivas e políticas). Todavia, 

essa transmissão em longo prazo apresenta-se de modo incerto, pois não há segurança de que 

a sua comunicação estará íntegra até o dia em que possa sair do silêncio para, enfim, tornar-se 

uma reivindicação. 

Ressalta-se que o silêncio a respeito do passado não pode ser esquecimento, mas sim a 

resistência que um grupo social marginalizado estabelece contra aos discursos oficiais dos 

grupos majoritários. O silêncio, no caso das memórias subterrâneas, pode não ser um 

esquecimento, mas uma estratégia de gerir a memória. O silêncio exercido pelas memórias 

oficiais sobre as memórias subterrâneas pode ser uma forma de controlar o que é transmitido, 

definindo o que deve ou não ser lembrado para compor a memória coletiva nacional.  

A ausência de interlocutores para compreender o conteúdo das memórias subterrâneas, 

é resultado de um processo de apagamento da memória, marcado pela quase impossibilidade 

que se tem de tomar posse da própria história. Esse processo é caracterizado pela dificuldade 

de identificação das forças que atuam para silenciar as memórias subterrâneas, impedindo que 

acontecimentos do passado sejam refutados. 

A memória oficial é, então, moldada por quem dispõe dos meios para sua difusão. Ela 

retém do passado o que convém à sua representação do presente. Desse modo, são escolhidos 

aqueles que estão autorizados a falar, caracterizando um trabalho de “enquadramento da 

memória” que, para Pollak (1989), fundamenta sua teoria de que não há uma disputa entre 

memória e história, mas sim, entre a memória coletiva e as memórias subterrâneas. 
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O processo de “enquadramento da memória” implica em privação de grupos ou 

indivíduos comuns que não pertençam à história oficial, cujos conteúdos das memórias 

subterrâneas é silenciado e praticamente impedido de ser disseminado. Dessa forma, o 

trabalho de “enquadramento da memória” permite perceber como diferentes processos e 

atores intervêm no controle da informação transmitida pela “memória oficial”, ademais, 

ajudando a fazer uma crítica à visão favorável dos pontos de referência responsáveis por 

evocar a memória, como os lugares, datas, personagens históricos e monumentos. 

As memórias coletivas impostas e defendidas por um trabalho especializado de 

“enquadramento da memória” são importantes elementos para a continuidade dos grupos 

sociais e das estruturas institucionais de uma sociedade. Mas, como vimos, os historiadores 

perceberam ao longo do tempo que lembrar e escrever sobre o passado não são atividades 

neutras, por constituírem-se processos que exigem seleção e interpretação, às vezes 

influenciados por grupos sociais não sendo, portanto, obras de indivíduos isolados (BURKE, 

2000).  

De acordo com Burke (2000), os indivíduos são influenciados a lembrar dos 

acontecimentos relevantes para seus grupos sociais que, por sua vez, determinam o que é 

“memorável” e as formas pelas quais serão lembrados. Assim, os sujeitos “lembram muito do 

que não viveram diretamente. Um artigo de noticiário, por exemplo, às vezes se torna parte da 

vida de uma pessoa. Daí pode-se descrever a memória como uma reconstrução do passado” 

(BURKE, 2000, p.70).  

Segundo Burke (2000), os historiadores consideram a memória, sob dois pontos de 

vista: como fonte histórica e como fenômeno histórico. O primeiro tem sua origem na década 

de 1960, quando os historiadores (filiados à Escola dos Annales)4 passaram a considerar a 

importância da história oral e a elaborar uma análise crítica dos documentos históricos. O 

segundo relaciona-se ao interesse dos historiadores com a “história social do lembrar”, isto 

porque a memória social, assim como a individual, é seletiva. Diante dessa característica, 

surgiu a necessidade de identificar os princípios de seleção das lembranças e analisar como 

                                                             

4 O termo refere-se aos historiadores da “Escola dos Annales”. O grupo se organizou em 1929 em torno do 

periódico francês Annales d'histoire économique et sociale no qual publicavam seus trabalhos. Seus objetivos 

consistiam no combate ao positivismo histórico e no desenvolvimento de um tipo de pesquisa histórica que 

levasse em consideração o acréscimo de novas fontes e um novo tipo de abordagem (a crítica aos documentos 

oficiais).  A partir das décadas de 1960/1970, a Escola tornou-se reconhecida e prestigiada internacionalmente. 

Le Goff e Nora, autores usados na elaboração deste estudo, são representantes da terceira geração dos Annales. 

Na crítica ao positivismo, seus historiadores “[...] abandonaram os mais tradicionais relatos históricos de líderes 

políticos e instituições políticas e direcionaram seus interesses para as investigações da composição social e da 

vida cotidiana de operários, criados, mulheres, grupos étnicos e congêneres” (HUNT, 2001, p. 02). Sobre o 

assunto ver: HUNT, Lynn. A nova história cultural. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
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estes variam de acordo com o espaço geográfico do grupo social e como se transformam ao 

longo do tempo. “As memórias são maleáveis, e é necessário compreender como são 

concretizadas, e por quem, assim como os limites dessa maleabilidade.” (BURKE, 2000, 

p.73). 

De acordo com Halbwachs (2006), a história oral permitiu novas possibilidades para 

as “memórias subterrâneas” ao trazer à tona memórias que se mantiveram em silêncio, mas 

que reapareceram em momentos de crise. Nesse processo, destaca-se também a importância 

dos esquecimentos e do silêncio, ao considerar que ambos são fundamentais para a 

manutenção da memória. Segundo Ricouer (2007), 

 

A permanente ameaça da confusão entre rememoração e imaginação, que 
resulta desse tornar-se imagem da lembrança, afeta a ambição de fidelidade 

na qual se assume a função veritativa da memória. [...] E, no entanto, nada 

temos de melhor que a memória para garantir que algo ocorreu antes de 

formarmos sua lembrança. (RICOUER, 2007, p. 26). 

 

A memória seria a maneira de manter vivo o momento, pois ela se relaciona com o 

emocional do indivíduo, sendo capaz de resgatar e conservar sentimentos. Mas, por ser 

construída a partir de fatores emocionais, muitas vezes é deturpada pela lembrança. Diante 

disso, a história não pode qualificar a memória como testemunho documental, do mesmo 

modo que não deve considerar os documentos como neutros (RICOUER, 2007).  

Para o autor, o caráter seletivo da memória que ocorre através das narrativas, 

corrobora para que certos acontecimentos não sejam memorizados da mesma forma, em 

períodos diferentes. A história, por sua vez, gera registro (livros, artigos, imagens e outras 

inscrições), sendo capaz de prescrever a memória. 

Segundo Ricouer (2007), existem três questões que envolvem o problema da memória 

prescrita pela história: o mal-entendido que pode ocorrer entre historiadores e advogados da 

memória; a questão do dever de memória, por último, a questão dos usos e abusos do 

esquecimento. A primeira questão ocorre pelo conflito entre os objetivos da historiografia e os 

da memória. O segundo problema é o “dever de memória” tratado como “dever de não 

esquecer”. O último problema é derivado da questão anterior - o “dever de memória”, e diz 

respeito ao lugar do esquecimento no campo comum à memória e à história.   

Quando contamos um evento, selecionamos a memória que vamos narrar. Dessa 

forma, o esquecimento seria uma ameaça à função da memória, sendo um limite à narrativa 

dos eventos passados. De acordo com Ricouer (2007), a problemática do esquecimento está 



 37 

 

relacionada a quem escolhemos como atores, como escolhemos os fatos e de qual lado a 

história ficará.   

Nesse contexto, as recordações são narrativas e, portanto, necessariamente seletivas. O 

pensamento ideológico e outros tipos de manipulações da memória, tornaram-se possíveis 

através das possibilidades da linguagem narrativa. Esses são temas filosóficos importantes 

para a história. O historiador é um profissional da história, pois constrói a narrativa de acordo 

com diferentes teorias de pensamento.  

Seguindo essa perspectiva, as narrativas históricas que fundamentam a organização de 

arquivos, centros de memória e museus, não podem ser consideradas verdades absolutas. Isso 

porque as narrativas que compõem o processo de constituição dessas coleções são formadas a 

partir de interesses das instituições mantenedoras desses centros de informação. A memória 

age a partir de um processo seletivo e pode tornar-se um elemento estratégico da política, uma 

vez que a lembrança pode ser esquecida e, nesse momento, quem detém o poder estabelece 

sua hegemonia. 

Segundo Ricouer (2007), a historiografia está condicionada à relação entre a história e 

a memória, porque considera o testemunho narrativo como uma extensão da memória por 

estar associado ao desenvolvimento da escrita registrada num suporte material.  Conforme o 

autor, a historiografia desenvolveu-se além da memória, principalmente por meio de 

testemunhos escritos guardados nos arquivos e da elaboração de documentos históricos, como 

obras literárias etc. Com a historiografia é que a memória passa a ser reconhecida na esfera da 

cultura. Nesse momento, ela deixa de ser apontada como base da história para ser entendida 

como objeto da história.  

O autor entende o paradoxo entre história e memória a partir da questão de onde se 

situa a história, isto é, se a história está no limite do fato ou no limite da teoria (compreensão 

da estrutura). Para ele, a historicidade é muito importante em qualquer um dos dois extremos 

(no fato ou na teoria). Sendo assim, a história está beirando os dois extremos, sem alcançar, 

de fato, nenhum dos dois. Para Ricouer (2007), é muito difícil pensar a história sem discutir 

suas dimensões como construção de conhecimento. Defende, ainda, que a consciência, a 

memória e a história fazem parte da identidade e de um construto do indivíduo, sendo 

negociáveis ao longo do tempo.  

Ao tratar dos usos da memória social, Ricouer (2007) problematiza suas funções e 

apresenta o conceito de “memória social” como “amnésia social”, isto porque, tal como 
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Pollak (1989), ele entende que a seleção das lembranças de uma nação prioriza o apagamento 

das memórias de conflito e o sofrimento dos grupos sociais.  

Numa perspectiva endereçada ao estudo de um microcosmo social, como uma escola, 

esses conflitos também estão presentes.  Por isso, o historiador tem o papel de lembrar o que 

muitos grupos gostariam de esquecer. Esse tema tem continuidade neste trabalho na seção 

seguinte, quando se discute que a intenção dos que propagam a “amnésia social” é definir 

uma tradição e legitimar a existência da identidade de um grupo garantindo, assim, sua 

legitimidade e hegemonia.  

 

2.1.3 Memória e Identidade 

 

Rememorar é muito mais do que trazer o passado para o presente. Trata-se de um 

processo de reavaliação, em que a memória interage com a identidade, sendo um fator de 

construção do outro. Memória e identidade unem-se na medida em que ambas são construções 

sociais. O indivíduo ao narrar um acontecimento, instiga suas lembranças, reorganizando suas 

experiências e significados, fazendo uma narrativa de si mesmo no presente. Essa abordagem 

das noções de memória e identidade encontra aporte teórico em obras de Michel Pollak 

(1992), Maurice Halbwachs (2006) e Joel Candau (2011). 

Segundo Pollak (1992), o conceito de memória pode ser analisado pela questão da 

identidade, ao afirmar que a memória é um elemento constituinte da identidade tanto 

individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator importante do sentimento 

de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo sobre si.  

Pollak (1992) vai ao encontro de Maurice Halbwachs afirmando que a memória não se 

resume à vida particular porque também é uma construção coletiva, organizada a partir do 

presente. Neste aspecto, afirma que quando se trata da memória herdada, há uma relação 

muito estreita entre memória e identidade, entendida por ele como uma representação que se 

constrói e se apresenta conforme se deseja ser percebido.  

No processo de construção da identidade, Pollak (1992) identifica três elementos 

essenciais: a unidade física (remete-se novamente à ideia de lugar, ou seja, à concepção 

espacial, fundamental para esta pesquisa); a continuidade dentro do tempo (não só no sentido 

físico, mas moral e psicológico); e o sentimento de coerência, isto é, que haja uma unidade 

entre os diferentes elementos que formam um indivíduo.  

No entanto, a identidade, assim como a memória, é fruto de disputas, uma vez que são 

fenômenos construídos individual e socialmente, sendo natural que haja conflito entre a 
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memória individual e a memória do outro. Assim, “a memória e a identidade são valores 

disputados em conflitos sociais e intergrupais, e particularmente em conflitos que opõem 

grupos políticos diversos.” (POLLAK, 1992, p. 212). 

Dessa maneira, os princípios de memória individual e coletiva de Halbwachs (2006) 

contribuem para o estudo da identidade e da memória, apresentando a importância do elo 

entre os grupos sociais que ligam o passado ao presente, estabelecendo as discussões sobre o 

lembrar e o esquecer. 

A memória coletiva é um dos fatores de união entre a memória e a identidade, por 

estimular as lembranças compartilhadas nas quais se apoiam, por exemplo, os saberes 

coletivos e as origens comuns. Esse é o princípio da relação entre memória e identidade: a 

consolidação da identidade transpõe os processos da memória, do mesmo modo que a busca 

pela memória compreende o interesse em formar uma identidade. (POLLAK, 1992). 

A lembrança permite, portanto, o estabelecimento de laços de pertencimento 

determinantes para a construção de uma identidade. Por isso Candau (2011) entende que a 

memória modela o sujeito e, ao mesmo tempo, é por ele transformada. Assim, memória e 

identidade “se conjugam, se nutrem mutuamente, se apoiam uma na outra para produzir uma 

trajetória de vida, uma história, um mito, uma narrativa. Ao final, resta apenas o 

esquecimento.” (CANDAU, 2011, p. 16). Desse modo, ao discutirmos a utilização das 

memórias coletivas como ponto de referência para o sentimento de identidade, é necessário 

considerar o tempo como realidade vivida.    

As colocações de Halbwachs (2006) podem ser resumidas pela afirmação de Bosi 

(1994): “lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de 

hoje, as experiências do passado.” (BOSI, 1994, p.55). Para a autora, a lembrança é uma 

imagem construída que sofre influência de diversos grupos sociais dos quais o indivíduo 

participa, tais como a classe social, a família, a igreja, o trabalho etc.  

Nora (1993) entende o conceito de identidade como uma existência coletiva, 

evidenciada em diferentes momentos históricos, manifestada por um sentimento de referência 

e identificação de um grupo social. Nesse âmbito, enfatiza que o motivo e a necessidade de se 

criar “lugares de memória” deriva do anseio do indivíduo em rememorar tradições que 

definam seus grupos, isto é, o desejo de busca de uma identidade e o resgate de referências 

que diferenciem determinado grupo. 

Para Nora (1993, p.451), “a memória coletiva é a recordação ou o conjunto de 

recordações, conscientes ou não, de uma experiência vivida e/ou mitificada por uma 
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comunidade viva de cuja identidade faz parte integrante o sentimento do passado”. Foi 

pensando nas afirmações de Nora que, para realizar o estudo sobre a contribuição do 

NUDOM na formação da memória do Colégio Pedro II, trabalhou-se com a história 

documentada, buscando recuperar a intencionalidade que fora a motivação para guardar 

determinadas memórias dessa instituição. 

Como ressalta Nora, lugares de memória são “sinais de reconhecimento e de 

pertencimento de grupo numa sociedade que só tende a reconhecer indivíduos idênticos” 

(NORA, 1993, p. 13). Por isso, ao registrar e guardar a memória, certos grupos buscam reunir 

experiências comuns das quais partilham. Isso faz com que a memória esteja interligada 

diretamente às identidades sociais (RIBEIRO, 2013).  

Joel Candau (2011) também apresenta em seu ensaio, discussões acerca da relação 

entre as diferentes formas de memória e a constituição de uma identidade. Para o autor, o 

indivíduo influencia na transmissão do passado, sendo capaz de interferir no que será 

transmitido, podendo gerar a criação de inúmeras versões do passado que orientam a forma 

escrita e como será reproduzida a memória. Ao discutir as várias dimensões da memória na 

construção das identidades, ele apresenta três tipos principais de memória, descritos na 

sequência.  

O primeiro tipo é denominado protomemória e consiste na memória-hábito, isto é, 

naquela que é repetida, absorvida naturalmente através das experiências dos indivíduos, nos 

gestos, nas práticas, nos saberes e na linguagem, cujo exercício é realizado quase 

automaticamente, “quase sem tomada de consciência.” (CANDAU, 2011, p. 23). O segundo 

tipo, a memória propriamente dita, é a recordação voluntária, aquela relacionada ao 

reconhecimento e, por isso, tende a sofrer interferências artificiais externas. O último tipo é a 

metamemória que, por sua vez, é a representação que cada indivíduo faz de suas próprias 

lembranças; é a memória que produz a sensação de pertencimento ao passado. Seria, portanto, 

a representação que o indivíduo faz das próprias lembranças, estando relacionada à construção 

de identidade.  

De acordo com Candau (2011), a protomemória e a memória propriamente ditas, 

constituem características individuais, por isso não podem ser compartilhadas, ao contrário da 

metamemória que é um conjunto de representações referentes à memória coletiva. No caso 

dos acervos e coleções, sua seleção e organização são feitas com o objetivo de representar 

uma determinada ideia ou imagem da instituição. Nesse caso, não é memória, mas sim 

metamemória, ou seja, representações daquilo que o grupo identifica como memorável. São 
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esses aspectos que procuraremos conhecer ao analisar a política de memória do NUDOM, 

incluindo os acervos sob sua custódia. 

Candau (2011), diferente dos outros teóricos, conceitua a identidade como um estado 

que não deveria ser aplicado ao indivíduo nem a um grupo social, sendo construído, definido 

e redefinido na interação social, tornando possível sua afirmação de que “a memória é a 

identidade em ação” (CANDAU, 2011, p.24). 

Aproximando esta reflexão das discussões trazidas por Halbwachs (2006), pode-se 

dizer que “cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva” e que este 

muda de acordo com o lugar que ocupamos no grupo. O lugar também é mutável e 

transformado “de acordo com as relações que mantenho com outros ambientes” 

(HALBWACHS, 2006, p. 69). 

De acordo com Candau (2011) e Halbwachs (2006), é preciso trazer a identidade para 

o discurso. Dessa forma, ao observarmos que a identidade relaciona-se com a memória, é 

possível afirmar que o processo de construção da identidade está contido no processo da 

memória que, por sua vez, envolve a reconstituição do passado através de lembranças e 

esquecimentos de eventos ocorridos.  

Para Candau (2011), a relação do tempo, da memória e da identidade é forte e pode 

nortear a origem de um indivíduo e de um grupo, isso porque o tempo permite o aparecimento 

dos mitos de origem5, nos quais as identidades fundamentam-se. Nesse processo, o autor 

destaca a perda da memória, visto que esquecemos ou lembramos de acordo com escolhas 

pessoais ou coletivas. 

Essa característica maleável da memória permite ao indivíduo pensar e organizar seu 

passado conforme uma lembrança é realocada no tempo, apresentando diferentes tipos de 

identidade para o mesmo sujeito. Assim, o tempo é o elemento principal para essa conjectura, 

uma vez que nos permite abordar o passado de diferentes maneiras. Ao abordar essa 

perspectiva, desencadeamos outra questão: se a memória é maleável, ela pode ser 

manipulável?  

A manipulação da memória permite não só a criação de novas identidades, mas 

também possibilita apagar fatos traumáticos. É comum indivíduos apresentarem amnésia 

                                                             

5Candau (2011) esclarece que os mitos de origem rememoram memórias selecionadas para enfatizar uma origem 

que diferencia um grupo dos outros. Os mitos de origem dão significado à existência de um grupo a partir da 

evocação de acontecimentos importantes do passado. 
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sobre determinados acontecimentos traumáticos que marcaram suas identidades, como, por 

exemplo, o caso dos campos de concentração abordado por Suzanna Millar (2006).  

Segundo Huyssen (2004), memória e esquecimento constituem forças em constante 

processo de disputa, refletindo a dinâmica das sociedades, seus aspectos sociais, políticos, 

éticos e morais. A identidade é organizada pelos grupos sociais, bem como pelo poder de 

persuasão midiática e das instituições que detêm o poder, por isso, conhecer o passado é cada 

vez mais necessário. A memória contemporânea, como observa Ribeiro (2013), constitui-se a 

partir do contexto social do seu tempo, estabelecendo-se como uma forma legítima de 

conhecimento dos acontecimentos do passado. 

Assim sendo, é importante reconhecer que existe um jogo de forças pautado pela 

conjuntura social e sustentado pela coerência de sucessivos discursos de quem detém o poder. 

Toda instituição dissemina o passado e a imagem que forjou de si mesma: “o que está em 

jogo na memória é também o sentido da identidade individual e de grupo” (POLLAK, 1989, 

p. 15). Este processo de “enquadramento da memória” é realizado por profissionais da história 

e por representantes instituídos pelas entidades como os guardiões “oficiais” desta história: os 

arquivistas, os bibliotecários.  

A relação entre a memória e a identidade é marcada por conflitos entre o que deve ou 

não compor a identidade. Desse modo, apresenta o confronto e a seleção de versões do 

passado. Essa relação, portanto, é baseada nos conflitos gerados para “domesticar” o passado 

que vem à tona através da narrativa (oral ou escrita) que, por sua vez, é constituída pela visão 

do sujeito que a rememora (SARLO, 2007).   

Ao longo desta Seção, mostramos as diferenças e as relações entre os conceitos de 

memória, história, lembrança, esquecimento e identidade. No que diz respeito à relação entre 

memória individual e coletiva, pôde-se observar que tanto Maurice Halbwachs (2006) como 

Michael Pollak (1989) pensam a questão situando a memória do ponto de vista coletivo, ao 

defenderem que a memória individual sofre interferências das memórias coletivas, na medida 

em que recorre a pontos de referência externos para se estruturar numa memória coletiva e 

social.  

De outro lado, Joel Candau (2011) compreende a memória a partir de uma perspectiva 

individual, considerando os fenômenos da memória relacionados ao indivíduo e suas 

recordações. Dessa forma, os elementos externos evocados para a construção das memórias 

individuais fundamentariam as representações que cada pessoa faz do passado. As 

considerações de Candau (2011) podem ser sintetizadas na ideia de que a memória é o 
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instrumento que permite a atuação do passado no presente, por meio das lembranças. Assim, 

independentemente da perspectiva - coletiva ou individual - a memória pode ser 

compreendida como instrumento de construção das identidades, uma vez que permite ao 

sujeito valer-se de representações do passado para consolidar sua identidade. 

 

2.2. AS INSTITUIÇÕES E A QUESTÃO DA MEMÓRIA 

 

Conforme ressalta Candau (2011), a memória institucional relaciona-se diretamente 

com a formação de sua identidade, viabilizando a construção permanente de uma imagem 

moldada segundo sua história. Nessa trajetória, destacam-se valores e tradições expressivas, 

que formam os princípios transmitidos aos seus grupos sociais. Fundamentados, 

principalmente, nas obras de Nassar (2004 e 2012), Gagete e Totini (2004) e Candau (2011), 

relacionou-se aspectos da memória nas instituições a fim de identificar como esses elementos 

contribuem para o fortalecimento da respectiva identidade. 

Para Candau (2011), uma pessoa sem memória é um sujeito sem a consciência de si 

próprio, porque não conhece as características que o individualizam no mundo e os valores 

que orientam suas ações. Com a instituição não é diferente. Sua própria continuidade depende 

de um embasamento histórico que justifique sua existência. Diante disso, pode-se afirmar que 

o aspecto identitário proporcionado pela memória deve ser também enfatizado dentro de uma 

instituição, pois, “a dialética da memória e da identidade se conjugam, se nutrem mutuamente, 

se apoiam uma na outra para produzir uma trajetória de vida, uma história, um mito, uma 

narrativa” (CANDAU, 2011, p. 16).  

A memória institucional, portanto, pode ser compreendida como uma memória 

coletiva que apresenta características identitárias para uma instituição e seus membros, 

criando nesses indivíduos um vínculo que os identifica na sociedade e reafirma os valores que 

norteiam seus procedimentos e ações. Essa memória é apresentada de diversas maneiras e 

evidencia-se na produção de documentos escritos e impressos, fotografias, datas 

comemorativas etc. 

De acordo com Costa (1997, p. 5), as instituições são tomadas como “forma 

fundamental de saber e poder, que emergem no seio das sociedades e possuem duas faces 

simétricas: lembrar e esquecer, pois a memória, como alvo político, passa por determinados 

discursos e está aliada aos critérios de verdade vigentes na sociedade”. 
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O estudo sobre memória institucional no Brasil foi impulsionado pelos primeiros 

trabalhos acadêmicos que pesquisavam sobre a memória de instituições e empresas. Segundo 

Gagete e Totini (2004), 

 

Estudos sobre a evolução dessas empresas e seus fundadores passaram a ser 
objeto de análise de acadêmicos, que buscavam compreender a relação entre 

os aspectos econômicos, a ideologia e a estrutura paternalista dessas 

empresas [...] Nos anos 80, vários fatores contribuíram para que os novos 

conceitos de memória empresarial fossem aplicados no Brasil. Para além da 
disseminação dos trabalhos de cunho acadêmico, a própria dinâmica do 

contexto socioeconômico interno, marcado por uma grave crise econômica e 

pela redemocratização do País, demandava reflexões mais profundas sobre 
as mudanças que se impunham, em todas as organizações, públicas e 

privadas. (GAGETE; TOTINI, 2004, p. 117-118) 

 

Dessa forma, é possível afirmar que a preservação das fontes de formação da memória 

permite o acesso e a disseminação de informações relevantes para a comunidade interna e 

externa de uma determinada instituição. A conservação desses elementos permite o 

fortalecimento do sentimento de identidade e pertencimento de seus membros gerando, como 

consequência, o aumento de credibilidade e confiança nas atividades que executa. 

O principal objetivo da preservação dos elementos de memória é a sua disseminação 

para a comunidade interna e externa, no presente e no futuro, garantindo a continuidade da 

instituição, uma vez que “essa transmissão repetida várias vezes em direção a um grande 

número de indivíduos está no princípio da reprodução de uma dada sociedade” (CANDAU, 

2011, p. 106). A criação de centros de memória é instrumento para propagação da memória 

que se quer transmitir, além de fomentar o sentimento de perpetuação para os seus 

integrantes, ou seja, uma consciência identitária coletiva. 

No entanto, quando se trata de preservar e conservar registros da memória, deve-se 

atentar para a possibilidade da perda causada pelo afastamento de protagonistas e 

testemunhas, “pela destruição de instalações, máquinas, objetos e documentos, pela 

desativação de fábricas e escritórios, pelo descarte de objetos, assim como pela demissão de 

trabalhadores” (NASSAR, 2012, p. 126). Desse modo, resgatar a história passou a ser um 

projeto importante para muitas “instituições e empresas que perceberam que os registros do 

passado estavam se perdendo e com eles, a compreensão dos processos passados” (GAGETE; 

TOTINI, 2004, p. 119).  

Conforme vimos, conservar a estabilidade e a continuidade histórica de uma 

instituição é reafirmar o poder político que se destaca nela.  Nesse contexto, ao mesmo tempo 
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em que há uma necessidade de preservação, existe também a responsabilidade sobre o que 

será lembrando e esquecido, pois estas memórias farão parte da história institucional: 

 
não podemos esquecer os verdadeiros lugares da história, aqueles onde se 

deve procurar, não a sua elaboração, não a produção, mas os criadores e os 
denominadores da memória coletiva: Estados, meios sociais e políticos, 

comunidades de experiências históricas ou de gerações, levadas a constituir 

os seus arquivos em função dos usos diferentes que fazem da memória. 

(NORA, 1993, p.73) 

 

A memória produzida e reproduzida pelos sujeitos que constituem uma instituição, 

ajudam a construir a história que é gravada. Os registros dessas memórias são conservados 

nos documentos escritos, impressos ou digitalizados – e ainda, em qualquer outro meio que 

possa eternizar a existência de uma instituição. 

Nesse sentido, a reunião das fontes responsáveis pela criação e preservação da 

memória institucional, deve estar de acordo com o que é considerado relevante pela 

instituição, tendo em vista que a sua história é narrada de acordo com a organização das 

fontes que foram selecionadas como significativas em sua trajetória (CANDAU, 2011). 

Assim, a narrativa histórica é responsável pela consolidação dos valores, tradição e identidade 

da instituição. É ela que norteia a compreensão do passado que se quer propagar. 

Dessa forma, pode-se afirmar que ocorre na sociedade atual uma demanda pelo 

conhecimento e fortalecimento identitário, fazendo com que pessoas busquem uma identidade 

que gere um sentimento de pertencimento a determinado grupo. Nesse cenário, as instituições 

também compartilham do interesse de se perpetuarem e de não caírem no esquecimento 

definitivo pela sociedade. Prova disso são as recorrentes produções e monumentalizações de 

elementos relacionados às instituições, tais como livros, placas, bustos, estátuas, memoriais, 

entre outros documentos capazes de materializar os feitos do passado, preservando e 

renovando a tradição e a história de cada uma.   

 

Vistas através das lentes do tempo, as instituições refletem as formalizações 
das culturas, daquilo que as diferentes sociedades cultivam como maneiras 

de pensar: hábitos, usos, costumes, comportamentos, etc. Aquilo que 

instituem. Todo esse percurso nas esferas da vida social tem deixado 
vestígios das mais variadas ordens. Visíveis ou invisíveis, os produtos da 

experiência do homem em sociedade também constituem legados/memórias. 

(COSTA, 1997, p. 4) 

 

Candau (2011, p. 26) define o conceito de identidade coletiva como uma 

representação por meio da qual os “indivíduos percebem-se membros de um grupo e 

produzem diversas representações quanto à origem, história e natureza desse grupo”. 
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Acrescenta ainda que existem estratégias para construir o senso comum de pertencimento dos 

grupos sociais. Por exemplo, uma identidade pode ser disseminada a partir de estratégias 

identitárias como símbolos, lugares e documentos. Segundo o autor, essas estratégias 

possibilitam aos membros o sentimento de pertencimento a uma determinada instituição, 

consequentemente, esse reconhecimento faz com que os indivíduos desempenhem suas 

atividades funcionais com maior comprometimento. 

 

A aquisição de uma identidade profissional ou, mais genericamente, de uma 

identidade vinculada a poderes e saberes, não se reduz apenas a memorizar e 

dominar certas habilidades técnicas: ela se inscreve, na maior parte dos 

casos, nos corpos mesmos dos indivíduos [...] Ela conserva, reitera e 
reproduz bem mais do que transforma, cria e reconstrói. Possui como 

característica ‘a amnésia da origem, que nasce do costume’ [...] evoca a 

ordem social ao mesmo tempo em que evoca a memória com objetivo de 
afirmar a continuidade de uma sociedade ou de um grupo ‘a despeito da 

ameaça de morte’ que os acompanha a todo instante’. (CANDAU, 2011, p. 

119) 

 

Além da integração dos membros com a cultura da instituição, conhecer a identidade 

institucional é importante para a gestão da organização. Conhecer a história e valores da 

instituição facilita a sua gestão, posicionando-a de forma coerente frente à sociedade, uma vez 

que conhecer a própria identidade é determinante para se posicionar diante de tomadas de 

decisão.  

O processo de formação da imagem de uma instituição é complexo, pois, deriva do 

resultado da interpretação que cada indivíduo faz, a partir de suas experiências com a 

organização. Para Nassar (2012), 

 

as organizações são percebidas, lembradas e narradas de inúmeras formas 

pela sociedade, pelos públicos e pelos indivíduos. Uma das formas mais 

importantes é definida pela história e pelas diferentes formas de memória 
dessa história, que os protagonistas sociais têm das organizações como um 

todo e também em suas expressões individuais. As organizações, como os 

indivíduos, não existem fora da sociedade, e assim são participantes, mesmo 
na omissão, dos acontecimentos sociais. (NASSAR, 2012, p. 128) 

 

A busca pela legitimidade na sociedade é uma demonstração de que as instituições 

“são suscetíveis às críticas e pressões sociais, ou ainda, procuram restabelecer um processo de 

purificação de suas imagens e de suas reputações comprometidas por ações passadas” 

(NASSAR, 2012, p. 130). Assim, os discursos institucionais devem ser construídos com base 

nos seus valores, tradições, cultura e história.  

Nesse sentido, para uma instituição ser reconhecida com legitimidade pela população 

para a qual seus serviços são voltados, deve estabelecer um discurso de acordo com sua 
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trajetória no tempo. Quando uma instituição conhece sua história, esta é capaz de consolidar 

seus valores e tradições, garantindo sua legitimidade de atuação perante a sociedade, além de 

proporcionar integridade à organização, diante de questionamentos daqueles que 

desconhecem os motivos das características de sua atividade. 

Portanto, a importância da preservação da memória institucional, ultrapassa a questão 

da preservação do patrimônio histórico-cultural, tornando-se um elemento estratégico para a 

consolidação da identidade e legitimidade de uma organização. O fortalecimento da 

identidade institucional permite, ainda, a valorização de sua imagem junto à população, 

garantindo assim o apoio social para o desempenho das suas atividades. 

Nessa direção, é possível afirmar que a preservação da memória institucional do 

Colégio Pedro II depende da consolidação da sua identidade, construída ao longo de seus 180 

anos de existência. Essa identidade, fundamentada na sua memória, garante à instituição 

escolar legitimidade no desempenho de suas atividades.   

Na seção que se segue, o objetivo foi contextualizar a criação dos centros de memória, 

sua função social, a relação com a memória coletiva e institucional e as características de seus 

acervos. Considerou-se importante tal abordagem, pois o objeto empírico desta pesquisa é um 

centro de documentação e memória. 
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3.  O COLÉGIO PEDRO II: HISTÓRIA E MEMÓRIA   

 

A educação no Brasil monárquico foi idealizada como parte do projeto civilizatório do 

Império para consolidação de uma Nação. O Estado, em formação, passou a ter a 

responsabilidade pela instrução pública do ensino primário e secundário fundado no 

município da Corte, conforme previa a Constituição de 1824. 

No entanto, em 1834, um Ato Adicional propôs a descentralização do sistema público 

de ensino, transferindo para as assembleias provinciais o direito de legislar sobre a matéria. 

Essa medida levou o Estado Imperial apenas a se responsabilizar pela educação na capital da 

Corte – a cidade do Rio de Janeiro.  

É neste cenário que surge, em 1837, o Colégio Pedro II. Primeira instituição criada 

para ministrar o ensino secundário no Brasil, tornou-se o colégio padrão na educação oficial 

no município da Corte e modelo para aulas avulsas dos liceus. Sua criação foi determinada 

pelo ministro interino do Império, Bernardo Pereira de Vasconcellos, durante a regência de 

Araújo Lima. O momento era de consolidação da Monarquia, sucedendo ao episódio de 

Independência do Brasil, em que era necessário criar um sentimento de identidade à Nação 

que surgia (ANDRADE, 1999). 

Para se firmar hegemônico, o Estado Imperial necessitava criar uma memória coletiva 

coadunada com o novo projeto de sociedade, de modo a garantir a coesão social não pela 

coerção, mas pela “adesão afetiva” dos indivíduos (HALBWACHS, 2006) a um quadro 

social, cujas memórias associavam-se aos ideais de independência, liberdade e soberania.    

Para Queiroz Andrade (1999 apud POLLON, 2004, p.87), o Colégio Pedro II surgia 

como instrumento de difusão dos valores culturais da “civilização moderna” e “agência 

formadora tanto das elites culturais que deveriam conduzir os destinos do país como dos 

quadros intermediários que sustentariam a própria organização do Estado”.  

Foi com esse propósito que, com o nome de Imperial Collegio de Pedro Segundo, a 

instituição se estabeleceu. Sua primeira sede foi no prédio do Seminário de São Joaquim 

(1739), extinto Colégio dos Órfãos de São Pedro (1733), obra de caridade da antiga paróquia 

de São Joaquim, localizado ao lado do abrigo dos órfãos, no centro da cidade do Rio de 

Janeiro.  Sua inauguração ocorreu em 2 de dezembro de 1837 - data de aniversário de Pedro II 

– e contou com a presença do imperador, com 12 anos, de sua família, do ministério do 

regente Araújo Lima e de membros da Corte.  

Para criar o Colégio, o ministro Bernardo Pereira de Vasconcellos fundamentou-se no 

modelo dos liceus franceses idealizados por Napoleão Bonaparte. O ensino era caracterizado 
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pelo conteúdo enciclopédico constituído, principalmente, pelas cadeiras (disciplinas) de 

“Humanidades”: História, Geografia, Latim, Grego, Português e Literatura, Filosofia, Francês 

e Retórica. Esse modelo de ensino popularizou-se na França e foi reproduzido no Brasil6. O 

estudo das Humanidades tinha o propósito de oferecer uma cultura geral ao aluno 

objetivando, além da instrução, estabelecer a moral e a construção de valores no indivíduo 

(ANDRADE; SANTOS, 2015). 

O ministro era o responsável, ainda, pela nomeação dos professores, como também 

pela escolha dos compêndios – como eram conhecidos os livros didáticos da época, e do 

material que deveria ser utilizado pelos alunos. Durante o Império até o início do século XX, 

o ensino era ministrado, segundo Santos (2011) por ilustres professores, 

 
intelectuais destacados na sociedade reconhecidos pelo ‘notório saber’. 

Tratava-se de advogados, médicos, escritores, membros de uma elite 

intelectual que buscou sua formação inicialmente no exterior e, mais tarde, 
no Brasil, com a criação das universidades brasileiras. (SANTOS, 2011, 

p.55). 
 

De acordo com Andrade e Santos (2015), os professores do Imperial Collegio eram 

responsáveis pelas cadeiras estabelecidas pelo Governo Imperial. Denominados catedráticos, 

possuíam status acadêmico equiparado aos catedráticos do ensino superior, sendo, muitas 

vezes, os professores das escolas de nível superior. No Imperial Collegio de Pedro Segundo, 

os catedráticos eram os autores dos compêndios usados pelos alunos, além de serem 

responsáveis pela elaboração dos programas de ensino, possuindo poder de decisão política e 

pedagógica na Instituição. Até a o final do Império, os programas do Imperial Collegio de 

Pedro Segundo serviam de base para a normatização das disciplinas escolares do ensino 

secundário no Brasil, uma vez que os livros didáticos utilizados nas demais escolas públicas 

do país, em sua maioria, eram elaborados pelos professores do Colégio (ANDRADE, 1999).7  

A proclamação da República e as reformas encaminhadas pelo novo governo levaram 

a um esvaziamento de sua função de escola “modelo”. Dentre essas reformas, a que mais 

                                                             

6 No Brasil o ensino das Humanidades foi introduzido pelos Jesuítas por meio do Ratio Studiorum, um plano de 

estudos incluindo metodologia e coletânea de textos, idealizado por Inácio de Loyola, fundador da Companhia 

de Jesus, a partir dos estudos vivenciados na Universidade de Paris, cujas bases estavam no humanismo do 

Renascimento e na restauração tomista.   
7 O Internato do Imperial Collegio de Pedro Segundo foi instalado na Chácara do Engenho Velho, no Largo da 

Segunda-Feira, hoje região da Tijuca, no terreno onde atualmente está o Colégio Santa Teresa de Jesus. O 

Internato funcionou neste local até 1887, ano que se mudou para o Campo de São Cristóvão, durante o 

Ministério do Barão de Cotegipe, onde se fixou definitivamente. O Internato passou por uma grande reforma 

após um incêndio que destruiu parte da documentação do Arquivo e Biblioteca Históricos da instituição, em 

1961. (SANTOS, 2011) 
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impactou foi a Reforma Rivadávia Correia, de 1911, que propunha retirar a intervenção do 

Estado na educação. De acordo com Polon (2004), essa reforma recomendava a instituição do 

exame vestibular que poderia ser realizado, sem comprovação de escolarização anterior, por 

todos os indivíduos que se considerassem aptos ao curso superior. Essa mudança no currículo 

acarretou a extinção dos exames parciais ou dos bacharelados que, até então, garantiam o 

acesso ao nível superior. 

Com a Reforma Rivadávia Correia, a educação oficial tornou-se mais flexível, com a 

redução do número de matérias do ensino secundário e a aceitação de uma média anual 

positiva para ascensão dos alunos. Além disso, o ensino poderia ser praticado em 

“estabelecimentos autônomos”. Esta reforma resultou, segundo a autora, numa redução 

significativa do número de matrículas no Colégio Pedro II e na quase extinção do ensino 

secundário regular em outras escolas. 

Quanto ao público que frequentava o Colégio, desde sua criação até o final da 

Primeira República, a maioria dos alunos pertencia à elite econômica e política do país, apesar 

de existir um pequeno quantitativo de vagas destinadas aos estudantes desprovidos de 

recursos financeiros. O curso secundário dessa instituição previa o título de bacharel em 

Ciências e Letras, não concedido por outros estabelecimentos de ensino, e o aluno que 

completasse o curso tinha acesso direto ao ensino superior. Deste modo, a instituição 

propunha-se a formar quadros políticos e intelectuais para os postos da alta administração do 

país (ANDRADE, 1999). Mas, como vimos, esse quadro mudou com a Reforma Rivadávia 

Correia, que instituiu o exame admissional. 

Além dessa Reforma, outros atos legais também impactaram e modificaram a estrutura 

administrativa do Colégio Pedro II nos últimos 180 anos, inclusive a mudança do seu nome. 

Por isso, para melhor entendimento do leitor, finalizamos a seção com um quadro síntese 

(QUADRO I) que mostra os efeitos desses principais atos legais, enfatizando que as 

modificações curriculares a eles relacionadas não foram objeto de análise desta pesquisa.  
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QUADRO I:  ATOS LEGAIS versus ESTRUTRURA / NÍVEIS E ETAPAS DE ENSINO 
 

NOME DA 

INSTITUIÇÃO 

DECRETOS E 

NORMATIVAS 
EMENTA 

NÍVEL DE 

ENSINO 

IMPLEMENTAÇÃO 

NA INSTITUIÇÃO  

Imperial 

Collegio de 

Pedro II 

Decreto s/n, de 2 de 

dezembro de 1837. 

Converte o Seminário de 

São Joaquim em colégio 

de instrução secundária, 
com a denominação de 

Imperial Collegio de 

Pedro II  

Secundário 1837 

Imperial 
Collegio de 

Pedro Segundo 

(Externato e 
Internato) 

Decreto n. 2.006, de 
24 de outubro de 

1857. 

O Imperial Collegio de 
Pedro II foi dividido em 

dois estabelecimentos de 

instrução secundária, os 
quais se denominaram 

Internato e Externato  

Secundário 1857 

Imperial 

Collegio de 
Pedro Segundo 

(Externato e 

Internato) 

Aviso n. 778 de 22 de 

fevereiro de 1883.  

Admissão no externato 

de discentes do sexo 
feminino. 

Secundário 1883 

Instituto 

Nacional de 

Instrução 

Secundária 
(Externato e 

Internato) 

Decreto de 21 de 

novembro de 1889.   

O colégio passou a ser 

subordinado à Secretaria 

de Estado dos Negócios 

Interiores e teve o seu 
nome alterado para 

Instituto Nacional de 

Instrução Secundária 

Secundário 1889 

Instituto 

Nacional de 

Instrução 

Secundária 
(Externato e 

Internato) 

Decisão n. 58 de 26 

de setembro de 1885. 

Revoga o Aviso n. 778 

de 22 de fevereiro de 

1883. 

Secundário 1889 - 1926 

Gymnasio 
Nacional 

(Externato e 

Internato) 

Decreto n. 1.075, de 
22 de novembro de 

1890. 

O colégio teve o seu 
nome alterado para 

Gymnasio Nacional 

Secundário 1890 

Externato 
Nacional Pedro 

II e Internato 

Nacional 
Bernardo 

Pereira de 

Vasconcelos 

Decreto de 14 de 
julho de 1909. 

Normativa que muda o 
nome do Gymnasio 

Nacional para dois 

nomes distintos para o 
externato e o internato 

Secundário 1909 

(continua) 
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QUADRO I:  ATOS LEGAIS versus ESTRUTRURA / NÍVEIS E ETAPAS DE ENSINO 

(Continuação) 

 

NOME DA 

INSTITUIÇÃO 

DECRETOS E 

NORMATIVAS 
EMENTA 

NÍVEL DE 

ENSINO 

IMPLEMENTAÇÃO 

NA INSTITUIÇÃO 

Colégio Pedro II 

(Externato e 
Internato) 

Decreto n. 8.660, de 

5 de abril de 1911. 

O colégio teve o seu 

nome alterado para 
Externato e Internato 

Colégio Pedro II 

Secundário 1911 

Colégio Pedro II 

(Externato e 
Internato) 

Decreto n. 16.782-A, 

de 13 de janeiro de 
1926. 

Admissão de alunos do 

sexo feminino. 

Secundário 1926 

Colégio Pedro II 

(Externato e 
Internato) 

Decreto-Lei n. 245 de 

28 de fevereiro de 
1967 

Transforma o Colégio 

Pedro II em autarquia 
federal e dá outras 

providências. 

Secundário 1967-1971 

Colégio Pedro II Lei. 5692, de 11 de 

agosto de 1971. 

Reforma da Lei 

4024/61. Estabeleceu as 
bases para os ensinos de 

1º e 2º graus 

Ensino de 2º grau 1971 

Colégio Pedro II Lei. 5692, de 11 de 

agosto de 1971. 
Primeira fase de 

expansão do Colégio. 

Inauguração das 

Unidades Escolares de 
São Cristóvão I, 

Humaitá I, Engenho 

Novo I e Tijuca I. 

Ensino de 1º e 2º 

graus 

1984 - 1987 

Colégio Pedro II Promulgação da nova 

Lei de Diretrizes e 

Bases Lei N. 9394/96 

Segunda fase de 
expansão do Colégio 

Estabeleceu novas 

diretrizes para a 

educação básica. Esta 

passou a ser divida em 
três etapas: Educação 

Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino 
Médio 

O Colégio Pedro 

II ampliou suas 

unidades de 

ensino 
fundamental 

1996 - 1999 

Colégio Pedro II Lei de Diretrizes e 

Bases Lei N. 

9394/96.  

Criação das Unidades 

Escolares de Niterói, 

Duque de Caxias e 
Realengo 

Educação infantil, 

ensino 

fundamental e 
médio 

2004 - 2012 

Colégio Pedro II Lei de Diretrizes e 

Bases n. 9394, de 
1996. 

A Unidade Realengo I 

passa receber verbas do 
Projeto PROINFÂNCIA  

Educação Infantil 2012 

Colégio Pedro II Lei 12.677 de 25 de 

junho de 2012. 

O Colégio Pedro II foi 

equiparado aos Institutos 

Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia. 

Educação infantil, 

ensino 

fundamental e 
médio e superior 

2012 

Fonte: a autora (2018), com base na obra de Escragnolle Doria (1997). 

 

No Quadro I foram sintetizados os atos legais que julgamos ser importantes e que 

impactaram no desenvolvimento do Colégio Pedro II, desde sua criação. Apesar de todas estas 

mudanças, que ora reafirmavam o caráter de formação geral e humanista, ora acatavam as 

demandas da sociedade que exigiam um ensino menos propedêutico, sua identidade 
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institucional constituiu-se predominantemente como instrumento do Estado na difusão dos 

valores culturais e agência formadora das elites do Brasil.   

O Colégio Pedro II que, em sua formação, contou com o apoio direto do imperador, 

passou pelas principais reformas educacionais da República sem perder o prestígio 

conquistado no período imperial, reforçando o sentido de diferenciação para aqueles que 

concluíam seus estudos nessa instituição. Conforme Andrade (1999), embora o pensamento 

educacional refletisse as transformações desse período, o ensino do início do século XX, 

durante a República Velha8, demonstra que a instrução continuou sendo um importante 

instrumento de manutenção de poder do Estado e de formação da identidade nacional, 

sobretudo pelo caráter enciclopédico que prevalecia no ensino, atendendo aos interesses da 

burguesia rural que se mantinha representada naquele poder. 

Por meio desse quadro, procurou-se fazer uma breve análise do desenvolvimento do 

Colégio Pedro II, relacionando cada fase da sua história com algumas das mais significativas 

políticas educacionais para o Brasil, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB). Objetivou-se destacar as consequências desses atos legais na constituição da 

identidade institucional, tradicionalmente vinculada ao ensino secundário. Esse status foi 

mantido até a promulgação da LDB de 1996, quando o Colégio passa a abrigar outros níveis e 

modalidades de ensino.  

Durante mais de um século, a instituição recebeu a designação de “colégio padrão”, 

um capital simbólico que procura cultivar entre seus alunos e funcionários, sendo o Centro de 

Memória o grande disseminador desses valores. Em termos administrativos, o Colégio faz 

parte da rede federal de ensino como autarquia federal desde 1967 e oferece as modalidades 

de Ensino Médio Regular, Ensino Médio Profissionalizante, Ensino de Jovens e Adultos, 

Ensino Fundamental e Educação Infantil, mais uma vez assumindo a incumbência de ser uma 

“referência” para a aplicação das políticas propostas pelo MEC na contemporaneidade. 

Atualmente, de acordo com a lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, o Colégio 

Pedro II, integra a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.  Em 

2012, conforme a lei nº 12.677, de 25 de junho, foi equiparado aos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia. Em termos de estrutura física, possui doze campi localizados 

                                                             

8 Para compreender sobre o Colégio Pedro II e as reformas educacionais da Nova República - entre os anos 1930 

e 1960 – sugerimos a leitura do trabalho de Massunaga (1989), que contempla alguns dados complementares à 

compreensão do período, utilizados para compor o quadro supracitado.  Fonte: Massunaga, Magda Rigoud 
Pantoja – O Colégio Pedro II e o ensino secundário brasileiro (1930- 1961), Dissertação apresentada ao 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação da UFRJ, 1989. 
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nos bairros do Centro9, São Cristóvão, Humaitá, Tijuca, Engenho Novo e Realengo e mais 

dois campi nas cidades de Duque de Caxias e Niterói.  

Segundo o site do Colégio Pedro II, a instituição caracteriza-se pelo Ensino Básico, 

Especialização semipresencial (em Ensino de Artes Visuais; Ensino de Ciências e Biologia; 

Ciências Sociais e Educação Básica; Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol; 

Educação Matemática; Educação Psicomotora; Educação das Relações Étnico-Raciais no 

Ensino Básico e em Ensino de História da África), além de pós-graduação presencial 

(Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica e Mestrado Profissional em Sistemas 

de Gestão pela Qualidade Total, em parceria com a Universidade Federal Fluminense). As 

iniciativas de pós-graduação lato e stricto sensu, têm por objetivo a formação continuada de 

professores das escolas municipais e estaduais. 

As mudanças na legislação educacional, a partir da década de 1980, levaram o Colégio 

Pedro II a expandir sua estrutura de modo a atender outras etapas da educação básica. Ao 

longo desse período, mais nove unidades foram criadas e outras modalidades de ensino 

passaram a fazer parte de sua estrutura, como a educação profissional e a educação de jovens 

e adultos (QUADRO II10). 

                                                             

9 O Campus Centro reúne diferentes espaços de “guarda de memória”, tais como: o Núcleo de Documentação e 

Memória (NUDOM, objeto de estudo dessa pesquisa); a Biblioteca Histórica (agrupa livros e periódicos do 

século XVI até o início do século XX), o Museu Histórico e o Laboratório de Digitalização (LADAH). 

 



 55 

 

QUADRO II: COLÉGIO PEDRO II versus MODALIDADE E ETAPAS DE ENSINO 

 

CAMPI ANO 

 

ED. 

INF. 

 

NÍVEL 

FUND.
11

 

NÍVEL MÉDIO 

FORMAÇÃO 

GERAL 

FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 
PROEJA 

Centro 1837  x x   

São Cristóvão II 1857  x    

Humaitá II 1952  x x   

Engenho Novo II 1952  x x x x 

Tijuca II 1957   x x x 

São Cristóvão I 1984  x    

Humaitá I 1985  x    

Engenho Novo I 1986  x    

Tijuca I 1987  x    

São Cristóvão III 1999   x x x 

Realengo II 2004  x x x x 

Niterói 2006   x   

Duque de Caxias 2007   x x x 

Realengo 

Educação Infantil 
2012 x     

Fonte: Site do Colégio Pedro II. Disponível em: <http://www.cp2.g12.br/component/content/article/83-

cpii/1633-expans%C3%A3o-do-cpii.html>. Acessado em: 21/12/2018. 

 

 

 Por meio do Quadro II, percebe-se o quanto o Colégio Pedro II se desenvolveu ao 

longo dos seus 180 anos de existência. Dentre as reformas sofridas, a que mais impactou em 

sua estrutura administrativa foi a obrigatoriedade de ofertar vagas para o ensino fundamental, 

fato que ocorreu a partir de 1984. O ingresso no ensino fundamental no Colégio permanece, 

até o momento, sendo feito por sorteio.  

O atendimento à educação infantil é uma atividade recente, resultado de um projeto 

encaminhado pela Pró-Reitoria de Ensino do Colégio Pedro II (PROEN), em 2010, ao 

Ministério da Educação (MEC). Em 2012 esse projeto foi concretizado, sendo inaugurado no 

                                                             

11 O ensino fundamental é uma das etapas da educação básica, no Brasil, regulamentado por meio da  LDB/1996. 

Sua origem remonta ao curso ginasial que se conjugou ao ensino primário em 1971, dando origem ao ensino de 

primeiro grau. Posteriormente, com a LDB/1996, o ensino de primeiro grau foi substituído pelo ensino 

fundamental. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Gin%C3%A1sio_(escola)>. Acesso em: 22 de jan. 

2019. 

http://www.cp2.g12.br/component/content/article/83-cpii/1633-expans%C3%A3o-do-cpii.html
http://www.cp2.g12.br/component/content/article/83-cpii/1633-expans%C3%A3o-do-cpii.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_fundamental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_fundamental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gin%C3%A1sio_(escola)
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campus Realengo um prédio especialmente desenvolvido para abrigar turmas de educação 

infantil. 12 

Quanto à admissão ao ensino médio, continua ocorrendo mediante aprovação em 

concurso. Embora tenha passado por diversas outras reformas, salientam-se as modificações 

sofridas pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional decorrentes da LDB. 

Podemos apontar como uma significativa transformação recente, oriunda da recomendação da 

LDB, a criação, em longo prazo, da profissionalização do ensino médio.  

Para atender essa demanda da LDB/96, reforçada pelo Plano Nacional de Educação 

PNE I - (2001-2011), o Colégio Pedro II constituiu um Departamento de Ensino Técnico a 

fim de proporcionar a formação técnica integrada, de acordo com os valores humanísticos da 

instituição. Nesta perspectiva, o objetivo da educação profissionalizante no Colégio Pedro II 

seria o acesso aos saberes das disciplinas propedêuticas e das disciplinas técnicas, integradas a 

uma formação profissional. 

A partir de 2006, a instituição passou oferecer o ensino técnico profissional, 

denominado Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). Assim como o ensino 

médio profissionalizante (QUADRO II), o PROEJA propõe-se a disponibilizar as mesmas 

disciplinas do ensino médio regular acrescidas de disciplinas técnicas específicas ao estudante 

que tiver, no mínimo, dezoito anos e concluído o Ensino Fundamental.  

 

                                                             

12 Fonte: site do Colégio Pedro II. Disponível em: < http://www.cp2.g12.br/component/content/article/83-

cpii/1635-o-col%C3%A9gio-pedro-ii-hoje.html>. 
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QUADRO III - DISCENTES POR CAMPI, SEGUNDO AS MODALIDADES E ETAPAS DE 

ENSINO (2017) 

 
ETAPAS 

DE ENSINO 
 

FUNDAMENTAL 
E ED. INFANTIL 

 

MÉDIO 
REGULAR 

MÉDIO 

FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

PROEJA 
LOCAL 

Centro 399 372   

São Cristóvão I 1113    

Humaitá II  629 564   

Engenho Novo II 599 360 114 74 

Tijuca II  363 132 75 

São Cristóvão I  906    

Humaitá I 448    

Engenho Novo I 460    

Tijuca I 447    

São Cristóvão III  1681 189 68 

Realengo II 466 721 62 262 

Niterói  546   

Duque de Caxias  360 123 82 

Realengo Ed. 
Infantil 

467    

TOTAL POR 

MODALIDADE 
5.934 4.967 620 561 

TOTAL GERAL 12.082 

Fonte: Sistema de Assentamento Acadêmico (SIAAC).  Acessado em: 20/12/2018. 

 

Apesar de ser reconhecida por sua excelência como escola secundária, desde a década 

de 1990, a educação infantil e o ensino fundamental vêm tomando vulto dentro do Colégio. 

Atualmente, cerca de 6.700 alunos estão lotados nesses níveis de ensino, conforme demonstra 

o Quadro III.  Mas, outras modalidades de ensino modificaram o perfil secundarista da 

instituição, fazendo da educação profissional e do Programa de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA) as modalidades que justificam o ingresso do Colégio Pedro II na Rede Federal de 

Escolas Técnicas, em 2012. Percebe-se que essas modalidades vêm crescendo de forma 

tímida no seio de Colégio, tendo em vista sua tradição de atuar na formação geral e 

propedêutica. Inclusive, ainda há pouca representatividade dessas modalidades de ensino no 

acervo do NUDOM.  

De acordo com Mary Douglas (1998), uma instituição caracteriza-se por conferir 

identidade, quando uniformiza comportamentos comuns em seus membros, permitindo que se 
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reconheçam e sejam identificados como parte de um grupo social específico, utilizando a 

memória como instrumento de construção de legitimidade e identidade. De acordo com a 

autora, toda instituição tem uma história capaz de produzir uma identidade coletiva. Essa 

história estabelece o que será lembrado ou esquecido pela instituição e, consequentemente, 

define qual memória será por ela preservada. 

Para a preservação da memória de seu passado de glórias, o Colégio Pedro II 

reconstituiu e fortaleceu uma imagem a partir da construção de uma memória coletiva, 

levando à institucionalização da identidade que se originou da trajetória histórica do colégio, 

através da criação de símbolos e comemorações, como também por meio da preservação de 

documentos.  

A tradição recriada sustentou o Colégio Pedro II nas fases de crise de identidade de 

sua natureza elitista e do desgaste do modelo de educação clássica e humanística, resultantes 

da modernização imposta pelas modificações ocorridas na política educacional ao longo dos 

seus 180 anos de existência. Esse processo de enquadramento da memória, que se alimenta do 

material da história, é, segundo Michel Pollack, um “trabalho que reinterpreta 

incessantemente o passado em função dos combates do presente e do futuro” (POLLAK, 

1989, p.10). 

Segundo Andrade (1999), o Colégio Pedro II, historicamente identificado como um 

agente oficial de educação do Estado criou uma cultura escolar própria. A autora afirma que: 

 
A produção de uma cultura escolar própria correlacionada à sua natureza 

institucional singular foi legitimada pelo papel desempenhado pelo Colégio 

no projeto civilizador do Império, como instrumento de consolidação do 
Estado e construção da Nação. (ANDRADE, 1999, p.96) 

 

E continua, ao dizer que o Colégio Pedro II consagrou-se como um lugar de memória 

e, com o tempo, passou a fazer parte da memória coletiva da educação pública brasileira. Sua 

história revela parte dos costumes e pensamentos que prevaleceram nas reformas educacionais 

brasileiras, ocorridas até a década de 1930. 

Em síntese, o Colégio Pedro II é uma instituição de ensino secundário secular que 

atravessou todas as reformas educacionais que aconteceram no país desde o Império.  As 

principais propostas do Estado no que diz respeito à elaboração de projetos curriculares, a 

definição de disciplinas e os métodos de ensino foram vivenciados pela instituição e 

impactaram o seu desenvolvimento administrativo, mas não afetaram o lastro memorialístico 

de um passado de glórias em que era citado como colégio padrão, de excelência, referência 

nacional etc.   
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Dada a sua longa presença no cenário educacional, a instituição produziu diversos 

documentos históricos originados a partir de suas próprias atividades. Desse modo, para 

proteger e manter seu patrimônio documental fez-se necessário criar espaços destinados à 

guarda e à preservação de seu acervo, a fim de evitar os riscos do tempo, dentre estes o do 

esquecimento do que significa pertencer ao Colégio Pedro II. 

Com essa intenção, foi criado o Centro de Documentação e Memória do Colégio 

Pedro II – O CEDOM, que tem como célula mater o Núcleo de Documentação e Memória 

(NUDOM). O NUDOM é a unidade de informação que custodia e preserva os documentos 

históricos do e a respeito do Colégio Pedro II, bem como das suas demais unidades de 

memória como, por exemplo, o Arquivo Histórico. 

 Desse modo, o CEDOM normatiza todas as ações envolvendo os acervos e coleções 

especiais sob sua guarda, conjuntos documentais por meio dos quais destaca-se a influência 

humanística na formação dos corpos docente e discente do Colégio Pedro II. Elementos que 

compõem a identidade da escola estão ao lado de outros, simbólicos, como tradição, 

disciplina, ensino de excelência etc. Nas Seções que se seguem, exploraremos mais a questão 

dos centros de memória e o seu papel no âmbito das instituições, especificamente as 

escolares, como o Colégio Pedro II.  

 

3.1.  CENTROS DE MEMÓRIA COMO LUGARES DE MEMÓRIA 

 

Como lugar de guarda dos documentos relativos à história e memória de uma 

instituição e personificação da luta contra o esquecimento do passado, Pierre Nora (1993) 

constrói a noção de lugares de memória, um conceito que põe em discussão a questão da 

identidade e da ameaça da sua perda. Por esse motivo, a memória e a história estão tão 

entrelaçadas, pois, caso a história não se servisse desses locais para transformá-los e petrificá-

los, eles não se tornariam lugares de memória. 

Em sua análise acerca da memória, Nora (1993) identifica a alteração do tempo como 

a causa do anseio da sociedade atual por “segurar traços e vestígios” do passado como forma 
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de se proteger do dinamismo contemporâneo. A alteração do tempo é caracterizada pela 

sensação de transformação constante, na qual a história torna-se dinâmica e rápida e a 

“duração do fato é a duração da notícia” (p. 7). Por isso, o historiador francês é enfático ao 

afirmar que: "produzir arquivos é o imperativo de nossa época. Não mais como o relicário de 

uma memória vivida, mas como secreção voluntária e organizada de uma memória perdida" 

(NORA, 1993, p. 16). 

A preocupação exposta por Nora (1993) ganhou forma a partir da segunda metade do 

século XX. O grande volume de documentos produzidos pelas instituições públicas e privadas 

passou, então, a demandar do Estado e das empresas maior atenção para que as informações 

registradas não se perdessem. Desse modo, para garantir a preservação e o acesso a essas 

informações, seu registro passou a ser feito nos seus mais diferentes suportes documentais. A 

partir dessa demanda, a criação e manutenção de centros especializados de acesso à 

informação sobre determinadas instituições, voltadas à pesquisa e produção de estudos 

interdisciplinares, multiplicaram-se. Essas prerrogativas são demandas do mundo 

contemporâneo que exigem fontes sólidas de informação, de modo rápido e passível de ser 

encontrada em um só lugar, a fim de ser capaz de auxiliar o desenvolvimento científico e 

cultural em diferentes áreas.  

Os avanços tecnológicos e dos meios de comunicação, suscitados pela explosão da 

informação no pós Segunda Guerra Mundial, manifestaram a necessidade de preservar a 

informação acerca da história de um grupo ou de uma instituição como forma de fortalecer 

sua identidade. A partir da década de 1970, esse trabalho começou a ser realizado de forma 

mais sistematizada, com a preservação e o tratamento dos documentos produzidos pelas 

entidades ou relacionados à sua história. Nesse período, muitas instituições, tanto públicas 

quanto privadas, começaram a se preocupar com essa questão e iniciaram projetos de 

preservação e organização dos documentos por elas produzidos.  

Nesse contexto, os centros de memória surgiram sob o ideal de serem instrumentos de 

fortalecimento da identidade institucional, guardiões da história e veículos de transmissão de 

valores da instituição à qual estão subordinados. Todavia, já existiam unidades de informação 

que cumpriam esse papel, como as Bibliotecas, Arquivos e Museus. Nesse sentido, o centro 

de memória diferencia-se dessas já consolidadas unidades de informação devido ao fato de 

reunir em, um mesmo ambiente, informações sobre uma determinada instituição, otimizando 

o tempo de busca de documentos pelos pesquisadores.  
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Os acervos dos centros de memória podem reunir documentos arquivísticos, 

bibliográficos e museológicos, os quais, embora agrupados no mesmo espaço, possuem 

lógicas de tratamento e de representação diferenciadas. Dessa forma, para Camargo e Goulart 

(2015), esse espaço é caracterizado como uma unidade de informação híbrida, que pode 

apresentar característica desses três tipos de unidades de informação.  

Os documentos sobre a instituição, selecionados para compor seus acervos, têm como 

finalidade gerar conhecimento sobre a própria organização e propagar sua imagem junto à 

sociedade. Diferenciando-se da função do arquivo, caracterizado pela sua função probatória, o 

centros de memória está atrelado à função de conhecimento e instrução, assim como as 

bibliotecas e museus, embora também apresente a reunião de documentos produzidos por uma 

determinada instituição, como prova de seu funcionamento.  

O seu acervo é elaborado de modo especial, não só voltado para a acumulação natural 

de registros, mas também relacionado à representação do passado no presente e no futuro da 

instituição. Ou seja, têm documentos probatórios, mas não só, uma vez que se estende à 

coleção de diversas fontes, podendo abranger pequenas bibliotecas, com obras selecionadas 

que atendam às necessidades de desenvolvimento do capital intelectual da instituição.  

Desse modo, sua identidade institucional, isto é, a forma como deseja ser vista pela 

sociedade, é propagada e sustentada por documentos memoráveis que representam sua 

história, cultura e contribuição para o grupo em que está inserido e para a sociedade em geral. 

O centro de memória ajuda a fundamentar a memória institucional ao preservar diversos 

elementos que consolidam as memórias do lugar como, por exemplo, o histórico e a 

identidade da instituição, como também os hábitos, usos, costumes e comportamentos de uma 

sociedade.   

Como destaca Nora (1993), a preocupação com a preservação da memória histórica 

deu-se face ao desenvolvimento frenético das sociedades industriais e atingiu não só os 

governos, mas também as organizações. Essa questão acentua-se com os avanços das novas 

tecnologias de comunicação e informação e seus impactos nas relações sociais de produção.  

Essa nova postura com relação à preservação da memória não decorreu somente do 

incentivo às pesquisas acadêmicas e promoção cultural das instituições. Ao contrário, os 

avanços tecnológicos e dos meios de comunicação instigaram inquietações e revelaram a 

necessidade de manter a compreensão sobre todo o processo histórico de determinada 

organização, de modo que ela pudesse adaptar-se à nova realidade que a tecnologia demanda. 
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Essa necessidade fez com que as instituições se voltassem para sua própria história, como 

forma de fortalecer sua identidade. 

De acordo com Buffa e Nosella (2008), na década de 1980, muitos pesquisadores da 

área da história da educação passaram a criticar os estudos sobre sociedade e educação, 

devido à dificuldade de compreender a complexidade e a diversidade desses temas. Nesse 

contexto, marcado por mudanças, assuntos como cultura escolar e instituições escolares, 

surgem como temas valorizados nas pesquisas, fazendo com que o conceito de memória 

institucional se solidificasse como assunto acadêmico privilegiado, ultrapassando a concepção 

de celebração, ganhando importância de elemento aglutinador de atividades que reforçam a 

cultura e a identidade de determinada instituição (RICCI, 2004). 

Nos anos 1990, ampliou-se o campo de atuação dos historiadores e profissionais da 

informação nos trabalhos com memória institucional, considerada um reforço para a cultura e 

para a identidade das organizações. Foi nesse contexto que o NUDOM foi criado, 

acompanhando o processo de criação de centros de documentação nas universidades 

brasileiras, iniciado nos anos 197013 e consolidado nas décadas de 1980 e 1990, quando cresce 

a preocupação com a preservação dos documentos escolares.  

As memórias institucionais produzidas pelos centros de memória objetivam 

proporcionar um novo olhar sobre a trajetória da instituição para a comunidade externa, da 

mesma forma mostrando à sua comunidade interna que ela também é responsável pela 

instituição. Esse trabalho cultural deve incentivar o desenvolvimento da identidade e do senso 

de responsabilidade em cada membro do seu grupo e, como afirmam Gagete e Totini (2004), 

promover não só a preservação do conhecimento produzido e acumulado, mas, principalmente 

sua disseminação. 

Em muitas organizações, desde meados da década de 1970, a memória entra como 

componente estratégico, em que a importância da preservação e disseminação da memória e 

da história institucional tornaram-se elementos de afirmação e promoção de uma imagem 

positiva da entidade para os membros do seu grupo. Segundo Nassar,   

 

recuperar, organizar, dar a conhecer a memória da empresa não é juntar em 
álbuns velhos fotografias amareladas, papéis envelhecidos. É usá-la a favor 

do futuro da organização e seus objetivos presentes. É tratar de um de seus 

maiores patrimônios. Depois com a memória na cabeça, é preciso contar as 

histórias. (NASSAR, 2004, p. 21). 

                                                             

13 Nos anos 1970, os historiadores brasileiros sofreram a influência da Nova História, e a abordagem sobre o 

mundo empresarial passou a ter outras vertentes de pensamento, isso resultou no surgimento de consultorias para 

memória empresarial. 
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Desse modo, o centro de memória surge com a finalidade de preservar, organizar, 

disponibilizar e divulgar informações e documentos relativos à vida da sua instituição 

mantenedora. Em missão é possível identificar a relevância que desempenha dentro da 

entidade mantenedora. De acordo com Silvana Goulart,  

 

o papel mais importante dos documentalistas que concebem e organizam os 

centros de memória é o de ser intermediário entre as organizações e os 

pesquisadores, sendo sua principal responsabilidade, depois dos arquivos 

organizados, a interface entre as instituições detentoras dos arquivos e o 

mundo da pesquisa. (GOULART, 2002. p. 34). 

 

Para estabelecer uma memória institucional, é necessário utilizar documentos 

variados, que não devem ser caracterizados apenas como um tipo de documento de uma 

determinada unidade de informação. A construção de uma memória institucional exige a 

análise criteriosa dos documentos, não só de forma isolada, mas dentro do contexto em que 

foram criados, para que seja possível perceber a intencionalidade de sua preservação. 

Percebida essa necessidade foram, então, criados os primeiros centros de memória. 

Os centros de memória apresentam serviços especializados, relacionados aos arquivos, 

bibliotecas e museus, instituições historicamente responsáveis pela guarda, preservação, 

organização e disponibilização da memória dos grupos sociais. Por esse motivo, a missão do 

centro de memória e a função que seu acervo representa para a instituição, são questões 

fundamentais no seu processo de constituição, para que não sejam distorcidas suas atividades, 

o valor atribuído aos documentos ou mesmo a sua missão. 

 

3.2. A CONSTITUIÇÃO DE UM CENTRO DE MEMÓRIA 

 

Na constituição de um centro e memória, é muito comum encontrar acervos 

arquivísticos, bibliográficos e museológicos que, uma vez integrados ao centro, ainda que 

cumprindo papel específico, recebem tratamento semelhante ao realizado no acervo das suas 

respectivas unidades de informação. O acervo bibliográfico do centro de memória, por 

exemplo, poderá ser tratado como os documentos das bibliotecas, isto é, serem submetidos a 

tabelas de classificação, vocabulário controlado e outros instrumentos específicos 

(GOULART, 2005). 

Um centro de memória mantém relações com todas as áreas da instituição, podendo 

desempenhar um papel estratégico uma vez que compreende informações relacionadas a 

determinados acontecimentos. Sua incumbência é reunir e disseminar todas as informações 
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relacionadas à história da instituição. Para tanto, é necessário manter uma equipe 

multidisciplinar que contará, obrigatoriamente, com profissionais da área da Ciência da 

Informação. 

Assim, é essencial que o centro de memória seja desenvolvido de forma sistemática, 

reunindo harmonicamente os documentos e objetos que preserva, possibilitando a construção 

de significados e relações entre esses registros. Por esse motivo, a definição de uma política 

de formação do acervo deve ser prioridade nos centros de documentação memória, visto que o 

patrimônio de uma instituição não é algo relacionado somente ao passado, mas algo vivo que 

deve influenciar os eventos e as decisões do presente.  

Além da criação de uma política de formação de acervo, Gagete e Totini (2003) 

defendem que estas instituições devem desempenhar a missão de preservar os documentos, 

visando contribuir com a divulgação da imagem da instituição e facilitando a disseminação 

das informações entre os membros do grupo e fora dele, para a sociedade. Nessa direção, os 

autores destacam que os procedimentos de organização e disponibilização da informação, 

devem ser incorporados às práticas do centro de memória, incluindo o desenvolvimento de 

catálogos e outros instrumentos de pesquisa. 

Um centro de memória também deve ser visto como um serviço de informação, onde o 

profissional da área assume importante papel na gestão de suas atividades, principalmente 

daquelas que tangem à elaboração da política de formação do acervo, tratamento e acesso ao 

acervo, classificação e descrição dos documentos e organização e manutenção de bancos de 

dados. Na opinião de Goulart,  

 

O papel mais importante dos documentalistas que concebem e organizam os 

centros de memória, é o de ser intermediário entre as organizações e os 

pesquisadores, sendo sua principal responsabilidade, depois dos arquivos 
organizados, a interface entre as instituições detentoras dos arquivos e o 

mundo da pesquisa. (GOULART, 2005, p.34). 

 

O profissional da informação que trabalha em um centro de memória deve ter cautela e 

sensibilidade ao entrar na organização, porque terá que guardar sigilo sobre as informações 

confidenciais, respeitando os limites impostos pela instituição mantenedora e assegurar o 

direito ao acesso à informação como prioridade. Como na maior parte das vezes a motivação 

para a criação dos centros de memória é a comemoração de uma data14, resta a esse 

                                                             

14 No caso do NUDOM, sua existência está relacionada às comemorações dos cento e cinquenta anos de criação 

do Colégio Pedro II, ocorridas em 1987. Naquele ano foi criada a Comissão de Atualização da Memória 

Histórica do Colégio Pedro II, presidida pelo pprofessor emérito Roberto Bandeira Accioli, com a finalidade de 
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profissional a tarefa de transpor a ideia de que a trajetória da instituição e seu patrimônio 

documental, não se referem apenas às datas comemorativas. Cabe-lhe alargar esta visão, 

mostrando a necessidade de rememorar a trajetória coletiva e os conjuntos documentais que 

refletem esse processo. 

A informação administrativa contida nos arquivos correntes e, 

posteriormente, como testemunho em fase intermediária ou como fonte 

histórica custodiada nos arquivos permanentes, não se restringe a si mesma. 
Se a considerarmos com maior abrangência, analisando-a como transmissão 

cultural, lançada para o futuro através de diferentes documentos grafados em 

diferentes suportes, ela pode significar muito mais, quando aliada a outros 
dados/ informações oriundos de campos não-arquivísticos. [...] Os conjuntos 

informacionais que se geram não podem ser definidos 

compartimentadamente como material de arquivo, de biblioteca ou de centro 

de documentação, por serem atípicos como totalidade a qualquer um deles. 

Esses conjuntos de dados constituem a memória. (BELLOTO, 1991, p. 183) 

 

Assim, o papel do profissional da informação ultrapassa a organização e 

disponibilização da informação do acervo preservado, ao permitir que a história da instituição 

seja constantemente construída e preservada, bem como que seus membros se identifiquem 

como integrantes do grupo, para que tenham acesso à memória institucional. As questões da 

identidade e o sentimento de pertencimento gerado nos membros do grupo são muito 

importantes para a comunidade em geral.  

No entanto, o trabalho do profissional da informação tende a sofrer influências da 

cultura da própria instituição. Por isso, a equipe do centro de memória deve saber que sua 

interferência no tratamento dos documentos não é neutra, sendo fundamental que mantenha 

uma postura crítica e questionadora, não sendo inocente frente às suas instituições. 

Segundo Vidal (2007), a relevância do espaço destinado ao centro de memória em 

uma instituição escolar, relaciona-se à cultura e às práticas escolares desenvolvidas no seu 

interior, como: “relação entre arquivos corrente e permanente; natureza do documento em 

educação; problemática do descarte e finalidade de preservar a documentação escolar” 

(VIDAL, 2007, p. 64). Estes documentos são valorizados de modo diferente, de acordo com o 

projeto de memória de cada instituição. É possível perceber isso em suas fontes e nos 

instrumentos de pesquisa disponibilizados aos seus pesquisadores (catálogos, guias etc.). 

Nessa perspectiva, cabe ressaltar que os acervos dos centros de memória não são fontes 

históricas, pois “correspondem à produção humana e, portanto, representam o ponto de 

                                                                                                                                                                                              

planejar os eventos comemorativos.  Em 1990, visando continuar a pesquisa, foi criada a Comissão de Memória 

Histórica tendo como finalidade a elaboração do “Projeto de atualização da Memória Histórica do Colégio Pedro 

II” através da pesquisa e estudo das fontes do/sobre o Colégio. Como fruto do desdobramento desses trabalhos, 

em 1995, por meio da portaria nº 1019, de 22 de agosto, foi criado o NUDOM.  
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origem dos saberes que o historiador dispõe para produzir o conhecimento sobre a história” 

(SILVA et al., 2012, p.71).  

 

3.3 O CENTRO DE MEMÓRIA DO COLÉGIO PEDRO II – CEDOM 

 

Nesta seção procuramos conhecer como surgiu a ideia de se criar um centro de 

memória no Colégio Pedro II. Além dos documentos levantados, foram realizadas entrevistas 

com membros da equipe do NUDOM (ver roteiro no anexo APÊNDICE A). Essa opção deu-

se porque o NUDOM foi a primeira unidade criada com o propósito de preservar e organizar a 

documentação sobre a história do Colégio. Concederam entrevistas todos os membros da 

equipe, incluindo a diretora do NUDOM, sendo os mesmos identificados pelo codinome 

“entrevistado”, de modo a garantir o sigilo e o anonimato de suas falas. 

A ideia de resgate e preservação da memória do Colégio Pedro II surgiu em 1987, 

quando o então diretor-geral, professor Tito Urbano da Silveira, incumbiu o professor emérito 

Roberto Bandeira Accioli de formar uma comissão para planejar os eventos comemorativos 

do aniversário de 150 anos de criação do Colégio.   

Nos anos subsequentes, seguindo o ideal de reconhecimento da importância da 

memória do Colégio Pedro II, o diretor-geral, professor Antônio José Chediak, instituiu a 

Comissão de Atualização da Memória Histórica, criada pela portaria nº 600, de 1 de outubro 

de 1990, com o objetivo de elaborar o “Projeto de Atualização da Memória Histórica do 

Colégio Pedro II”. Além do professor emérito Roberto Bandeira Accioli, integraram a 

Comissão os professores Aloysio Jorge do Rio Barbosa, António Nunes Malveira, Gastão 

Nogueira Gorrese, Marílio Pires Domingues, Noemi Pacheco Dias Gonçalves e o museólogo 

Alfonso Bensabat Pinto Vieira (DORIA, 1997).  

O trabalho de pesquisa realizado pela Comissão fundamentou-se na obra “Memória 

Histórica do Colégio de Pedro Segundo (1837-1937)”, de autoria do professor Luiz Gastão 

d’Escragnolle Doria, resultando em uma nova edição dessa obra, publicada em 1997, em 

parceria com o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos Anísio Teixeira (INEP) (NUDOM, 

2010).  

De acordo com as entrevistas cedidas pelos membros do NUDOM15 foi a partir do 

trabalho para reedição do livro comemorativo mencionado a que a Comissão de Memória 

                                                             

15 Ao longo da pesquisa ocorreram diversas entrevistas e conversas com os membros do NUDOM que foram 

essenciais para a elaboração deste trabalho. 
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Histórica do Colégio Pedro II se estabeleceu em caráter permanente, passando por 

transformações ao longo do tempo, tanto em sua composição quanto nos seus objetivos, sendo 

atualmente composta pelas bibliotecárias Elizabeth Monteiro da Silva e Tatyana Marques de 

Macedo Cardoso, pelos professores Paulo Sérgio de Almeida Seabra e Vera Maria Ferreira 

Rodrigues, pelo museólogo Afonso Bensabat Pinto Vieira, pelo auxiliar de biblioteca Douglas 

Felipe de Andrade e tendo como presidente a professora Beatriz Boclin Marques dos Santos.   

Ainda segundo os entrevistados, a Comissão de Memória (como é denominada 

atualmente) desenvolve projetos e atividades para a preservação da memória institucional, 

juntamente com a Biblioteca Histórica, o Museu Histórico, o Núcleo de Documentação e 

Memória e o Laboratório de Digitalização de Documentos Históricos.  

Quando perguntados sobre a Comissão e suas atividades, recebemos as seguintes 

respostas: 

A Comissão de Memória foi criada para dar continuidade à pesquisa iniciada 

pelo professor Escragnolle Dória sobre a Memória Histórica do Colégio 
Pedro II para a publicação do livro dos 100 primeiros anos da instituição. A 

Comissão não é ‘fixa’ ela se modifica de tempos em tempos conforme algum 

membro se aposenta, se exonera, falece ou pede para sair da Comissão, 

sendo que esse último caso não é comum. Os membros da Comissão 
costumam ficar até o fim da sua vida profissional no Colégio Pedro II. 

(ENTREVISTADO 1). 
 

A Comissão tem sido mantida até os dias atuais pelos sucessivos reitores, 

com mudanças em sua composição e finalidade, sendo que dois de seus 

membros participaram de todas elas: o professor Antonio Nunes Malveira e 

o museólogo Afonso Bensabat Pinto Vieira. (ENTREVISTADO 2).  

 

Ao falarem sobre as atividades da Comissão de Memória, os entrevistados colocaram 

igualmente em destaque, as experiências com as pesquisas para a publicação dos livros 

comemorativos do Colégio Pedro II, a saber: Memória Histórica do Colégio de Pedro 

Segundo: 1937-1987; reedição da obra de Escragnolle Doria, acrescida de índice onomástico, 

em 1997; Memória Histórica do Colégio Pedro II: 180 anos de história na educação do 

Brasil, 2018. Um dos entrevistados relatou:  

Em 2012, a Reitora, professora Vera Maria Ferreira Rodrigues, solicitou à 

Comissão de Memória Histórica a elaboração de uma obra referente aos 175 
anos do Colégio. Mas, por questões administrativas, não foi possível sua 

concretização, vindo a ser lançado em 2013, embora faltando muitas 

informações relevantes. Em 2017, o Oscar [Halac, Reitor] junto com a 
coordenadora do NUDOM e com a coordenadora do CEDOM, informaram 

que o Colégio dispunha de recursos orçamentários para publicar um livro 

comemorativo dos 180 anos do Colégio Pedro II e solicitou que o 
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escrevessem. O lançamento do livro está previsto para dezembro desse ano. 
16 (ENTREVISTADO 1). 

 

A ênfase nas publicações dos livros comemorativos leva-nos a crer que a exposição da 

história e memória oficial do Colégio Pedro II é o objetivo primeiro da Comissão de 

Memória. O orgulho com que os entrevistados falavam das publicações, bem como da 

omissão das demais atividades de que participam, demonstra a importância atribuída à 

identidade que se quer passar da instituição, em especial para o público externo: os 

pesquisadores que consultam os acervos do NUDOM. As publicações têm mais destaque que 

ações internas de cultura e ensino envolvendo a memória institucional, apesar destas também 

terem relevância para a manutenção da identidade do Colégio, em especial junto aos alunos.   

Segundo Le Goff (2005, p.471), “a memória, a qual cresce a história, que por sua vez 

a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro”. Enquanto geradora 

da identidade, a memória participa de sua construção e, uma vez institucionalizada, realiza 

certas seleções acerca do que é memorável, dando forma às predisposições que conduzirão o 

indivíduo a incorporar alguns aspectos considerados relevantes de serem lembrados, os quais 

garantem a coesão do grupo.   

Diante das falas dos entrevistados, pudemos compreender que se iniciou um 

movimento de resgate da memória administrativa e acadêmica da instituição, após a reedição 

do livro comemorativo dos 150 anos do Colégio. Esse movimento tinha como objetivo 

preservar e organizar as teses dos professores catedráticos do Colégio Pedro II, sendo 

elaborado um catálogo com essas publicações.  

Posteriormente, mas ainda na mesma década, os entrevistados relataram que a 

Comissão reeditou importantes obras sobre o Colégio Pedro II como, por exemplo, o 

“Primeiro Anuário do Colégio Pedro II”, de autoria do professor catedrático Eugênio de 

Barros Raja Gabaglia17 e digitalizou, junto com o Laboratório de Digitalização do Acervo 

Histórico (LADAH), diversos documentos e obras raras que contam a história da instituição. 

Sobre essa fase, é significativa a fala de outro membro da equipe do NUDOM, ao 

relatar que, na década de 1990, ocorreu no Brasil um  

 

“boom” de criação de centros de memória e a preocupação em se resguardar 
e contar a história de tudo: lugares institucionais, principalmente. O Colégio 

                                                             

16 O livro “Memória Histórica do Colégio Pedro II: 180 anos de história na educação do Brasil”, foi lançado em 

12 de dezembro de 2018, no Centro Cultural da Justiça Federal, situado no Centro da cidade do Rio de Janeiro. 
17 O professor catedrático Eugênio de Barros Raja Gabaglia lecionou Matemática no Colégio Pedro II e foi 

diretor do Externato de 1912 a 1916. 
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Pedro II, tomado por essa onda e sempre preocupado em manter viva a sua 

história e tradição, criou diversos setores para que sua trajetória fosse 
eternizada. (ENTREVISTADO 2). 

 

Na atual formação administrativa, os espaços destinados à guarda da memória do 

Colégio Pedro II são:  

 A Biblioteca Histórica: existente desde 1838, está definida no capítulo XVI do Primeiro 

Regimento do Colégio Pedro II, de 31 de janeiro de 1838, que compreende os Estatutos da 

Instituição.  

 O Museu Histórico: criado em 1979 para ser o responsável pela divulgação e conservação 

de fotos, documentos e objetos que contam a história e memória da instituição. 

 O Centro de Estudos Linguísticos e Biblioteca Antenor de Veras Nascentes: biblioteca 

especializada, criada a partir da doação, em 1990, pela família do ex-aluno e catedrático 

de Espanhol e de Português, composta por aproximadamente 17 mil itens (livros, artigos e 

periódicos, postais raros, traduções, correspondências nacionais e internacionais) que 

tratam, em sua maioria, sobre a literatura brasileira e internacional. 

 O Laboratório de Digitalização do Acervo Histórico (LADAH): criado em 2006 para 

promover a digitalização de documentos históricos pertencentes ao acervo do NUDOM. 

 O Núcleo de Documentação e Memória do Colégio Pedro II (NUDOM), objeto dessa 

pesquisa, criado em 1995 para ser o principal lugar de guarda e disseminação de 

documentos sobre o Colégio Pedro II. (RODRIGUES, 2016). 

Atualmente o NUDOM e os demais setores supracitados pertencem ao recém criado 

Centro de Documentação e Memória do Colégio Pedro II (CEDOM). De acordo com o artigo 

2º da portaria nº 4231, de 04 de Agosto de 2014, são objetivos do CEDOM: 

 

I- Resgatar, organizar e divulgar o acervo manuscrito, iconográfico, 
bibliográfico e documental da história e memória do Colégio Pedro II;  

II- Preservar e tratar seu patrimônio cultural; III- Conservar e divulgar a 

história e a memória da instituição por meio de fotos, documentos e objetos 

que compõem seu valioso acervo; IV- Digitalizar acervos do Núcleo de 
Documentação e Memória; da Biblioteca Histórica, do Museu Histórico; do 

Centro de Estudos Linguísticos e Biblioteca Antenor de Veras Nascentes e 

de Coleções Especiais; V- Implementar uma política de preservação digital 
que estabeleça diretrizes para a preservação de documentos digitais e para a 

formação da Memória Digital do Colégio Pedro II; VI- Estimular, orientar e 

apoiar o trabalho de pesquisa de graduação e pós-graduação; VII- 
Supervisionar atividades de educação patrimonial e de iniciação científica; 

VIII- Apoiar pesquisas acadêmicas que visem à divulgação do patrimônio 

histórico-cultural. 
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O Centro de Documentação e Memória do Colégio Pedro II (CEDOM), foi criado com 

o objetivo de administrar os diversos setores de preservação da memória histórica e científica 

dessa instituição pública. Sua organização partiu de uma demanda da Comissão de Memória, 

tendo como intuito reunir sob uma única administração (ou gerência) os cinco setores que 

tratam da preservação da documentação e memória do Colégio Pedro II. Como mencionado, 

são eles: Núcleo de Documentação e Memória do Colégio Pedro II (NUDOM), Biblioteca 

Histórica, Museu Histórico e Laboratório de Digitalização do Acervo Histórico (LADAH).  

 

FIGURA I – O NUDOM NA ESTRUTURA DO COLÉGIO PEDRO II ANTES DA 

CRIAÇÃO DO CEDOM 
 

 

 

Fonte: pela autora (2018). Baseado no Organograma da Pro-Reitoria de  

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura (PROPGEPEC). 
 

O NUDOM foi particularmente importante para a criação do CEDOM, uma vez que, 

diferentemente do que usualmente ocorre nos demais centros de memória, o CEDOM foi 

criado para ser um área administrativa e não um setor físico. Sua função é muito mais de 

centralizar e organizar as atividades das demais unidades de memória e informação do que um 

departamento, propriamente dito. A propósito, um dos entrevistados ressaltou: 

 

A importância do NUDOM em preservar documentos que contam a história 
do CPII e também de seu papel como apoiador de pesquisas sobre a história 

da instituição e da educação no Brasil, contribui para a consolidação do 

CEDOM no âmbito institucional. (Entrevistado 2). 
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O CEDOM não possui uma sala, nem membros próprios, estando sua equipe formada 

pelos membros do NUDOM e pelos chefes de setores da Biblioteca Histórica, Museu 

Histórico e o LADAH.  

 

FIGURA II - O NUDOM NA ESTRUTURA DO COLÉGIO PEDRO II APÓS A 

CRIAÇÃO DO CEDOM 

 

 

Fonte: pela autora (2018). Baseado no Organograma da Pró-reitora de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura (PROPGEPEC) 

 

O CEDOM tem por objetivo estimular, orientar e apoiar pesquisas acadêmicas que 

visam à divulgação do patrimônio histórico e científico do Colégio Pedro II, desenvolvidos 

pelos já existentes setores que tratam da preservação da memória dessa instituição. 

(ANDRADE, 1999).  Foi criado para integrar os setores que tratam da memória do Colégio 

Pedro II. Sua constituição só foi possível porque esses departamentos apresentam como 

característica comum a preservação e conservação de documentos relativos à instituição. 

Em depoimento, quando perguntado sobre essa questão, o Entrevistado 1 disse: 

A riqueza e a relevância do acervo preservado pelos setores que compõem o 

CEDOM [é o que] torna possível a produção dos livros, das atividades com 
os alunos e das reportagens que vão para o site do CPII. Por esse motivo o 

CEDOM desempenha tamanho papel: o de organizar e manter em coesão as 

atividades e ideologias desenvolvidas nesses setores.  
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Camargo e Goulart (2015, p. 14) explicam a vantagem da guarda em um mesmo local 

de “acervos heterogêneos”, indo de encontro à ideia de que esses centros são “entidades 

supérfluas, onerosas e condenadas à vida efêmera”. 

 

É certo também que as organizações vislumbram, por meio da memória, a 

oportunidade de fazer brilhar sua imagem, já que hoje e "politicamente 

correto", e não só em nosso país, que entidades públicas e privadas, 
imprensa, partidos políticos, movimentos sindicais, de minorias e de 

marginalizados, associações de bairros, escolas etc. exibam seu passado, 

muitas vezes reformulado, esperando daí recolher dividendos com isso. 
(GOULART, 2002, p. 8).    

 

Com esta pesquisa, foi possível inferir que o Colégio Pedro II, através da iniciativa de 

criação da Comissão de Atualização da Memória Histórica, do Núcleo de Documentação e 

Memória, do Laboratório de Digitalização do Acervo Histórico e, mais tarde, com a criação 

do Centro de Documentação e Memória do Colégio Pedro II, vem contribuindo efetivamente 

para a preservação de seu patrimônio histórico e cultural e para a construção e manutenção da 

sua identidade institucional, que se esforça para manter a forte relação com seu patrono – o 

Imperador Pedro II, um de seus capitais simbólicos mais valiosos.  

Os mais de cento e cinquenta anos de existência do Colégio Pedro II 

respondem afirmativamente aos anseios de seu idealizador. Durante esse 

período ele tem sido a centelha viva a iluminar o aparecimento de novas 

instituições. Seus professores irão participar da criação do Instituto de 
Educação, do Colégio Militar e vieram a influenciar outros estabelecimentos 

académicos, como a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. (DORIA, 

1997, p. xii) 

 

Para entender o presente, é necessário que o passado esteja esclarecido. Conhecer a 

história do Colégio Pedro II é relacionar o presente ao passado dessa instituição de forma 

significativa. Diante do exposto nas seções anteriores, buscou-se evidenciar o Colégio Pedro 

II como lugar de memória do ensino secundário brasileiro. Considera-se esse colégio um 

símbolo do estabelecimento do ensino secundário no país e, além disso, uma instituição 

consolidada, que suportou diversas reformas internas e externas e continua sendo referência 

no seu segmento. 

Na próxima seção, apresentaremos o objeto de pesquisa - NUDOM - dando início à 

análise do trabalho empírico. Será abordada a forma como o Colégio Pedro II utiliza a 

memória coletiva para se legitimar como “colégio de excelência” diante da sociedade, sendo o 

seu centro de memória o irradiador desse projeto, visando à consolidação dos valores da 

instituição. Iremos compreender como o NUDOM, ao recriar a memória (por meio da seleção 

dos documentos), escreve a história do Colégio, cujo tom é: resgatar seu passado de glórias.  
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4. O NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA DO COLÉGIO PEDRO II –    

NUDOM18    
  

Por memória entende-se, nesta pesquisa, que seja algo coletivo, consequência de uma 

conjuntura social que determina o que deve ser lembrado e motivação para a construção de 

uma identidade de grupo. Neste caso, a política de seleção e preservação do acervo do 

NUDOM contribui para expressar a memória coletiva do Colégio Pedro II.  De acordo com 

Nassar (2007), a memória institucional refere-se à ideia de legitimidade, criação e identidade. 

Está atrelada ao poder e ao controle acerca do que será lembrado e esquecido pela e sobre a 

instituição. É uma relação entre poderes e saberes.  

A busca de fontes documentais é fundamental para conhecer a dinâmica de uma 

instituição, uma vez que descrevem e relatam suas práticas administrativas e, no caso de uma 

escola, suas atividades pedagógicas.  É por meio das fontes e dos sujeitos que vivem o seu 

cotidiano que podemos reconstituir a cultura e a memória institucional (MOGARRO, 2005). 

 O Colégio Pedro II, ao longo do tempo, acumulou um acervo documental rico e 

diversificado, em diferentes suportes, que conta a história institucional através de registros 

que refletem sua memória, tradição e identidade escolar. Muitos desses documentos estão sob 

os cuidados da equipe do NUDOM. Conhecer seus acervos e os serviços que oferece foi o que 

nos moveu a elaborar esta Seção. 

As instituições escolares são constituídas por diferentes departamentos: direção, 

coordenação pedagógica, secretaria, gestão de pessoas, comunicação, entre outros e cada um 

produz e guarda o material resultante do seu trabalho. Quando se quer buscar uma 

determinada informação, vai-se direto ao setor competente. Desse modo, pensando em reunir 

em um mesmo lugar os documentos sobre a história e memória do Colégio Pedro II que o 

NUDOM foi concebido e implementado.19 

A criação do NUDOM acompanhou o processo de criação de centros de memória nas 

universidades brasileiras, iniciado nos anos 1970 e consolidado nas décadas de 1980 e 1990. 

Com o propósito de criar um elo entre sua comunidade atual e o passado do colégio, foi 

reunida, em um mesmo espaço, a história da instituição, a trajetória dos seus alunos, 

                                                             

18 As informações sobre o NUDOM foram coletadas do Regimento Geral Interno, portaria nº. 503, de 28 de 

setembro de 1987; da portaria nº 4.231, de 04/08/2014; da portaria nº 2.047, de 14 /11/2013; do Histórico do 

Colégio Pedro II - unidade Centro. O material reunido constituiu-se numa das principais fontes para a análise de 

dados.  
19 O Arquivo Histórico do Colégio Pedro II ficou instalado no prédio de São Cristóvão por décadas, sem ter as 

mínimas condições de preservação e conservação. Esse cenário mudou apenas em 2003 quando o diretor-geral 

da época passou a responsabilidade da guarda e preservação deste acervo ao NUDOM. 
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professores e funcionários, bem como a evolução do material escolar utilizado, livros, 

uniformes, jornais escolares, entre outros registros. 

Conforme se pode perceber nas entrevistas com as gestoras do NUDOM e do 

CEDOM, os objetivos do Núcleo de Documentação e Memória são sanar algumas 

necessidades fundamentais da identidade do Colégio Pedro II. Visa apresentar aos membros 

da própria instituição suas memórias e fazer com que se sintam sujeitos ativos na construção 

dessa história. Como questão estratégica, criar um espaço para o pesquisador encontrar fontes 

documentais que, sem o centro de memória, estariam dispersas, fazendo com que o NUDOM 

seja o caminho mais viável e natural para buscar informações a respeito do Colégio Pedro II. 

Nessa conjuntura, o centro de memória, além de dar suporte às atividades de pesquisa, torna-

se o resultado do comprometimento da instituição com a preservação da sua memória e 

identidade. 

Em 1995, o diretor-geral do Colégio Pedro II, professor Wilson Choeri, assinou a 

Portaria nº 1019, de 22 de agosto, consolidando a criação do Núcleo de Documentação e 

Memória do Colégio Pedro II, reunindo diferentes documentos de outros setores, como a 

Biblioteca Histórica e o Museu Histórico. O acervo existente nessas unidades de informação 

tinha por objetivos, entre outros, resgatar, organizar, preservar, tratar e divulgar o conjunto 

manuscrito, iconográfico, bibliográfico e documental da história e memória do Colégio Pedro 

II, além de fomentar e auxiliar pesquisas que divulgassem a instituição.  

Dessa forma, esse centro de memória reúne registros que ajudam a demostram como 

ocorreu o desenvolvimento do ensino secundário no Brasil uma vez que, durante décadas, o 

Colégio foi referência curricular e pedagógica para esse grau de escolarização. Com isso, o 

acervo do NUDOM torna-se um importante instrumento para os pesquisadores da história da 

educação secundária no Brasil.  

Mas, como vimos ao longo desta pesquisa, o NUDOM também tem uma forte atuação 

interna, sendo o responsável por propagar junto aos alunos e funcionários, a memória coletiva 

do Colégio. Dado isso, o objetivo desta seção é conhecer como o NUDOM funciona, suas 

políticas de organização e preservação de acervos, o desenvolvimento de suas coleções e os 

serviços oferecidos. Para tanto, além do levantamento de documentos e dados sobre os 

acervos, foram realizadas entrevistas com os membros da equipe. De modo a resguardar as 

pessoas, foram as mesmas identificadas pelo codinome “entrevistado”, tal como procedemos 

na seção anterior.     
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4.1. A CRIAÇÃO DO NUDOM 

 A memória é uma criação feita sobre o passado, a partir do olhar do presente. Nessa 

perspectiva, Pierre Nora (1993) afirma que o conceito de memória está associado à demanda 

do homem contemporâneo de “segurar traços e vestígios” do passado (NORA, 1993, p. 7). 

Neste contexto, podemos apontar o Núcleo de Documentação e Memória do Colégio Pedro II 

(NUDOM) como um espaço institucional para a pesquisa acerca da memória da instituição.  

Como mencionado, o NUDOM foi criado em 1995, durante a gestão do diretor-geral 

professor Wilson Choeri (1994-2008), no mesmo dia do lançamento da primeira edição do 

Catálogo de Teses do Colégio. No prefácio da obra reeditada Memória Histórica do Colégio 

Pedro Segundo (1997), de autoria do professor Luiz Gastão d’Escragnolle Doria, o então 

diretor-geral do Colégio Pedro II, professor Wilson Choeri, destaca o trabalho da Comissão da 

Memória, classificando-a como um empreendimento que “inaugura uma segunda etapa do 

trabalho [de resgate da memória e da identidade do Colégio], ao dar continuidade ao período 

que decorre de 1938 até a época presente” (DORIA, 1997, p. vii). 

As palavras de Wilson Choeri fazem-nos pensar naquilo que Michael Pollack (1989, 

p. 4) chamou de “trabalho de constituição e de formalização das memórias”, preocupação esta 

também compartilhada por Halbwachs (2006), quando diz que uma memória se beneficia da 

dos outros, não apena pelo fato de compartilhar um testemunho, mas por ter suficientes 

pontos de contato entre ela e as outras, permitindo-nos reconstruir as lembranças do passado 

sobre uma base comum.  E construir pontos de convergência entre as memórias individuais e 

coletivas que cercam a história do Colégio Pedro II, é um dos objetivos do NUDOM que, para 

tanto, vem atuando desde que foi aberto ao público em 1998. 

 Para manter a memória institucional organizam-se eventos, comemorações, 

publicações etc., a fim de registrar as diferentes fases vividas pela instituição. Uma dessas 

ações foi a reedição, em 2000, do Catálogo de Teses incorporando os atuais trabalhos de 

graduação e pós-graduação elaborados pelos pesquisadores da entidade, bem como 

contemplar a produção de pesquisadores de outras instituições que mencionavam o Colégio 

Pedro II, com o objetivo de enaltecer a relevância da instituição para a pesquisa da história da 

educação no Brasil (NUDOM, 2010). 

As instalações do Centro de Memória estão localizadas no Campus Centro, construção 

tombada pelo Patrimônio Histórico e Cultural, em 1983. Sua organização física compreende 

quatro salas sucessivas no segundo andar do prédio histórico, sendo cada uma destinada para:  
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guardar o acervo do Arquivo Histórico, o acervo bibliográfico, ser um ambiente de consulta 

para os pesquisadores e outra para o processamento técnico do acervo (NUDOM, 2010). 

Em termos administrativos, o NUDOM está vinculado à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura (PROPGPEC), sendo a estrutura organizacional do 

centro de memória composta por Coordenação, Laboratório de Pesquisa, Coordenação de 

Publicações e Seção de Tratamento do Acervo.20 

Em 2012, a portaria n° 999, de 30 de maio, atribuiu ao NUDOM uma nova 

configuração, tornando-o um centro interdepartamental de estudos sobre o Colégio Pedro II. 

Em 2016 o projeto foi ampliado, cabendo ao NUDOM ajudar a criar o Centro de Memória do 

Colégio Pedro II (CEDOM).21   

O NUDOM desenvolve projetos de pesquisa na comunidade escolar, junto aos 

professores, alunos e pró-reitorias da instituição, com destaque para a de pesquisa e extensão 

e a de ensino. Dentro da instituição, o NUDOM apresenta-se como o mais importante 

disseminador da história e da memória do Colégio Pedro II, cabendo-lhe a elaboração e 

promoção de eventos e exposições que destaquem a trajetória e possíveis fatores relacionados 

à entidade. Dentre essas atividades, incluem-se o aniversário do Colégio Pedro II, que é 

comemorado anualmente no Campus de São Cristóvão, no dia 2 de dezembro; exposições 

itinerantes entre os campi que abordem temas que tenham relação com a história da 

instituição ou algum outro assunto, cuja fonte tenha sido o NUDOM; ciclos de palestras nos 

campi relacionadas à trajetória da instituição; explanação da história do Colégio Pedro II para 

os servidores recém-concursados, realizada durante a semana de ambientação, e para os 

alunos na aula magna.22   

Atuando em diferentes frentes, o NUDOM projeta-se como produtor e interlocutor dos 

discursos sobre a história do Colégio Pedro II e como guardião autorizado da memória 

institucional, respalda seus discursos tomando como base testemunhos e diferentes tipos de 

fontes, procurando dar veracidade às suas narrativas. Essa reflexão faz-se necessária para 

compreender como se dá a criação dos lugares de memória, nos quais “sua materialização é 

antecedida pela produção e difusão de certas ideias sobre os fatos e personagens envolvidos, 

sendo posteriormente glorificados” (GEVEHR, 2016, p 952); ou seja, ações que perpetuam 

representações sociais construídas sobre o passado, o que Pollak (1989, p. 11) denominou de 

                                                             

20 De acordo com a Portaria n° 999, de 30 de maio de 2012.  
21 Criado pela Portaria nº 2047, de 14 de novembro de 2013, alterada pela Portaria nº 2353, de 12 de julho de 

2016. 
22 Aula Magna é a aula inaugural que ocorre no primeiro dia de aula letivo, todos os anos, no Teatro Mario Lago, 

no Campus de São Cristóvão. 
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“trabalho especializado de enquadramento”, por meio do qual a memória é alvo de 

manipulações e defesa de interesses pessoais/institucionais e coletivos. 

Ao questionarmos as gestoras do NUDOM e do CEDOM acerca da criação do Núcleo 

de Documentação e Memória, ambas responderam que a constituição do setor ocorreu de 

forma natural, não existindo qualquer disputa ou impasse com a Biblioteca Histórica ou com 

o Museu Histórico. O Arquivo Histórico na época não era um setor, estando seu acervo em 

um espaço sem quaisquer condições de conservação, no Campus São Cristóvão. A 

Entrevistada 1 informou que Biblioteca Histórica e o Museu Histórico “auxiliaram bastante na 

formação do NUDOM e do seu acervo, “‘botaram a mão na massa’ e deram todo suporte 

necessário para que o centro de memória fosse um lugar útil e acolhedor para os 

pesquisadores” (ENTREVISTADA 1).  

Com relação ao Arquivo Histórico, a constituição do NUDOM acabou sendo uma 

solução, uma vez que a instituição, em 1983, sem qualquer cuidado com sua organização, 

transferiu o então denominado “arquivo morto”, da sede do Externato (atual Campus Centro) 

para um local em péssimas condições sanitárias no Campus São Cristóvão.  

Desse modo, a partir desse depoimento e do documento Diretrizes Gerais do 

NUDOM, que menciona em sua Introdução a criação do Núcleo de Documentação e Memória 

do Colégio Pedro II, infere-se que realmente não houve, na ocasião, qualquer disputa de poder 

ou ideológica na formação dessa unidade de informação. A sua criação, desde o início, 

sempre objetivou construir uma identidade articulada e em sintonia com o passado histórico e 

a memória celebrativa da instituição. Por esse motivo, o deslocamento de parte dos 

documentos da Biblioteca Histórica e do Museu Histórico, foram vistos de modo benéfico 

para a promoção da imagem de excelência e nobre do Colégio Pedro II. 

 

4.2 O ACERVO DO NUDOM 

 

A importância documental do acervo do NUDOM qualifica-o como espaço de pesquisa 

em nível de graduação e pós-graduação, oferecendo suporte ao trabalho de investigação às 

instituições nacionais e internacionais. De acordo com o levantamento interno23, o NUDOM 

                                                             

23 A equipe de trabalho do NUDOM elabora um levantamento de visita ao centro de memória, através da análise 

de um formulário que deve ser preenchido por todo pesquisador que visita o NUDOM. Nesse formulário o 

pesquisador informa os seus dados pessoais, o assunto da pesquisa, as publicações de interesse e a data em que 

realizou a visita.  
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recebe anualmente entre 200 a 300 pesquisadores brasileiros e estrangeiros, estes 

principalmente, oriundos da América Latina.  

Como mencionado anteriormente, o NUDOM constitui-se como guardião da memória 

coletiva do Colégio Pedro II, devido à guarda de documentos referentes à história da 

instituição, assim como pela preservação de memórias dos principais alunos e professores que 

passaram pela escola. Essas lembranças estão registradas em livros, documentos produzidos 

na instituição e imagens que retratam as características do Colégio.  

Os documentos que compõem o acervo assumem uma dimensão de prova testemunhal 

e corroboram na formação do processo de construção da identidade institucional. O acervo é 

constituído por documentos bibliográficos e de arquivo, produzidos através de práticas 

administrativas e pedagógicas. Tais práticas são de extrema importância para a história da 

educação por permitirem reconstituir a cultura e a memória dessa instituição de ensino. 

Evidenciam, ademais, a relação do Colégio Pedro II com as políticas de educação vigentes no 

país até o século XIX, período em que a escola era referência para a educação secundária no 

Brasil, tendo sido seu currículo considerado parâmetro para a criação dos liceus provinciais 

(MENDONÇA, 2013). 

Os documentos que formam suas coleções são provenientes do Arquivo Histórico, 

sendo obras clássicas e raras, bem como da Biblioteca Histórica do Museu Histórico, além de 

documentos existentes nos arquivos dos diversos campi e setores administrativos do Colégio 

Pedro II, que ajudam a contar a sua trajetória histórica. Destacam-se como fontes de pesquisas 

acadêmicas, os seguintes registros: o conjunto documental sobre as Reformas da Instrução 

Pública no Império e nos primeiros períodos da República; Coleção das Leis do Brasil; 

programas de ensino do Colégio Pedro II no século XIX e XX; livros didáticos e teses de 

professores Catedráticos da instituição; coleções de livros manuscritos, como as atas da 

congregação, teses de concursos de professores catedráticos e substitutos, realizados desde o 

século xix; livros de matrícula de alunos e livros de nomeação de professores e de 

funcionários do colégio (ANDRADE, 1999). 

Em termos quantitativos, o acervo do NUDOM abrange cerca de dezenove mil itens, 

subdividido em: livros didáticos, livros, teses de cátedra, periódicos, jornais, 

dissertações/teses acadêmicas, multimeios e o acervo do Arquivo Histórico.24  

Entre as pesquisas fomentadas pelo uso do acervo do NUDOM, destacam-se os 

trabalhos da Comissão de Memória Histórica do Colégio Pedro II, bem como de 

                                                             

24 Dados recolhidos em entrevista com membros da equipe do NUDOM. 
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pesquisadores, professores, ex-alunos e funcionários da instituição. Devido aos projetos de 

resgate do passado realizados pela Comissão, o NUDOM tornou-se um centro aglutinador de 

arquivos, coleções, estudos e pesquisas sobre a história do ensino secundário brasileiro.     

O atual reitor, professor Oscar Halac, em discurso de comemoração25 dos vinte anos 

do NUDOM, em 2015, destacou a importância desse centro de pesquisa na área da história da 

educação. “Mas o NUDOM é muito mais que isso. É o guardião da memória do CPII, esse 

colégio que conta com 177 anos de história”, enfatizou (HALAC, 2015, em gravação de 

vídeo). 

O acervo bibliográfico é composto por itens que datam dos primeiros anos da 

fundação do Colégio, representados por obras diversas e livros didáticos das disciplinas 

ministradas nos séculos XIX e XX, além da produção acadêmica atual dos professores e 

funcionários, bem como de pesquisadores externos que estudam o colégio. Esse acervo conta 

também com valiosas primeiras edições de clássicos da literatura brasileira, com ênfase nas 

obras de e sobre José de Alencar (ANDRADE, 1999).  

Ao falar sobre o tema, um dos membros da equipe do NUDOM, detalhou a 

organização do acervo bibliográfico, discriminando cada uma de suas coleções, a saber:  

  

A coleção Memória Histórica abriga as obras que foram escritas por ex-

alunos, ex-professores ou ex-funcionários da instituição. A coleção de livros 

didáticos está representada por todas as disciplinas que compõem a grade 

curricular do Colégio Pedro II (Física, Química, Matemática, etc.), sendo 
esses livros adotados na instituição em décadas passadas. As Factas também 

abrigam nossas coleções e são produzidas até hoje, pois, representam os 

documentos oficiais da Autarquia. A Coleção Geraldo Pinto Vieira foi uma 
doação do professor de História do CPII e abriga obras diversas que fizeram 

parte de seu acervo pessoal, desde assuntos considerados obras gerais, até 

obras que tratam sobre Euclides da Cunha, Sebastianismo, Padre Cícero, etc. 
A Coleção Esther Ozon, seguindo o padrão utilizado, também foi dividida 

por temas, como Educação, obras gerais, periódicos, etc. A Coleção do 

Professor Wilson Choeri também foi inserida, seguindo os padrões já 

adotados.  Os Professores Geraldo e Choeri tiveram uma vasta passagem 
pelo Colégio, ambos como ex-alunos e ex-professores. Além disso, o 

professor Geraldo foi chefe do Departamento de História e o professor 

Choeri, ex-diretor. Esther fez parte do Serviço de Orientação Educacional do 
Colégio, com seu acervo voltado mais para a área de Psicologia. Os três, 

membros do CPII, tiveram seus acervos doados para o NUDOM. Os acervos 

de Choeri e Esther foram doados por suas famílias, após falecimento. Já o 

professor Geraldo doou em vida parte de seu acervo e o restante chegou ao 
NUDOM após seu falecimento. Há poucos trabalhos referentes aos técnicos 

(mais teses e dissertações) e com relação aos discentes, há livros de 

matrículas de alunos, livros de apontamentos de médias, ou seja, livros 

                                                             

25 Informação recolhida em gravação de vídeo institucional, à época das comemorações dos 20 anos do 

NUDOM. 
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manuscritos dos séculos XIX/XX. Desse período mais recente (século XXI) 

há poucos trabalhos. Podemos citar alguns cadernos de ex-alunos e alguns 

livros escritos por eles. (ENTREVISTADO 3). 

 

O acervo bibliográfico contém ainda duas outras coleções: a primeira, de caráter 

particular, a do professor catedrático de história e ex-diretor do Externato, no período de 1961 

a 1964, Roberto Bandeira Accioli, e a segunda, uma coleção de obras na área 

de Comunicação doada ao Centro de Memória em 2002, pelo jornalista Hélio Thys26, aluno 

eminente do Colégio Pedro II (RODRIGUES; DANTAS, 2016).  

O acervo arquivístico abarca um conjunto de manuscritos dos séculos XIX e XX, 

destacando-se: atas da congregação desde 1881; atas de concursos de cátedra; o primeiro livro 

de Avisos do Imperial Colégio de Pedro II, de 1838; manuscritos de matrícula de professores 

e funcionários dos séculos XIX a XX, além de pastas com documentos escolares. Faz parte 

desse acervo, um pequeno conjunto de arquivos pessoais de alguns professores do Colégio 

Pedro II: Tito Urbano da Silveira, Roberto Accioli, Haroldo Lisboa da Cunha e Carlos 

Henrique da Rocha Lima (SILVA, 2009). Ademais, arrola teses de concurso para a cátedra; 

programas de ensino da instituição; regulamentos, regimentos e relatórios que retratam a 

trajetória histórica do Colégio Pedro II.  

Esse acervo ainda dispõe de fotos de eventos realizados no Colégio, compondo a 

memória iconográfica da instituição. Dele fazem parte também as fitas cassetes e Compact 

Disc (CD), onde se encontram os registros de depoimentos de ex-alunos e antigos Professores 

da instituição, que formam o banco de memória oral, além de compreenderem obras de 

referência e um catálogo de teses e dissertações dos Professores, servidores e ex-alunos do 

Colégio (SILVA, 2009).  

A consulta ao acervo é realizada mediante agendamento por telefone ou pelo e-mail do 

Centro de Memória, dessa forma, permitindo à equipe do NUDOM atender com 

exclusividade e atenção cada pesquisador. Quanto ao acesso aos documentos, é permitida a 

reprodução de partes da obra, conforme os critérios de raridade estabelecidos no documento 

“Diretrizes para o Desenvolvimento do Acervo do NUDOM”.   

De acordo com o documento Diretrizes Gerais do NUDOM, o Centro de Memória 

possui como instrumento de busca e acesso à informação um catálogo em fichas do acervo 

                                                             

26 Radialista, escritor e cronista. Trabalhou como produtor e roteirista na Rádio Globo do Rio de Janeiro durante 

trinta anos. Fonte: Site da Rádio Globo, RJ.  
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bibliográfico, Catálogo de Teses de Professores Catedráticos e Substitutos (1870-1970); 

Catálogo de Teses e Dissertações do NUDOM27, Catálogo Analítico: Memória do Livro 

Didático; Índice dos periódicos publicados no Colégio Pedro II28, Índice Analítico e 

onomástico dos Anuários do Colégio Pedro II, Índice onomástico dos alunos e professores do 

Colégio Pedro II, Dicionário Bibliográfico29 e CD-ROMS com o conteúdo de parte das obras 

do acervo já digitalizadas pelo Laboratório de Digitalização do Acervo Histórico (LADAH).  

Nas instituições de memória, a reprodução de documentos é fundamental para garantir 

o acesso e a preservação dos originais sendo necessário, portanto, o estabelecimento de 

critérios para reproduzi-los, a partir do conhecimento mais aprofundado de cada um. 

(GONÇALVES, 1998). 

Foi com esse intuito que o LADAH digitalizou parte do acervo do NUDOM. Esse 

trabalho seguiu as orientações da Política de Preservação Digital do setor, objetivando 

contribuir para que o acervo histórico e cultural do Colégio Pedro II possa se transformar em 

conhecimento científico, alcançando não só a comunidade escolar como também o público 

externo (CÔRBO, 2013). A iniciativa de se criar um laboratório de digitalização e o 

investimento na compra de equipamentos e treinamento de funcionários para sua criação 

retratam o empenho do Colégio em preservar seus documentos. Dessa forma, o Colégio Pedro 

II possibilita aos pesquisadores maior acesso à memória dessa instituição secular, ao mesmo 

tempo em que cuida do estado físico do seu acervo, cumprindo, assim, o seu papel de 

reconstituir a memória e a identidade dessa instituição de ensino. 

 

4.3. ANÁLISE DO ACERVO 

 

O NUDOM configura-se como um local de pesquisa interdepartamental, que tem como 

objetivo reunir, organizar, tratar, preservar e possibilitar o acesso de seu acervo à comunidade 

escolar e aos pesquisadores externos à instituição. Dessa maneira, os documentos que são 

preservados pelo centro de memória, passam por uma seleção criteriosa para que possam 

integrá-lo (NUDOM, 2010). 

De acordo com informações colhidas em entrevista com equipe do NUDOM e a 

                                                             

27 O Catálogo de Teses e Dissertações do NUDOM compreende os trabalhos de 1970 até os dias atuais. Esse 

catálogo procura ser atualizado anualmente em colaboração dos pesquisadores de disponibilização seus trabalhos 

para o NUDOM. 
28 Índice dos periódicos estudantis publicados nos diversos Campi do Colégio Pedro II, nas décadas de 1950 até 

1970. 
29 Dicionário dos verbetes relacionados ao Colégio Pedro II. 
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análise do documento Diretrizes para o Desenvolvimento do Acervo do NUDOM, esse 

processo compreende um conjunto de prerrogativas técnicas para a inserção de itens ao 

acervo, estando entre elas: o valor histórico do documento para a instituição; o estado físico 

do item e o seu valor de uso.  

O centro de memória não possui assinaturas de periódicos, uma vez que os 

documentos incorporados ao acervo são adquiridos, prioritariamente, a partir de doação. No 

entanto, sendo comprovada a necessidade de compra de determinado item para o 

desenvolvimento do acervo do NUDOM, há a possibilidade de solicitar a compra à Seção de 

Bibliotecas e Salas de Leitura, subordinada à Pró-Reitoria de Ensino (PROEN). Nesse caso, 

tais documentos antes de ingressarem a lista de aquisição, são subordinados à apreciação da 

equipe do NUDOM.    

Para o levantamento de dados sobre o acervo, foram consultados documentos 

institucionais pertencentes ao Centro de Memória. Dentre os materiais informacionais 

analisados estão os catálogos, relatórios anuais e inventários contendo a descrição do acervo, 

conforme apresentado a seguir. Constituído por coleções especiais e documentos raros, o 

acervo bibliográfico do NUDOM representa a influência humanística e propedêutica da 

formação do Colégio Pedro II. (QUADRO IV) 
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QUADRO IV - ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

 

COLEÇÃO CONTEÚDO 

Memória Histórica Reúne obras de autores que têm relação com o Colégio Pedro II ou 
livros que abordam a instituição. 

Livro Didático Reúne livros didáticos adotados pelo Colégio Pedro II em diferentes 
disciplinas, nos séculos XIX e XX.  

D. Pedro II Compreende coleção particular de D. Pedro II e obras que tratam sobre 
sua vida e sua história. 

Rio de Janeiro Reúne livros que versam sobre a história do Rio de Janeiro 

Leis do Brasil Leis do Brasil entre 1808 até 1962 (com algumas lacunas na coleção). 

Teses de Concursos Reúne as Teses de Concursos para a Cátedra de 1878 a 1975. 

Prof. Wilson Choeri Coleção doada pelo ex-aluno, ex-professor e ex-Diretor-Geral do 
Colégio Pedro II. 

Profª Esther Ozoni Coleção doada após falecimento da Assistente Social do Colégio Pedro 
II. 

Prof. Geraldo Pinto Vieira Coleção doada em vida pelo ex-aluno e ex-professor de História do 
Colégio Pedro II e membro fundador do NUDOM. 

Prof. Roberto Bandeira 
Accioli 

Coleção doada após falecimento do ex-professor e ex-Diretor-Geral do 
Colégio Pedro II. 

Hélio Thys Coleção doada após falecimento do aluno eminente do Colégio Pedro II. 

Publicações Studia, 
Símbolo e Internato 

Jornais e revistas estudantis elaborados pelos alunos do Colégio, entre 
1920 até 1990. 

Artigos de periódicos Jornais e revistas de público geral que abordam o Colégio Pedro II até 
os dias atuais. 

Factas Representam os documentos oficiais da Autarquia, produzidas 
periodicamente. 

Fonte: A autora (2018). Baseado no catálogo em fichas de acervo bibliográfico. 

 

A importância documental do acervo arquivístico revela o caráter cultural, intelectual e 

simbólico do Colégio Pedro II como lugar de memória da educação brasileira, qualificando o 

NUDOM como espaço que subsidia a pesquisa acerca da história do ensino secundarista no 

país. Os documentos que compõem o seu acervo, demonstram as atividades da instituição no 

cumprimento de seus objetivos e finalidades. Esse acervo pode servir como prova e 

testemunho de fatos históricos relevantes para o estudo da Educação no Brasil. Desse modo, 
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com a organização e preservação das memórias individuais e coletivas, o Colégio Pedro II 

revive sua história e reafirma-se como lugar de memória (ANDRADE, 1999). 

Essa perspectiva remete-se à defesa de Le Goff (2005) ao considerar o documento 

como consequência da luta pela memória social, criado a partir de uma ruptura sobre o 

consenso das narrativas socialmente relevantes e confiáveis. Contudo, sabe-se que isso não se 

dá de forma neutra. Trata-se de um processo de construção social, cabendo à equipe do 

NUDOM a seleção e a avaliação daquilo que considera memorável.   

Conforme mencionado na Subseção 2.1.1 Documento e Memória social desta 

dissertação, a memória social é seletiva, institucionalizada e mediada pela conjuntura social e, 

por esse motivo, é necessário reconhecer a qualidade das informações provenientes das 

instituições mantenedoras do suporte dessas memórias. 

Para Freitas, o documento “é o fato, ou ainda, é o ato. Instituidor, institucionalizado, 

formal, legitimado. Como pontuado por Le Goff (1984), ‘o documento é produto de um 

centro de poder. [...] é o testemunho de um poder polivalente e, ao mesmo tempo, cria-o.’” 

(FREITAS, 2012, p. 2). 

Conforme Jean Meyriat (1981), o documento pode ser definido como um suporte da 

informação, na forma de um objeto durável capaz de comunicar. Nesse sentido, o autor vai ao 

encontro de Paul Otlet enfatizando que o documento pode ser todo e qualquer objeto que 

apresente a função de transmitir uma informação. Assim como Meyriat (1981), esta pesquisa 

acredita que o uso é capaz de determinar se um objeto é ou não um documento. Para o autor 

“o documento não é um dado, mas o produto de uma vontade, aquela de informar ou se 

informar – a segunda ao menos sendo sempre necessária” (MEYRIAT, 1981, p. 54). 

O conceito de documento proposto por Meyriat (1981) também vai ao encontro do 

pensamento de Le Goff, afirmando que o documento se transforma em monumento através da 

sua utilização pelo poder. Desse modo, concorda-se ainda com Dodebei (2011) ao afirmar que 

o documento deve ser compreendido como um “constructo” que abarca três proposições à 

preservação da memória: intencionalidade, sentido e significado. Assim, um documento ao 

ser escolhido para ser preservado, assume uma finalidade.   

Partindo desse pressuposto, e com base nos estudos realizado nesta dissertação, é 

possível acreditar na intencionalidade e na seleção dos documentos presentes no acervo do 

NUDOM. Sabe-se que o propósito dos documentos nele preservados, é promover o acesso de 

pesquisadores à memória do Colégio Pedro II. Nessa conjuntura, pode-se afirmar que o 

acervo do NUDOM materializa a memória do colégio, o que possibilita identificar os campos 

de força existentes na instituição.  
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Diante disso, de acordo com Le Goff (2005), todo documento é consequência da 

intencionalidade, consciente ou não, de quem o produz. Por isso, é pertinente a preocupação 

desta pesquisa em analisar criticamente os documentos guardados pelo NUDOM, uma vez 

que se considera que nenhum documento é criado ou guardado sem uma intencionalidade, 

assim como acreditamos que a preservação de determinado documento em detrimento de 

outro, seja responsável pela transmissão da tradição e memória através de gerações sobre o 

que conhecemos acerca do Colégio Pedro II.  

Mesmo diante do exposto, não se pode desconsiderar a importância do NUDOM para 

a memória do Colégio Pedro II, apenas fazer uma crítica ao que ele julga relevante para ser 

preservado. Desse modo, enfatiza-se que a criação do NUDOM vem garantindo a salvaguarda 

da documentação original do colégio que, até as últimas décadas do século XX, sofreu com o 

descaso por parte da sua administração geral.  

Em 2003, cumprindo determinação da Direção Geral, o acervo arquivístico do 

NUDOM incorporou toda documentação do Arquivo Histórico do Colégio Pedro II, que se 

encontrava em péssimas condições de conservação. Durante muitos anos, o Arquivo Histórico 

ficou localizado em um depósito no Campus de São Cristóvão, sendo considerado “arquivo 

morto”. Tal negligência resultou na fragmentação do acervo, que teve parte dos seus 

documentos perdidos pela ação do tempo.    

Quando incorporado ao acervo do NUDOM, esses documentos, concomitantemente 

com os demais registros do centro de memória, foram levantados pela bibliotecária do 

NUDOM, Elisabeth Monteiro da Silva, em 2009, resultando na elaboração do Inventário 

analítico e registro de autoridade do Fundo Colégio Pedro II, no qual os documentos são 

identificados e classificados em séries e subséries. 

 O Fundo Arquivístico compreende documentos sobre as práticas de ensino e o 

cotidiano da administração escolar durante os séculos XIX e XX, organizados e avaliados de 

acordo com a proveniência, o tipo documental, o conteúdo e os potenciais informativos dessa 

documentação (SILVA, 2009). 

De acordo com o Inventário Analítico supracitado, o acervo do Arquivo Histórico é 

formado por um conjunto de documentos administrativos produzidos pela instituição, desde a 

sua fundação em 1837 até o início dos anos 200030. O acervo é composto por, 

aproximadamente, 600 livros encadernados (com aproximadamente 300 páginas cada), 

                                                             

30 Devido à deterioração do acervo ao longo dos anos, parte dos documentos foi perdida, não sendo possível ser 

recuperado.  
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organizados em séries e subséries, mais 60 pastas que retratam as atividades de ensino e do 

cotidiano da administração escolar desde sua fundação, salvo algumas lacunas (QUADRO V, 

a seguir). 

QUADRO V - ACERVO ARQUIVÍSTICO 

FUNDO COLÉGIO PEDRO II (1837-2000) 
SÉRIE SUBSÉRIE ÂMBITO E CONTEÚDO 

Docentes 

 

Atas da Congregação 

(1881-1979) 

Reúne as atas da Congregação: registros dos debates, das 

orientações e práticas pedagógicas implementadas pelos 

professores catedráticos da instituição que deveriam ser 

aplicadas nas escolas do país que desejassem a 

equiparação com o Colégio Pedro II. 

Concurso de Professores 

(1878-1970) 
Reúne editais, provas do concurso para a Cátedra etc. 

Conselho Departamental 

(1954-1981) 

Reúne as atas das reuniões do Conselho Departamental do 

Colégio.  

Departamentos 

Pedagógicos (1954-
1990) 

Reúne as atas das reuniões dos departamentos, além de 
currículos, grades, horários etc. 

Discentes 

Livros de matrículas  

(1838 a 1979) 

Reúne listagem de matrícula e inclui e pedidos de 

“gratuidade” para ingresso no colégio 

Colação de Grau e 

Bancos de Honra 

(1858 a 1935) 

Reúne os livros de registros de nomes dos alunos que 

alcançavam as maiores notas para fazerem parte dos 

bancos de honra do colégio. Inclui documentação sobre 

colação de grau. 

Exames Preparatórios 

(1838 a 1970) 

Reúne livros de exames com a relação de candidatos e as 

respectivas notas obtidas em diversas disciplinas. 

Livros de ocorrências 

disciplinares 

(1858 a 1947) 

Reúne os procedimentos disciplinares adotados e os 

castigos que eram aplicados aos alunos. 

Históricos escolares e 

documentos de alunos 

(1838 a 1979) 

Reúne históricos escolares, documentos e notas obtidas 

pelos alunos.  

Documentos 

administrativos 

Regulamentos e 

Regimentos  
(1838 – até dias atuais) 

Reúne Portarias e resoluções do Internato e Externato, bem 
como do Ministério da Educação. 

Ofícios enviados e 

recebidos (1838 a 1973) 

Reúne documentos recebidos e expedidos entre o Colégio 

e outras instituições, além do primeiro livro de avisos do 

Império relativos ao Imperial Colégio de Pedro Segundo 

(1838-1839)  

Livros de nomeações de 

professores e 

funcionários 

(1838- 1975) 

Reúne informações sobre a contratação de professores e 

funcionários, como a data de admissão no colégio, 

normativa de nomeação e o tempo de serviço na 

instituição. 

Livros de contabilidade e 

Patrimônio 

(1852 a 1976) 

Reúne folhas de pagamento de pessoal, inventários e 

termos de contrato. 

Unidades de 

Ensino 

Incorporadas ao 

Colégio Pedro II 

Colégio Universitário e 

Colégio Felisberto de 

Menezes 
(1939 a 1959) 

Documentação de dois colégios que foram incorporados ao 

Colégio Pedro II na década de 1950. Inclui livros de 

registro, matrículas e dossiês com documentos de 
professores e funcionários. 

Comemorações, 

Celebrações e 

Sessões Solenes 

Livro de registro das 

visitas ilustres e sessões 

Solenes 

(1946 a 2000) 

Reúne livro de registro das visitas ilustres e livros de 

assinaturas para sessões solenes e comemorações. Inclui 

Documento de transferência dos restos mortais de Duque 

de Caxias para o Panteon erguido na Praça da República, 

em 1949. 

   Fonte: a autora (2018). Adequado de Inventário analítico e registro de autoridade do fundo Colégio Pedro II. 
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Com relação aos documentos incorporados ao acervo do NUDOM, um dos seus 

membros ao ser questionado, respondeu que: “do Arquivo Histórico foram livros manuscritos 

que, na verdade, eram do que chamavam de ‘Arquivo Morto de São Cristóvão’: como livro de 

matrícula de alunos, de nomeação de professor, ofícios enviados e recebidos etc”.  

Dessa forma, percebe-se que a memória do Colégio Pedro II está fundamentada 

principalmente no acervo do antigo Arquivo Histórico da instituição, que abarcava um 

conjunto de provas e testemunhos que descreviam suas atividades no cumprimento de seus 

objetivos e finalidades. Os documentos históricos que compõem esse acervo desempenham, 

portanto, um lugar importante para a instituição, à medida que ratificam não apenas o discurso 

historiográfico sobre o Colégio Pedro II, como também os capitais simbólicos31 por trás dos 

elementos constituintes da sua imagem e identidade.  

Ainda de acordo com os entrevistados, a maioria do acervo iconográfico do NUDOM 

era proveniente do Museu Histórico, afirmando: “Do Museu vieram pinturas e fotografias da 

Família Real, do Rio de Janeiro antigo e do Colégio em si como atividades internas e externas 

dos alunos etc.”.  

O acervo iconográfico é formado por um conjunto de fotografias da Família Imperial, 

do Rio antigo, de docentes e discentes, bem como de eventos realizados no Colégio Pedro II 

(em todos os Campi) e pinturas da estrutura física da instituição (RODRIGUES; DANTAS, 

2016).  Este acervo expressa as práticas institucionais e a infraestrutura do Colégio Pedro II, 

através dos documentos gerados por essa instituição, quando da sua criação e durante o 

exercício de suas atividades.  

Conforme ressaltado anteriormente, o Colégio Pedro II possui documentos de 

importância histórica e institucional para as pesquisas sobre a educação secundarista no país, 

por esse motivo seu acervo precisa ser preservado e disponibilizado ao público. Nesse sentido, 

além do desenvolvimento de uma política de preservação faz-se necessária também, como 

parte essencial para esse trabalho, a avaliação criteriosa dos parâmetros estabelecidos sobre o 

que será incorporado ao acervo do NUDOM, uma vez que o Centro de Memória apresenta-se 

como o principal disseminador sobre o que se sabe acerca da instituição.  

Dessa forma, cabe aqui uma crítica sobre a tendência de se preservar apenas a memória 

célebre do Colégio Pedro II. É importante estabelecer em sua Diretriz critérios que 

possibilitem uma visão mais horizontal do Colégio Pedro II, permitindo o conhecimento, por 

                                                             

31 Conceito utilizado por Pierre Bourdie (2001). Capital simbólico consiste em capital como uma capacidade 

cognitiva constituída, apoiada no conhecimento e reconhecimento social. Geralmente é associado ao prestígio 

que um indivíduo ou instituição possui em determinado campo.  
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parte dos pesquisadores, de outras memórias dessa instituição.  

Quando interpelado sobre a questão, o entrevistado 3, disse: 

 

Creio que o NUDOM consegue dar conta de parte da memória institucional, 

mais das memórias ditas oficiais do que das silenciadas, por exemplo. Como 
o Colégio Pedro II é uma instituição voltada para o ensino, o nosso espaço é 

formado por poucas salas de aula e nosso acervo cresce a todo instante. 

Infelizmente, não dispomos de um local amplo, espaçoso e apropriado para 
abrigar toda a memória da instituição. (Grifos nossos). 

 

Pollak (1989) ajuda-nos a fazer uma reflexão sobre a questão ao afirmar que a 

memória é um fator constitutivo da identidade, sendo esta sempre relacionada ou determinada 

por acontecimentos, pessoas e lugares. O regime nomeado por Michael Pollak de 

“enquadramento da memória” fundamenta sua teoria de que não há uma disputa entre 

Memória e História, mas sim, entre a memória coletiva (a oficial) e as memórias subterrâneas 

(silenciadas).  

Pollak (1989) denomina de “memórias subterrâneas” aquelas pertencentes às minorias 

e impedidas de serem divulgadas. O autor ressalta a existência de inúmeras memórias 

subterrâneas opostas à memória oficial, enfatizando “o caráter destruidor, uniformizador e 

opressor da memória coletiva nacional” (POLLAK, 1989, p.4), muitas vezes estratégica para 

a consolidação de projetos de poder.  

O silenciamento das “memórias subterrâneas” está contido no processo de 

“enquadramento da memória” defendido pelo mesmo autor. Segundo ele, esse processo 

implica na privação “de voz” de grupos que não pertençam à história oficial. O conteúdo das 

memórias subterrâneas é silenciado e, praticamente, impedido da sua disseminação.  

Dessa forma, o trabalho de “enquadramento da memória” permite-nos perceber como 

diferentes processos e atores intervêm no controle da informação transmitida pela “memória 

oficial”. Indo de encontro à visão positiva dos pontos de referência - defendidos por Maurice 

Halbwachs - responsáveis por evocar a memória, Pollak (1989) aponta para a intensidade 

simbólica empregada nesse processo de “enquadramento de memória”.  

Nesse contexto, e sabendo que a memória social é seletiva, institucionalizada e 

mediada pela conjuntura social, é necessário distinguir qualitativamente as informações 

provenientes das instituições mantenedoras desses acervos. Freitas (2012) enfatiza que, 

primeiramente, a existência da formalização representa a ruptura de consenso social, 

indicando uma regulação e controle da informação. Outra constatação dessa questão é sua 

elaboração, que subentende um saber dotado de poder instituidor e uma desvalorização de 

outros saberes. Estes saberes que não são institucionalizados, não apresentam legitimidade, 
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ocasionando um “monopólio da legitimidade” por determinadas instituições detentoras de 

poder. 

A possibilidade de um documento resistir ao tempo e tornar-se fonte de pesquisa, não 

certifica que esse vestígio seja mais verdadeiro do que outros registros do passado, porque 

“[...] existem mentiras gravadas no mármore e verdades perdidas para sempre” (ROUSSO, 

1996, p. 89).  

Os registros de informação do acervo do NUDOM permitem-nos inferir que estamos 

tratando de uma instituição preocupada com o projeto de divulgação da memória histórica do 

Colégio, através do compartilhamento de lembranças que formam uma identidade comum. 

Todavia, diante do exposto, compreende-se a importância de o pesquisador atentar que o ato 

de arquivar não é neutro, uma vez que a guarda de documentos sucede uma seleção. 

Por meio do mapeamento de suas coleções e dos serviços oferecidos, demonstrou-se 

que o NUDOM tem cumprido seu papel de reconstituir, em diferentes momentos históricos, a 

memória oficial e a identidade dessa instituição de ensino, possibilitando àqueles que 

consultam seus acervos, conhecer parte da trajetória do Colégio Pedro II e de sua inserção na 

história da educação do Brasil. Na análise de sua política de uso, conservação e acesso à 

informação, percebe-se que o NUDOM se vê como um centro disseminador para pesquisas 

sobre a memória desse Colégio, bem como da história da educação brasileira.  

Michael Pollak, ao falar da relação entre memória e identidade, afirma: 

 

A memória é um elemento constituinte de sentimento de identidade, tanto 

individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator 
extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de 

uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si. (POLLAK, 1992, p. 

5) 

 

Os lugares onde habitam a memória estão particularmente ligados a uma lembrança, 

podendo essa ser coletiva ou individual e estar atrelada ao tempo cronológico - como, por 

exemplo, a escola que determinado sujeito frequentou na infância - ou ser um lugar de apoio à 

memória, como os espaços celebrativos constituídos através de monumentos, por exemplo. 

(POLLAK, 1992).  Diante disso, os documentos preservados no acervo do NUDOM podem 

ser considerados evocadores da memória. Assim, é possível afirmar que o centro de memória 

fomenta, através do contato com seus grupos sociais, a construção da identidade de seus 

indivíduos. 

Nessa direção, o levantamento do acervo do NUDOM, a forma como vem sendo 

desenvolvido, bem como os serviços oferecidos, permite-nos conhecer a instituição e a 
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identidade que ela pretende disseminar aos diferentes grupos sociais que abrange, mais 

especificamente, aos discentes, docentes e técnicos administrativos. Suas ações de 

informação, conforme ressalta González de Gómez (2004, p.4-5) “respondem a condições 

daquilo acerca do que informa, estabelecendo relações com uma ordem cultural, na qual estão 

enraizadas suas referências semânticas e de conteúdo”, cuja formação discursiva remete-nos à 

seus universos de referência. Nessa direção pode-se dizer que no NUDOM, como em outras 

unidades de informação, “o ‘informar’ e o ‘buscar a informação’ antecipam e condicionam a 

concepção ou aceitação de algo como informação e a ação de documentar antecipa e 

condiciona o que será produzido e reconhecido como documento.” (GONZÁLEZ DE 

GÓMEZ, 2004, p.4-5). 

A importância documental do seu acervo qualifica o NUDOM como espaço de 

pesquisa em nível de graduação, mestrado e doutorado, oferecendo suporte ao trabalho de 

pesquisa às instituições nacionais e internacionais, como referido. Desse modo, enfatiza-se 

que devido à organização, à preservação dos documentos e à disseminação do trabalho do 

NUDOM, houve um aumento da frequência de doação de material para esse acervo, por parte 

de ex-alunos e professores da instituição, juntamente por pesquisadores externos.  

A importância do acervo do NUDOM para a instituição pode ser ratificada no evento 

comemorativo dos vinte anos do NUDOM, ocorrido no campus Centro, em 2015, em que o 

então Secretário Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Marcelo Calero, afirmou: “Esse 

evento do NUDOM vem ao encontro do projeto de 450 anos do Rio. Nossa cidade hoje se 

encontra com o seu passado. Para isso, é fundamental que a memória seja bem preservada. 

Parabenizo o CPII por ter um núcleo atuante como o NUDOM”. (CALERO, 2015, não 

paginado).32 

Desta forma, ressaltamos a importância das atividades desenvolvidas pela equipe do 

NUDOM que, além do trabalho técnico referente à catalogação, preservação e conservação, 

através de ações de divulgação do acervo, fomentam pesquisas acadêmicas em diferentes 

áreas da instituição, tais como exposições temáticas itinerantes, evento anual de comemoração 

de aniversário do Colégio Pedro II (2 de dezembro), auxílio na produção de artigos sobre 

temas específicos solicitados pelo Departamento de Comunicação Social do Colégio Pedro II, 

a fim de alimentar as redes sociais da instituição, a reedição da obra Memória Histórica do 

Colégio Pedro II: 1837-1937, a publicação do O colégio Pedro II: Contribuição Histórica 

                                                             

32 Fonte: site do Colégio Pedro II. Disponível em: <https://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/211-

noticias2015/3386-nudom-comemora-20-anos-com-evento-no-sal%C3%A3o-nobre.html>. 

https://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/211-noticias2015/3386-nudom-comemora-20-anos-com-evento-no-sal%C3%A3o-nobre.html
https://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/211-noticias2015/3386-nudom-comemora-20-anos-com-evento-no-sal%C3%A3o-nobre.html
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aos 175 anos de fundação e do recém-lançado Memória Histórica do Colégio Pedro II: 180 

anos de história na educação do Brasil. 

A equipe do CEDOM (coordenada pela ex-professora de História do Colégio Pedro II, 

Beatriz Boclin Marques dos Santos), a equipe do NUDOM (as bibliotecárias Elizabeth 

Monteiro da Silva e Tatyana Marques de Macedo Cardoso, o auxiliar de biblioteca Douglas 

Felipe de Andrade) e a Comissão de Memória Histórica (presidida pela ex-reitora do Colégio 

Pedro II, a matemática Vera Maria Ferreira Rodrigues), realizaram quatro eventos: I 

Seminário do CEDOM, em 2015; evento comemorativo dos 20 anos do NUDOM, em 2015; 

II Seminário do CEDOM, em 2017; e o Lançamento do Livro Memória Histórica do Colégio 

Pedro II: 180 anos de história na educação do Brasil, em 2018.  

 Outro instrumento de divulgação do acervo do NUDOM é o site do Colégio Pedro II 

que, em parceria com a Seção de Comunicação Social da instituição, promove diversas 

reportagens sobre o CPII, muitas vezes, recorrendo às informações do acervo do Centro de 

Memória. Ainda sobre esse site, ficou em vigor durante todo o ano de 2018, o Projeto 

Memória do Colégio Pedro II/ 180 anos33 que contava com uma “janela” interativa trazendo 

uma trajetória histórica, desde a criação do Colégio, apresentando fotos e informações a seu 

respeito.  

Atualizado constantemente, o site do CPII contém ainda notícias da Instituição 

publicadas na mídia, artigos de autoria de seus pesquisadores, acervo de imagens, chamadas 

para os seminários realizados e a divulgação de publicações do Colégio Pedro II como, por 

exemplo, o livro Memória Histórica do Colégio Pedro II: 180 anos de história na educação 

do Brasil, lançado em dezembro de 2018 e desenvolvido pela coordenadora do NUDOM, 

Beatriz Boclin, a coordenadora do CEDOM, Vera Maria Rodrigues; a ex-professora da 

instituição e membro da Comissão de Memória Histórica do Colégio Pedro II, Vera Lúcia 

Cabana e a bibliotecária responsável pelo NUDOM, Elisabeth Monteiro. 

Nesse sentido, podemos afirmar que a divulgação do acervo do Centro de Memória, 

majoritariamente, fica a cargo desses eventos.  Essas atividades divulgam não só o NUDOM, 

mas todos os acervos memórias da instituição (setores que compõem o CEDOM). Por 

exemplo, os seminários de comemoração do aniversário do NUDOM, que têm por objetivo 

divulgar o acervo e o patrimônio institucional, a história e memória do Colégio Pedro II, 

promovendo reflexões sobre o campo da memória, bem como a integração e a divulgação de 

                                                             

33 O Projeto Memória do Colégio Pedro II/ 180 anos atualmente pode ser conferido na recém criada seção 

Memória Histórica, no site da instituição. 
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estudos e pesquisas desenvolvidos por pesquisadores e profissionais, referentes aos diversos 

aspectos históricos da Instituição. 

 

4.4. PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ACERVO  

 

O acesso à informação e à memória, assim como a valorização do documento, 

possibilita que os indivíduos se reconheçam como parte de um grupo (POLLAK, 1992). 

Nesse sentido, o documento é capaz de acionar lembranças, trazendo o passado para o 

presente, construindo um processo de reavaliação em que a memória interage com a 

identidade, sendo uma fator de construção da outra. O objetivo desta subseção é refletir sobre 

a preservação e o desenvolvimento dos acervos utilizados como instrumentos de fomento do 

conhecimento, bem como da memória e da identidade do Colégio Pedro II. 

No Brasil, a atenção para a preservação e acesso ao patrimônio documental desponta 

no início do século XX. A partir desse momento, seguindo iniciativas internacionais, são 

criadas diversas normativas a nível regional e nacional, que asseguraram e consolidaram essa 

ação (CAMARGO, 1999). Com a finalidade de evitar a perda da memória, valorizou-se a 

construção das identidades institucionais. No Brasil, a partir da segunda metade do século 

XX, os primeiros centros de memória começaram a ser criados com o intuito de preservar e 

divulgar os documentos que tratavam da memória e da história das instituições. 

Segundo Camargo (1999), o Ministério da Educação (MEC), através da Política 

Nacional de Cultura (PNC), fomentou a criação de centros de memória no país, impondo às 

universidades a função de organização e preservação desses acervos. Nessa conjuntura, além 

da preocupação em preservar o acervo das instituições, evitando a sua perda, existe também a 

questão do que deve ser preservado. Sob esse aspecto, põe-se em discussão outro sentido da 

perda: o esquecimento. Segundo Pollak (1989), é nesse embate entre lembrar e esquecer que 

as memórias se constroem e que os diferentes grupos sociais disputam e se veem 

representados ou não. Assim também pensamos que acontece dentro de uma instituição. A 

memória do grupo hegemônico sobrepõe-se a outras possíveis memórias, que aguardam o 

momento mais propício para virem à tona.  

Por conseguinte, considerando a importância informacional do acervo do Colégio Pedro 

II para a história da educação secundária no país e a crescente produção de trabalhos 

científicos desenvolvidos sobre a instituição ou a partir de seus documentos, é necessário 

destacar os métodos e procedimentos utilizados para selecionar os documentos que compõem 

o acervo do NUDOM. 
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O NUDOM conta com um documento que estabelece diretrizes para suas atividades, 

criado na sua fundação e reeditado quando houve a incorporação do acervo do Arquivo 

Histórico, em 2003, que trata sobre sua criação, visão, missão e atividades desenvolvidas. 

Acerca do documento Diretrizes Gerais do NUDOM, um dos membros da equipe relatou que  

 

[...] um documento foi elaborado desde a criação do NUDOM, que serve 

como um guia para que possamos realizar o processo de desenvolvimento de 

coleções. No caso do NUDOM e demais setores vinculados à memória 
institucional, a aquisição ocorre por meio de doação ou permuta. 

(ENTREVISTADO 2). 
 

Além desse, existem documentos auxiliares independentes, tais como aquela intitulada 

“Organização Técnica do Acervo do NUDOM” e “Diretrizes para o Desenvolvimento do 

Acervo do NUDOM”. O último documento mencionado divide-se em sete capítulos, a saber: 

Política de Desenvolvimento de Coleções; Responsabilidade pela Seleção, Prioridade de 

Aquisição, Doações, Desbastamento de Material Bibliográfico Especial, Avaliação da 

Coleção e Revisão da Política de Seleção. 

Desse modo, no primeiro momento, vamos analisar o documento Diretrizes para o 

Desenvolvimento do Acervo do NUDOM, a fim de conhecer os critérios preconizados para o 

desenvolvimento do acervo desse centro de memória e, no segundo momento, examinar o 

documento Organização Técnica do Acervo do NUDOM que trata da preservação do acervo. 

 

4.4.1 Diretrizes para o desenvolvimento do acervo do NUDOM 

 
 

Os documentos podem constituir-se como pontos de referência da memória e os 

centros de memória, como lugares onde ela é fomentada. Assim, quando em contato com o 

indivíduo, são capazes de permitir a formação da sua identidade.  

Pollak (1989) discute acerca das disputas que permeiam a memória. Segundo o autor, 

se cada grupo social tem sua memória e caso essas memórias sejam opostas, ocorre uma 

seleção do que deve ser lembrado como memória do grupo dominante. Desse modo, infere-se 

que o mesmo também acontece em uma instituição. A memória de um grupo hegemônico se 

sobrepõe a outras possíveis memórias, que se tornam subterrâneas e emergem no momento 

mais propício. 

Conforme a seção 2.1.2 Memória, Lembrança e Esquecimento, para Pollak (1989) a 

memória é um fator constitutivo da identidade. Nesse contexto, dois aspectos desse autor são 

fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa: o entendimento da memória como um 
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fenômeno construído, em que há uma seleção do que deve ser lembrado ou esquecido, bem 

como a compreensão de que a memória é um elemento na formação da identidade do grupo. 

Considerando os conceitos abordados até o momento, identifica-se que algumas obras 

que tratam sobre o Colégio Pedro II percebem-no como um lugar democrático e vanguardista 

em diversas ações relacionadas à educação brasileira. No entanto, ao investigarmos as 

memórias disponibilizadas por ela, encontramos apenas aquelas celebrativas.  

Constata-se, ao longo deste estudo, que uma instituição é dotada de memória e 

historicidade, logo a história do Colégio Pedro II revela costumes e tradições que, com o 

tempo, passaram a fazer parte da memória coletiva dos grupos sociais que compreende. 

Diante dessa realidade, valendo-nos do pensamento de Pollak (1992) ao afirmar que a 

memória individual e coletiva é constituída por acontecimentos vividos pelo indivíduo ou 

pelo grupo ao qual ele pertence, inferimos que nossa identidade é construída fundamentada no 

que conhecemos sobre o passado com o nosso olhar do presente.  

A memória é formada por pontos de referência (os acontecimentos, as pessoas e os 

lugares), podendo estar relacionados a fatos que realmente foram vividos pelo sujeito, ou 

podem ser reconstruções, ressignificações e vestígios de lembranças que nos foram 

apresentadas (POLLAK, 1992). Nesse sentido, recorremos à ideia de “enquadramento da 

memória” defendida por Michael Pollak (1989). Esse processo admite que a memória não seja 

construída de forma arbitrária, mas sim pautada em parâmetros que estabelecem o que se deve 

ou não preservar do passado. Sobre esse assunto, o autor afirma ainda: “todo trabalho de 

enquadramento de uma memória de grupo tem limites, pois ela não pode ser construída 

arbitrariamente” (POLLAK, 1989, p. 9).  

Pierre Nora (1992) considera a importância dos esquecimentos e do silêncio para a 

manutenção da memória. Indo de encontro a Pierre Nora, Pollak (1989) afirma que as 

“memórias subterrâneas” são impedidas de serem divulgadas, enquanto que a memória oficial 

é aquela organizada pelos que estão no poder. Assim, o regime de “enquadramento da 

memória” fundamenta a teoria de Michael Pollak (1989) de que não há uma disputa entre 

Memória e História, como defendido por Nora, mas sim, entre a memória coletiva (a oficial) e 

as memórias subterrâneas.  

Diante do exposto, o trabalho de “enquadramento da memória” deve ser realizado com 

cuidado e seguindo determinados critérios. Pode-se considerar o desenvolvimento de coleções 
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e acervos de um centro de memória um processo de “enquadramento da memória”. Posto isso, 

segundo Gonçalves (1998), o primeiro passo de qualquer projeto de desenvolvimento de 

acervo que tenha como objetivo a preservação e acesso aos documentos, é o conhecimento 

mais aprofundado desses itens. A identificação do acervo da instituição é primordial também 

para a criação dos parâmetros de realização da preservação. Para a autora, o entendimento do 

conteúdo informativo dos documentos armazenados ocorre através do conhecimento da 

história do produtor do documento (pessoa ou instituição).  

Em sua obra Tratado da Documentação, publicada em 1934, Paul Otlet amplia o 

conceito de documento, declarando que esse pode ser itens até então não considerados parte 

dos acervos bibliográficos: artigos e relatórios científicos e técnicos, cartões-postais, 

fotografias, além de objetos naturais, artefatos, pinturas, dentre outros. Assim, na concepção 

de Otlet, documento seria qualquer objeto informativo. 

Vera Dodebei (2011, p. 7) ratifica a perspectiva de Otlet ao defender que o documento 

pode ser qualquer objeto informativo. Para ela, “não é a forma, muito menos o conteúdo que 

pode definir o que é um documento, mas o seu uso” que o definem como tal. 

Diante do exposto e considerando o documento Diretrizes para o Desenvolvimento do 

Acervo do NUDOM, ao pensar em preservação da memória no NUDOM, não nos referimos 

apenas à memória institucional histórica, mas também às memórias silenciadas. Mas, quais 

documentos produzidos pelo Colégio Pedro II devem ser preservados no seu Centro de 

Memória? Quais documentos doados ao NUDOM devem pertencer ao seu acervo? Para o 

NUDOM, documento é todo tipo de registro da vida institucional e da comunidade escolar; 

não só sobre a história do colégio, mas também do que se fala dele e das suas contribuições 

para a educação e cultura nacional. 

Para alcançar a resposta à pergunta que permeia essa dissertação - “Como a política de 

seleção e preservação do acervo do NUDOM influencia na formação do que é lembrado e 

esquecido pelo e sobre o Colégio Pedro II”, torna-se necessário compreender quais itens são 

preservados pelo NUDOM.  Para isso, valemo-nos do documento supracitado, que afirma 

serem aqueles:  

1) Com elevado valor econômico;  

2) Com elevado valor de uso;  

3) De pouco uso no momento, mas que poderão ter valor para pesquisa no futuro. 

Como observado, o acervo do Núcleo de Documentação e Memória do Colégio Pedro II 

é constituído por documentos impressos (livros, atas, monografias, periódicos estudantis, 

notícias de jornal etc.) iconográficos (fotografias e slides), registros sonoros e audiovisuais 
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(CD, DVD, fitas de vídeo e fitas K7). Para continuar elaborando o seu acervo, o NUDOM 

conta com a colaboração de todos os que fizeram ou fazem parte da história do Colégio Pedro 

II (principalmente ex-alunos, ex-professores e técnicos administrativos), por meio de doação 

de itens pertinentes, sendo esse seu principal meio de aquisição de acervos.  

Segundo um dos membros do NUDOM, quando perguntado sobre os critérios de 

aquisição de determinado documento ao acervo, afirmou: 

 

Seguimos os critérios estabelecidos nas diretrizes para o desenvolvimento do 

acervo. Tudo vai depender do estado físico do item e da análise do seu 
conteúdo informativo e da resposta às diversas perguntas que fazemos 

quando da chegada de novo documento, como: Esse é um documento que 

será utilizado? Poderá vir a ser utilizado caso seja organizado? Qual a sua 
importância para a instituição e para a sociedade? (ENTREVISTADO 2). 

 

Conforme os critérios do documento Diretrizes para o Desenvolvimento do Acervo do 

NUDOM, a incorporação de itens ao acervo depende da avaliação dos mesmos, de acordo 

com o tipo documental, o conteúdo e os potenciais informativos do documento para a 

pesquisa. Os critérios de aquisição determinam que todos os documentos que chegam à 

biblioteca, produzidos por membros do grupo social ao qual a instituição abrange, devem ser 

inseridos no acervo.  

Segundo o capítulo Política de Desenvolvimento do Acervo, o “assunto/ tema” é a 

primeira subdivisão estabelecida como critério de seleção, seguido de “usuário”, “documento” 

e “preço”.  

Quando da formação do acervo, o material bibliográfico e audiovisual deve 

ser rigorosamente selecionado, observando os seguintes critérios: Adequação 

do material aos objetivos e nível educacional da instituição; Relevância do 
conteúdo do documento para o acervo do NUDOM; Autoridade do autor 

e/ou editor; Trabalhos acadêmicos; Atualidade; Qualidade técnica; Escassez 

de material sobre o assunto no acervo do NUDOM; Aparecimento do título 

em bibliografias e índices; Linguagem acessível; Número de usuários 
potenciais que poderão utilizar o material; Reputação do publicador e/ ou 

produtor; Condições físicas do material. (COLEGIO PEDRO II, 2003).  

 

Ainda nesse capítulo, o documento aborda “Fontes para seleção”. Dessa forma, as 

fontes para auxiliar na seleção são descritas como 

 
Bibliografias gerais e especializadas; Catálogos de editores e livreiros; Guia 

de literaturas gerais e especializadas; Lista de novas aquisições e boletins 

bibliográficos; Opinião do corpo docente da instituição e de usuários. 

(COLÉGIO PEDRO II, 2003, p.4) 



 97 

 

Segundo o capítulo supracitado, a seleção é responsabilidade de toda a equipe do 

NUDOM, no entanto, informa que a seleção qualitativa é responsabilidade do corpo docente. 

Quando questionados em entrevista sobre essa diferenciação, os membros responderam que a 

seleção é feita pela equipe de modo geral, apenas os documentos de disciplinas escolares são 

analisados pelo corpo docente. Como sabemos que o corpo docente do NUDOM conta apenas 

com uma professora de História, foi questionado sobre como seria no caso das outras 

disciplinas. A respeito do assunto, responderam que entram em contato com os chefes de 

departamento da área em questão e perguntam sobre a relevância do item para a disciplina.  

A Responsabilidade pela Seleção complementa o primeiro capítulo, afirmando que a 

equipe de trabalho do NUDOM é responsável pela seleção, organização, tratamento e 

divulgação das informações dos documentos, devendo evidenciar na seleção do que preservar: 

o que, como e para que guardar. Segundo o documento, 

  
Cabe à equipe do NUDOM a responsabilidade da seleção do material. 

Espera-se que o corpo docente da comunidade escolar contribua de maneira 

positiva para formação do acervo de boa qualidade, visto que esses são 

conhecedores da literatura nas suas respectivas áreas, e podem assim, sugerir 
criteriosamente material a ser incorporado ao acervo. (COLÉGIO PEDRO II, 

2003, p. 4). 

 

O capítulo Prioridade de Aquisição trata do conteúdo dos documentos. Preconiza que 

os documentos que tratam da origem e da história da instituição, devem ser inseridos no 

acervo. É esclarecido no início do capítulo, que as restrições orçamentárias e a grande 

quantidade de documentos produzidos sobre assuntos pertinentes ao NUDOM e ao Colégio 

Pedro II, tornam impossível adquirir todo o material bibliográfico disponível no mercado. 

Sendo assim, o NUDOM estabeleceu alguns critérios para tentar dirimir essa questão:  

 
Documentos para o desenvolvimento de pesquisa, desde que vinculada ao 

NUDOM e bibliografia sobre o Colégio Pedro II e seus grupos sociais. Os 
casos não revistos serão submetidos à apreciação da equipe do NUDOM. 

(COLÉGIO PEDRO II, 2003, p. 5). 

 

 A propósito do assunto, um dos membros esclareceu em entrevista: 

 

Os critérios baseiam-se em obras de autoria de professores, alunos e 

servidores do colégio; raridade do item, como, por exemplo, as obras que 
compunham os programas de ensino, entre outros; obras que tenham o 

colégio como fonte principal de estudo e/ou registrem informações 

relevantes sobre o colégio, bem como documentos administrativos 

produzidos pela instituição. (ENTREVISTADO 4). 
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Outra discussão pertinente neste capitulo é a política de aquisição de livros raros para 

a coleção do NUDOM.  Para este assunto, recorremos a Pinheiro (1989, p. 1) que, de maneira 

simplificada, define livro raro como sendo 

 

[...] aquele difícil de encontrar por ser muito antigo, ou por tratar-se de um 

exemplar manuscrito, ou ainda por ter pertencido a uma personalidade de 

reconhecida projeção e influência no país e mesmo fora dele (por exemplo: 
imperadores, reis, presidentes), ou reconhecidamente importantes para 

determinada área do conhecimento (física, biologia, matemática e outras).  

 

Conforme vimos na seção três, os documentos doados são submetidos à avaliação pela 

equipe. Depois de avaliadas, as doações podem ser incorporadas ao acervo do NUDOM ou 

colocadas para doação ou permuta com outras instituições ou até mesmo descartadas. 

 

Professores, alunos e funcionários do Pedro II quando tomam ciência dos 

trabalhos do NUDOM, entraram em contato conosco querendo colaborar 
com o acervo, fazendo doação de fotos, documentos, livros e principalmente 

trabalhos de conclusão de curso e artigos sobre o colégio. É visível o 

sentimento despertado nessas pessoas quando fazem uma doação desse tipo, 
faz com que elas realmente se reconheçam como pertencentes à instituição. 

(ENTREVISTADO 4). 

 

A questão do descarte e desbastamento aparece no capítulo 4 de Diretrizes para o 

Desenvolvimento do Acervo do NUDOM. Segundo Vergueiro (1989), desbastamento é a 

rotina de remanejamento, para um acervo inativo, de alguns itens do acervo que não foram 

objeto de muitas consultas nos últimos tempos, podendo ou não voltar ao acervo ativo, 

dependendo da procura pelos usuários. Sendo assim, as Diretrizes para o Desenvolvimento do 

Acervo do NUDOM definem desbastamento como:  

[...] processo pelo qual se retira do acervo ativo títulos e/ou exemplares, 

partes de coleções quer para remanejamento ou para descarte. Segundo o 
documento o desbastamento da coleção deve ser feito a cada três anos ou de 

acordo com as necessidades do centro de memória. (COLÉGIO PEDRO II, 

2003, p.7). 

 

Remanejamento é a armazenagem em local apropriado do material retirado do acervo 

ativo, com o objetivo de dar espaço para novos materiais. Esse material fica organizado e 

disponível aos usuários quando solicitado. O remanejo e o descarte contribuem para renovar 

os espaços do acervo na biblioteca, para armazenamento e melhoria do acesso dos usuários ao 

material existente na biblioteca (WEITZEL, 2006). 

No caso de acervos de instituições públicas, o ato de descarte tende a ser uma 

operação mais complexa, uma vez que as coleções são tombadas e patrimoniadas. Para 

Alonso (1988), a definição de uma política de descarte deve ter como objetivo principal a 
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manutenção do acervo, com o nível de adequação necessário para o melhor atendimento 

possível aos usuários, abrangendo todos os assuntos pertinentes, de acordo com as diretrizes 

da unidade de informação e das atividades da instituição à qual está subordinada. 

Nesse sentido, destacamos alguns critérios de descarte do documento “Diretrizes para 

o Desenvolvimento do Acervo do NUDOM”: inadequação do conteúdo (quando incorporadas 

na constituição do NUDOM e sem uma seleção adequada); desatualização; condições físicas 

(documentação deteriorada, suja, infectada ou rasgada); duplicatas. 

Segundo esse documento, a reposição de documentos desaparecidos não ocorre 

automaticamente, depende da avaliação da equipe do centro de memória se há demanda para 

o item e a importância e valor do documento.  

No caso de descarte, se a avaliação for realizada de forma equivocada, pode ocasionar 

na perda de uma obra rara ou importante para o acervo, mas com baixo fluxo de empréstimo. 

O processo de avaliação é definido no último capítulo do documento Diretrizes para o 

Desenvolvimento do Acervo do NUDOM sendo: 

 

A avaliação sistemática do acervo deve ser entendida como o processo 

utilizado para se determinar a importância e a adequação do acervo em 
função dos objetivos do NUDOM, possibilitando traçar diretrizes quanto à 

aquisição, à acessibilidade e ao descarte. A equipe do NUDOM deverá 

proceder a avaliação do seu acervo quando necessário, sendo empregados 
métodos quantitativos e qualitativos, cujos resultados serão comparados e 

analisados, assegurando o alcance dos objetivos da avaliação do acervo. 

(COLÉGIO PEDRO II, 2003, p.8). 

 

Questionados em entrevista sobre quais métodos seriam esses, os membros do 

NUDOM responderam que a avaliação é baseada no inventário e em relatórios que tem os 

dados de busca pelos documentos, sendo possível remanejar e descartar os materiais certos, 

ganhando espaço nas prateleiras para alocar novas aquisições que foram cuidadosamente 

selecionadas. 

 

4.4.2. Organização Técnica do Acervo do NUDOM 

 

Conforme Nora (1993), um modo de preservar a memória é através da criação de 

suportes para ela, que podem ser tanto as instituições, nomeadas pelo autor de “lugares de 

memória”, quanto os documentos (memória documental) preservados nesses lugares e que 

representam os registros da memória coletiva. 
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Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória 

espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, 
organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque 

essas operações não naturais. É por isso a defesa pelas minorias, de uma 

memória refugiada sobre focos privilegiados e enciumadamente guardados 

nada mais faz do que levar à incandescência a verdade de todos os lugares de 
memória. Sem vigilância comemorativa, a história depressa as varreria. São 

bastiões sobre os quais se escora. Mas se o que eles defendem não estivesse 

ameaçado, não se teria, tampouco, a necessidade de constituí-los. Se 
vivêssemos verdadeiramente as lembranças que elas envolvem, eles seriam 

inúteis. E se, em compensação, a história não se apoderasse deles para 

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

lugares de memória. (NORA, 1993, p. 13). 
 

 

O conceito de “lugares de memória” exprime a necessidade de identidade e de 

pertencimento de um determinado grupo. Nora discute o conceito de identidade relacionando-

o com a identificação de um grupo em diferentes momentos históricos. Para ele, a memória 

individual ou coletiva seria a base da identidade de um grupo. Para a criação da identidade de 

um grupo, deve existir uma combinação entre “vontade de memória” e um “lugar de 

memória”. Nesse sentido, ao avaliar a problemática dos lugares de memória, Nora diz: 

 

Nenhuma época foi tão voluntariamente produtora de arquivos como a 

nossa, não somente pelo volume que a sociedade moderna espontaneamente 
produz, não somente pelos meios técnicos de reprodução e de conservação 

de que dispõe, mas pela superstição e pelo respeito ao vestígio. À medida em 

que desaparece a memória tradicional, nós nos sentimos obrigados a 

acumular religiosamente vestígios, testemunhos, documentos, imagens, 
discursos, sinais visíveis do que foi [...]. (NORA, 1993, p. 15). 

 

Assim, os métodos de preservar a memória através da criação de suportes - 

principalmente no caso documental - podem acarretar no excesso de memórias. Se antes a 

memória era um tema estudado sobretudo pela História e pela Sociologia, nos dias atuais o 

assunto retornou às pesquisas acadêmicas em diversas áreas do conhecimento. Esse fato está 

relacionado ao desejo do indivíduo de reivindicar sua identidade, seja ela coletiva, nacional ou 

institucional. 

De acordo com o Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia, o termo 

“preservação” é definido como “Medidas empreendidas com a finalidade de proteger, cuidar, 

manter e reparar ou restaurar os documentos”, ou ainda, “Definição de critérios adequados de 

armazenamento e uso de documentos, em condições ambientais ótimas para sua guarda, 

evitando-se, desta forma, os danos” (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 290). No Dicionário 

de Terminologia Arquivística, o mesmo termo tem sido definido por “função arquivística 
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destinada a assegurar as atividades de acondicionamento, armazenamento, conservação e 

restauração de documentos” (BELLOTTO; CAMARGO, 1996, p. 61).  

É preciso ter em mente que o melhor projeto de preservação de documentos será 

aquele que permitirá ao usuário ter acesso à informação e dela usufruir, podendo consultar os 

documentos e, se assim for possível, reproduzir cópias.  

Quanto a essa questão, o documento Organização Técnica do Acervo do NUDOM 

estabelece, também, normas adequadas de acesso e uso dos documentos. Diante disso, as 

consultas devem ser realizadas no próprio local, com restrição de acesso dos pesquisadores à 

sala de guarda. O NUDOM permite a reprodução de partes das obras por meio de fotografia, 

nesse caso, a fotografia do documento não pode ocorrer arbitrariamente, devendo respeitar as 

condições físicas do item. 

Conforme mencionado, de acordo com o documento Organização Técnica do Acervo 

do NUDOM, não são permitidas cópias xerográficas ou fotocópias da documentação 

considerada obra rara. Conforme membros do NUDOM, o pesquisador pode fotografar os 

documentos que não apresentam restrição de acesso, vetando-se, no entanto, o uso 

de flash. Segundo afirma a equipe, os serviços prestados estão em conformidade com a Lei de 

Acesso à Informação (lei nº 12.527/2011).34  

Diante do exposto, pode-se inferir que o projeto de preservação do NUDOM passa a 

cumprir o seu objetivo maior: permitir ao usuário o acesso de documentos da memória e 

história do Colégio Pedro II. Conforme destacou um membro da equipe,  

 

Sabemos da importância de preservar e dar acesso ao importante acervo que 

guardamos aqui. O pesquisador que queira estudar sobre o Colégio Pedro II, 

sobre o ensino secundário brasileiro ou até mesmo sobre determinadas 
questões relacionadas ao período do Império se sentem bem acolhidos aqui. 

Damos todo o suporte, atendendo de modo exclusivo, separando os 

documentos que pedem [alguns pesquisadores sabem exatamente o 
documento que desejam] ou auxiliando com os documentos que temos sobre 

determinado assunto. Dessa forma garantimos que apenas os documentos de 

interesse do pesquisador sejam manuseados. É uma forma de preservarmos 

também. (ENTREVISTADO 2).  
 

 Dessa maneira, o documento Organização Técnica do Acervo do NUDOM trata dos 

procedimentos e métodos de preservação de seu acervo. De acordo com esse documento, o 

tratamento do acervo é realizado pela própria equipe do centro de memória. Sabendo que um 

centro de memória compreende acervo híbrido, alguns documentos por apresentarem 

                                                             

34 A lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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especificidades, exigem um tratamento diferenciado. Nesse caso, utilizam-se técnicas tanto da 

área de Biblioteconomia, quanto da área de Arquivologia. 

Ao serem questionados sobre quais técnicas seriam essas, os entrevistados explicaram 

que no caso dos documentos de biblioteca, não há uso de um código de classificação. Por 

exemplo, os documentos são classificados conforme a norma ABNT /NBR 6023 – Referência 

– e armazenados seguindo a seguinte estrutura: são separados conforme assunto/ tema e 

dentro dessa organização, são alocados no acervo de acordo com a ordem alfabética do nome 

do autor. No caso dos documentos de arquivo, a lógica é semelhante: os documentos são 

reunidos conforme o fundo e organizados segundo o nome autor.  

Segundo falou um dos membros do NUDOM, em entrevista: “Nós procuramos 

conhecer as técnicas de preservação e conservação utilizadas pela Biblioteconomia e pela 

Arquivologia e adaptamos a nossa realidade.” (ENTREVISTADO 3). Questionados sobre 

usarem técnicas simplórias para um acervo tão importante, afirmaram que há a intenção de 

classificar todo o acervo, conforme as técnicas da Arquivologia e Biblioteconomia para cada 

tipo de documento, no entanto, justificaram essa ausência pelo fato de terem poucos 

funcionários para uma mudança estrutural desse porte no acervo. 

Nas entrevistas aprofundamo-nos ainda mais nesse assunto, a fim de entender o 

porquê em um centro de memória composto por duas bibliotecárias formadas, estas não terem 

tido “voz” para pleitear uma modificação tão relevante. Essa resposta somente foi obtida, em 

uma entrevista posterior, sem as presenças da bibliotecária-chefe e da coordenadora do 

CEDOM. Em entrevista com outros membros da equipe, foi-nos revelado que ambas as 

profissionais procuram não entrar em conflito e, por esse motivo, boa parte das decisões são 

relevadas em prol de uma harmonia no setor.  

Desse modo, prosseguimos com nosso levantamento sobre as técnicas de organização 

do acervo do NUDOM, reconhecendo que a estrutura do setor é frágil, mantendo mais as 

aparências do que, de fato, constituindo-se como um corpus departamental.  

O Centro de Memória realiza o levantamento, identificação, higienização e 

classificação própria do acervo.  Após serem referenciados de acordo com a norma 

NBR/ABNT 6023, os documentos são separados de acordo com a sua natureza e classificados 

por assunto / tema. Após esses procedimentos, os documentos são ora acondicionados em 

caixas de arquivo devidamente sinalizadas ou, quando apresentam alguma fragilidade, são 

diretamente inseridos no acervo, que possui estantes identificadas seguindo a ordem “assunto/ 

tema”.  
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Segundo a ata de inventário do NUDOM, em 2017 foi realizada a higienização de todo 

o acervo, quando foi possível identificar a necessidade de restauro e conservação em cada 

obra. O processo de pequenos reparos em obras muito danificadas, assim como a restauração 

dessas obras, estão acontecendo no próprio NUDOM, na sala de Processamento Técnico. 

Quanto ao acondicionamento, dependendo do estado físico do acervo e da importância 

do documento, este é digitalizado em conjunto com o LADAH. Conforme mencionado na 

seção anterior, a digitalização tem sido aos poucos incorporado pelo NUDOM, para garantir a 

preservação dos documentos. As imagens digitalizadas em alta definição ficam registradas em 

formato JPG, em forma de CD-ROOM, no acervo do NUDOM. Quando optam por esse 

método, no caso dos objetos tridimensionais - como, por exemplo, as medalhas e botons - 

esses são fotografados e digitalizados. Com relação aos livros, aqueles que não são 

considerados obras raras, somente algumas páginas são digitalizadas. O livro fica então 

guardado na sua estante de origem e o NUDOM entrega ao pesquisador, quando solicitado.  

Conforme Gomes (2000), a preservação de acervos compreende todos os responsáveis 

por acervos culturais ou que deles se utilizam, por esse motivo, são necessárias de atitudes 

conscientes de preservação, que devem ser realizadas desde a higienização do acervo até a 

utilização do material pelo usuário. O documento analisado corrobora essa idéia, ao 

aconselhar que a preservação permeia todos os outros processos aplicados ao acervo. A 

Organização Técnica do Acervo do NUDOM diz que a preservação é necessária ao combate 

da deterioração física e química dos itens, a fim de retardar e prolongar sua vida útil. 

Nesse sentido, ao compararmos o que preconiza o documento com a realidade do 

NUDOM, podemos perceber que há uma discordância entre eles. Ao percorrer o acervo do 

NUDOM, inclusive o setor de obras raras, deparamo-nos com um ambiente em condições 

adversas à ideal, embora organizado e limpo. Inexiste ar condicionado em todas as salas que 

guardam o acervo (lembrando que o NUDOM está subdividido em quatro salas sucessivas no 

segundo andar do prédio histórico, sendo elas a do arquivo histórico, do acervo bibliográfico, 

de consulta para os pesquisadores e do processamento técnico do acervo). Essa omissão pode 

resultar na presença de fungos e insetos nos diversos documentos do acervo.  

A poluição atmosférica é outro problema encontrado nas salas do NUDOM. O Centro 

de Memória, por estar instalado no Campus Centro localizado na região central do Rio de 

Janeiro, não consegue evitar a poluição dos veículos e das construções do entorno do prédio 

(no momento desta pesquisa, está sendo realizada a construção do Veículo Leve sobre Trilhos 

-VLT- na rua em que está localizado o NUDOM).  
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Em entrevista com a equipe de trabalho, foi relatado que os documentos que tratam da 

organização do NUDOM (Diretrizes Gerais do NUDOM; Organização Técnica do Acervo do 

NUDOM e Diretrizes para o Desenvolvimento do Acervo do NUDOM), até o momento 

satisfazem as demandas do Centro de Memória. No entanto, ao serem questionados pela 

possibilidade de defasagem técnica dos documentos, informaram que não descartam a estudar 

a criação de novas normativas, caso seja percebida essa necessidade.  

Vale ressaltar a conscientização por parte da Reitoria do Colégio Pedro II, no que diz 

respeito à preservação de sua memória, uma vez que todos sabemos que a atividade-fim do 

Colégio é o ensino, e não a preservação de seus documentos. Neste sentido, enfatiza-se que 

está sendo desenvolvida pelo Laboratório de Digitalização (LADAH) uma política para a 

implementação de um Repositório Institucional.  

A Seção de Bibliotecas e Salas de Leitura do Colégio Pedro II pretende, através do 

Repositório Institucional, desenvolver maior controle da documentação das bibliotecas de 

todos os campi permitindo, dessa forma, a organização de dados de modo integrado, o que 

facilitaria o acesso e, consequentemente, a recuperação e uso da informação pelos usuários, 

que teriam a possibilidade de buscar e recuperar os documentos através dos sítios de todos os 

campi.  

Parte das bibliotecas do Colégio Pedro II já utilizam um sistema integrado de gestão 

de biblioteca eletrônico para catalogação de seus acervos, através da intranet. O software 

escolhido foi o KOHA35, desenvolvido pela Biblioteca Horowhenua Library Trust, da Nova 

Zelândia. O KOHA é um software livre, de código aberto e utiliza o protocolo OAI-PMH36, 

que permite a interoperabilidade com outros sistemas de informação. Todavia, o sistema 

KOHA ainda não está disponível para uso do NUDOM, apenas para as bibliotecas escolares. 

Em pergunta a um dos membros da equipe do Centro de Memória sobre o motivo dessa 

ausência, foi-nos esclarecido que a Instituição ainda está trabalhando com o software em 

                                                             

35 Dados recolhidos do site do KOHA. Disponível em: http://wiki.ibict.br/index.php/Koha.  
36O protocolo OAI-PMH tem facilitado a criação de federações de bibliotecas digitais que permitem ampla 

agregação de produção científica, criando condições para a construção de importantes bases de dados. Fonte: 

MARTINS, Dalton Lopes; FERREIRA, Sueli Mara S. P. Protocolo OAI-PMH e Sistemas Federados de 

Informação. Liinc em Revista, Rio de Janeiro, v.8, n.2, p. 431-447, set. 2012, Disponível em: 

<http://revista.ibict.br/liinc/article/view/3359>. Acesso em: 10/01/2018. 

http://revista.ibict.br/liinc/article/view/3359


 105 

 

modo de experimentação, por isso, optou-se em disponibilizá-lo primeiramente às bibliotecas 

escolares. Indagamos se a falta de uma classificação adequada para o acervo, não seria um dos 

motivos para demora da inserção do KOHA nessa unidade de informação. Isso porque o 

sistema promete a integração entre as bibliotecas, algo que será impossibilitado enquanto o 

NUDOM apresentar uma classificação própria e diferente das demais bibliotecas do Colégio 

Pedro II.  

Atualmente, a catalogação de todo o acervo do NUDOM é realizada por meio de 

fichas manuais, inexistindo qualquer publicação do seu acervo catalogado em meio eletrônico. 

Dessa forma, ao procurarem o centro de memória do Colégio Pedro II, os pesquisadores 

deparam-se com um extenso catálogo em fichas do acervo bibliográfico, além dos demais 

catálogos mencionados anteriormente neste capítulo (Catálogo de Teses de Professores 

Catedráticos e Substitutos (1870-1970); Catálogo de Teses e Dissertações do NUDOM; 

Catálogo Analítico: Memória do Livro Didático; Índice dos periódicos publicados no Colégio 

Pedro II; Índice Analítico e onomástico dos Anuários do Colégio Pedro II; Índice onomástico 

dos alunos e professores do Colégio Pedro II; Dicionário Bibliográfico).   

Outra medida fomentada pela Reitoria do Colégio Pedro II com relação à preservação 

e conservação da memória institucional, foi a criação, a partir do ano de 2014, de Grupos de 

Trabalho (GT), como relatou um entrevistado:   

 

Foram criados por meio de portarias: portaria n. 4902, de 15 de setembro de 
2014 – GT Política de Desenvolvimento de Coleções; portaria n. 4903, de 15 

de setembro de 2014 – GT Processos e rotinas das bibliotecas e salas de 

leitura; portaria n. 4904, de 15 de setembro de 2014 – GT Repositório 

Institucional; portaria n. 4905, de 15 de setembro de 2014 – GT Automação 
de Bibliotecas. Essas Portarias foram atualizadas em maio de 2018, com 

alterações nos nomes dos componentes que integram cada GT. 

(ENTREVISTADO 2). 
 

O Colégio Pedro II, como lugar de memória, abriga inúmeros documentos históricos e 

diversas memórias, como por exemplo os momentos de crise decorrentes das reformas 

educacionais, que acabam sendo silenciadas para que ocorra o fortalecimento de uma 

memória oficial. Essa memória dominante estabeleceu-se veladamente, sem que houvesse um 

documento que direcionasse sua construção ou, até mesmo, sua continuação. Desse modo, 

pode-se inferir que existe um “acordo” entre a equipe do NUDOM e a Comissão de Memória 

Histórica quanto à imagem da instituição que deve ser divulgada. 

Constatou-se, com esta pesquisa, que ainda que existam documentos que normatizem o 

desenvolvimento e a preservação do acervo do NUDOM, há muito a ser feito, não só devido à 

restrições orçamentárias (o Centro de Memória do Colégio Pedro II necessita de diversos 
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equipamentos para a conservação e preservação de suas fontes), como também por parte da 

equipe de trabalho do centro de memória, que não percebe a importância da publicidade e das 

oportunidades advindas com a internet para as unidades de informação.  

As políticas de acesso à informação preconizam que não basta somente preservá-la, 

mas torná-la acessível ao usuário. Nesse sentido, o NUDOM deixa a desejar ao não 

disponibilizar, em meio eletrônico, os registros do seu acervo devidamente digitalizado e 

catalogado. Ainda que seja compreensível esperar pelo repositório institucional e pelo 

software de integração e compartilhamento de informações sobre os documentos do Colégio 

Pedro II, acredita-se que a criação de um site na internet seria de grande valia para promover e 

dar acesso ao acervo desse importante centro de memória. 

Por fim, cabe reconhecer que o NUDOM contribui para a preservação do patrimônio 

cultural do Colégio Pedro II, sendo realmente o principal guardião da sua memória dentro da 

instituição. O Centro de Memória conserva e dissemina o legado ilustre institucional, 

possibilitando diversas pesquisas sobre a memória oficial do Colégio. 

Esta dissertação de Mestrado foi uma oportunidade de refletir acerca da importância 

dos centros de memória para o fortalecimento da identidade e preservação da memória das 

instituições, em especial o Colégio Pedro II, com o objetivo de ajudar o NUDOM na 

divulgação de informações sobre o Colégio. 
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5.  O NUDOM E A COMUNIDADE ESCOLAR    

 

O livro comemorativo dos cem anos do Colégio Pedro II, escrito por Escragnolle 

Doria e publicado em 1937, pode ser estabelecido como o marco inicial de uma pesquisa para 

coleta de informações relacionadas à memória da instituição. Ao longo de sua trajetória, o 

Colégio organizou a preservação de sua memória, a fim de conservar sua identidade de escola 

modelo e tradicional, intimamente ligada à história da educação brasileira. Nessa direção, em 

1995, o NUDOM foi criado para identificar, reunir e salvaguardar os documentos relevantes 

sobre a memória e história desse Colégio. 

Um dos objetivos gerais deste estudo foi identificar como os procedimentos adotados 

pela política de seleção e preservação do Núcleo de Documentação e Memória do Colégio 

Pedro II (NUDOM) influencia no que é lembrado e esquecido pelo e sobre o Colégio Pedro II. 

Assim, buscou-se na seção anterior, identificar e analisar o que recomendam as políticas de 

seleção e preservação do NUDOM, fazendo um paralelo com os conceitos expostos no marco 

conceitual, a fim de conhecer a concepção de memória e identidade propagada pela instituição 

e como ela se expressa nas políticas de preservação e organização dos seus acervos. 

Dessa forma, percebeu-se não só que a análise da política de preservação dos acervos 

documentais era importante, mas também que precisaríamos dar voz aos sujeitos que 

compõem os grupos sociais dessa instituição. Para tanto, foram realizadas pesquisas de campo 

para coleta de depoimentos por meio de entrevistas e questionários. O objetivo era conhecer a 

opinião dos membros da equipe de trabalho do NUDOM, além dos docentes, discentes e 

servidores técnico-administrativos dos campi que compõem o Colégio Pedro II. Esses dados 

foram inseridos na pesquisa sob a forma de depoimentos, tabelas e gráficos. 

Diferente do que ocorreu na primeira fase da pesquisa, em que nos concentramos nas 

entrevistas com os membros das equipes do NUDOM e do CEDOM, nesta segunda etapa 

foram distribuídos questionários em alguns campi (Centro, Niterói, Humaitá II, Tijuca II, São 

Cristóvão II e III,) através dos bibliotecários, dos assessores da Direção Geral e do Setor de 

Prefeitura de cada unidade.  

Como destacado anteriormente, o objetivo desta fase da pesquisa era ouvir as pessoas 

que, indiretamente, conviviam com as ações do NUDOM, por meio de exposições, visitas, 

eventos etc., atividades que se multiplicam nos campi com a finalidade de propagar a 

memória e a identidade do Colégio Pedro II, por meio do cultivo de aspectos que marcaram a 

sua tradição: excelência, alunos e docentes notáveis, influência na política de ensino etc. A 

intenção era mostrar que os sujeitos que viviam o cotidiano do colégio, compartilhavam uma 
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memória acerca da instituição.  

Diante do exposto, as questões que motivaram a investigação foram: será que a 

concepção de memória propagada pelo NUDOM reverbera nas percepções que seus alunos, 

professores e funcionários têm a respeito do colégio? Para eles, o que significa fazer parte do 

Colégio Pedro II? Todos compartilham da mesma representação de identidade do Colégio? 

Para a coleta dessas informações, foram distribuídos 480 questionários entre 

discentes37 (APÊNDICE B), servidores técnico-administrativos38 e docentes39 (APÊNDICE 

C). Os questionários apresentavam perguntas objetivas e subjetivas acerca dos conceitos de 

memória institucional e identidade, bem como sobre o Colégio Pedro II e o NUDOM, com a 

finalidade de conhecer a opinião daquele grupo de pessoas, com a intenção de levantar dados 

sobre o entendimento daquela comunidade escolar diante dos principais conceitos arrolados 

nesta pesquisa, bem como suas opiniões acerca do Colégio Pedro II e do NUDOM.  

Foi realizada, então, a aplicação de questionários, a fim de coletar material que 

permitisse construir um corpus de dados que esclarecesse as perguntas do estudo. De posse 

dos questionários respondidos, passou-se à tarefa de mapear os dados e transcrevê-los. Essas 

transcrições foram feitas pela própria pesquisadora e transformadas em tabelas e gráficos. É 

necessário enfatizar que as tabelas contêm as transcrições das respostas e por isso, 

procuramos manter o texto escrito exatamente como nos foi entregue, respeitando sua lógica e 

suas gramáticas peculiares. Importante ainda registrar que o material com que trabalhamos, 

tem a autorização dos professores, alunos e servidores técnico-administrativos para ser 

utilizado nesta dissertação.   

 

5.1 CONHECENDO OS SUJEITOS 

 

A memória construída e preservada - ou silenciada - reflete na maneira como uma 

sociedade identifica determinada instituição. Assim posto, o conjunto de documentos que o 

NUDOM reúne tem como objetivo preservar a memória institucional e, acima de tudo, evocar 

o imaginário associado ao Colégio Pedro II. Por isso, seu conhecimento por parte dos sujeitos 

que viviam o cotidiano escolar foi fundamental para manter a coesão do grupo. 

Com o objetivo de resgatar e preservar a memória institucional e, assim, recuperar seu

                                                             

37 Os discentes ouvidos são alunos do ensino médio.  
38 Os servidores técnico-administrativos são profissionais com diferentes graus de escolaridade. Indivíduos com 

formação tanto em nível básico como superior. Exemplo: auxiliar de biblioteca, bibliotecários, entre outros. 
39 Os docentes ouvidos são professores do ensino médio. 
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próprio significado dentro e fora da instituição, foi criado um centro de memória. Nessa linha 

de pensamento, a celebração de datas comemorativas costuma ser a principal motivação das 

instituições que se interessam em conhecer e contar a própria trajetória. As instituições 

acreditam que, através da memória, consigam moldar sua imagem expondo seu passado, 

muitas vezes reformulado. Segue-se uma reflexão a respeito:   

 

A memória está em voga, e não só como tema de estudo entre especialistas. 
Também a memória como suporte dos processos de identidade e 

reivindicações respectivas está na ordem do dia. [...] Palavras-chave são 

"resgate", "recuperação" e "preservação" - todas pressupondo uma essência 
frágil que necessita cuidados especiais para não se deteriorar ou perder uma 

substância preexistente. A comunicação de massa e o mercado reforçam esta 

retificação. (MENESES, 1999, p. 12) 
 

Assim, a memória institucional produzida pelos centros de memória tem como 

objetivo proporcionar um novo olhar da comunidade externa sobre a trajetória da instituição, 

do mesmo modo que pretende mostrar à sua comunidade interna que ela também é 

responsável pela instituição. 

Desse modo, o centro de memória deve ter ampla visibilidade dentro da instituição 

para que possa ter o respeito de todos os membros de seus grupos sociais. Para isso é muito 

importante que não só o centro de memória, mas também as demais instituições de memória – 

no caso desta pesquisa, todos os setores compreendidos pelo CEDOM – tenham 

reconhecimento dentro da instituição.  

Enfatiza-se isso porque dificilmente um centro de memória conseguirá desenvolver 

seu trabalho de forma competente, se não tiver importância dentro da instituição que o 

mantém. O ideal é que esteja atrelada a um departamento expressivo na instituição, como uma 

diretoria ou Pró-Reitoria, como é o caso do NUDOM. Todavia, para isso, a instituição deve 

ter uma gestão consciente da importância de preservar e disponibilizar a história da instituição 

mantendo, assim, a imagem que deseja apresentar ao seu público interno e externo. 

Os discursos de memória institucional são construídos com base nos valores, 

tradições, cultura e história da instituição. Nesse sentido, para que ela seja reconhecida com 

legitimidade pelos seus grupos sociais, deve estabelecer um discurso de acordo com sua 

trajetória no tempo e de forma que seus membros se reconheçam na memória institucional, 

que é preservada e disseminada. No caso de Colégio Pedro II, esse intento levou à criação do 

NUDOM. 

No entanto, sabe-se que ao lado de uma memória monumentalizada existe uma 

memória viva. Sendo assim, a fim de dar voz àqueles que contribuem para a construção da 
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memória e identidade do Colégio Pedro II, foi encaminhado para os campi Centro, Niterói, 

Humaitá II, Tijuca II, São Cristóvão II e III, o total de 480 questionários subdivididos da 

seguinte forma: 180 questionários para os docentes e funcionários técnico-administrativos (30 

questionários para cada campus) e 300 questionários voltados para os discentes (50 

questionários para cada campus). Deste quantitativo foram respondidos um total de 276 

questionários, sendo 31 por docentes, 65 por funcionários técnico-administrativos e 180 por 

discentes.  

QUADRO VI - QUESTIONÁRIOS ENTREGUES E RESPONDIDOS 

 

QUESTIONÁRIOS DISCENTES
40

 DOCENTES
41

 TÉCNICOS TOTAL 

ENTREGUES 300 90 90 480 

RESPONDIDOS 180 31 65 276 

IGNORADOS  120 59 25 204 

Fonte: produzido pela autora. 

 

Antes de prosseguir apresentando as respostas dos questionários, reafirma-se nosso 

entendimento em relação à lacuna que foi deixada em aberto neste trabalho: a de não 

conseguir ouvir os grupos sociais de todos os campi, conforme demonstrado no quadro acima. 

Justifica-se o acontecido porque, dentro do prazo que nos é concedido para a elaboração de 

uma dissertação de mestrado, seria impossível alcançar os servidores e alunos de todos os 

campi do Colégio Pedro II.  

Assim, mesmo sabendo dessa impossibilidade, considera-se que isso não minimiza a 

veracidade e a importância deste estudo porque foram ouvidas, pelo menos, as vozes daqueles 

276 que se dispuseram a contar como fazem a história e a memória da instituição. 

É preciso reconhecer, ainda, que não foi possível encontrar as respostas para todas as 

questões levantadas inicialmente, embora elas permaneçam em nosso entorno. Na tentativa de 

sanar essas perguntas, buscou-se esgotar todos os esforços em investigações adicionais, a fim 

de que se transformem em subsídios para outras pesquisas da área da Ciência da Informação, 

como também de estudos acerca do Colégio Pedro II, centros de memória escolares e 

memória institucional escolar. 

Na próxima subseção foram analisados os questionários aplicados, enviados através de 

e-mail aos professores e técnico-administrativos. Pretendeu-se, com esse procedimento, 

                                                             

40 Alunos do Ensino Médio com idade entre 15 e 18 anos. 
41 Professores do Ensino Médio.  
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conhecer a concepção de memória dos servidores acerca do Colégio e relacioná-la com a 

memória coletiva disseminada pela instituição. 

 

5.2.  AS VOZES DOS DOCENTES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

 

Ao longo da pesquisa, fomos percebendo que era necessário conhecer mais sobre a 

instituição, ir além do que estava sendo dito em seus documentos/monumentos. Por esse 

motivo, foi preciso recorrer aos questionários para tentar sanar os silêncios encontrados no 

acervo preservado pelo NUDOM e, assim dar voz àqueles que também fizeram e fazem a 

história do Colégio Pedro II. 

Partiu-se do universo de dados coletados nos 276 questionários respondidos 

(QUADRO VI). A seguir, foram selecionadas, nas questões discursivas, algumas respostas 

para compor nosso corpus de análise. A seleção das perguntas foi organizada a partir de dois 

eixos que consideramos produtivos para o diálogo do estudo: 1) conhecer a concepção de 

memória acerca do Colégio Pedro II compartilhada pela comunidade escolar; 2) verificar se 

esta aproxima-se ou distancia-se do discurso disseminado pelo NUDOM.  Posteriormente, 

foram transcritas e analisadas as respostas, com base nos textos lidos no marco teórico desta 

Dissertação. 

Diante disso, para demonstrar as respostas acerca da pergunta “Qual a imagem que 

você tem do Colégio Pedro II?”, foram selecionadas algumas falas dos respondentes, 

apresentadas em forma de quadros, por considerar que essa maneira possibilita uma leitura 

clara e objetiva, permitindo um diálogo com as demais perguntas. Os quadros a seguir, 

apresentam enunciados sobre a imagem que os servidores (docentes e técnico-

administrativos) têm da instituição. 
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QUADRO VII - RESPOSTAS À QUESTÃO Nº 1 -  DOCENTES 

“Qual a imagem que você tem do Colégio Pedro II?” 
RESPOSTAS 

Uma instituição de ensino que embora tradicional, mantém um discurso interno inovador, em que os 
discentes e docentes tem voz. 

Um colégio com ensino de excelência. Que dá respaldo ao professor e meios para que ele possa 
desempenhar seu papel da melhor forma. 

Lecionar no Pedro II é o sonho de boa parte dos professores da educação básica que conheço e 

agora que tenho esse privilégio entendo que essa fama não é em vão. A instituição dá subsídios para o 

professor ministrar boas aulas. Isso vai desde o material disponibilizado até os fomentos para 
continuar se especializando. 

O Colégio Pedro II de quando entrei tem uma imagem muito diferente de hoje em dia. Acredito que 

isso não seja nem bom, nem ruim: apenas o colégio seguiu as mudanças naturais da sociedade. 
Modificou-se, reciclou-se e sobreviveu. Independente de qualquer percalço ou difamação o Colégio 
Pedro II se mantém “erguido”, soberano e forte. “Pedro II é tudo ou nada!”. 

Uma escola tradicional, de excelência e que permite que o professor dê boas aulas.  

Uma instituição centenária que aprendeu a se atualizar para sobreviver, mas sem perder seu ensino de 
excelência. Uma escola que traz a tradição do orgulho em cada nova geração de alunos.  

O Pedro II é uma escola com raízes fortes e não se abala aos comentários maldosos e as difamações 

que a mídia insiste em atacar. É um colégio de excelência, sempre foi e continuará sendo devido aos 

seus alunos e professores e todo o corpo técnico que mantém essa escola viva. Meus pais foram 
professores do Pedro II, eu estudei no Pedro II e meus filhos também estudaram. Sou professora há 

mais de vinte anos nessa instituição. Tudo que tenho devo a esse colégio. O que mais dizer? Apenas 
orgulho de participar da história dessa escola.  

O Pedro II é uma verdadeira “mãezona” que acolhe os alunos, que permite que os professores se 

sintam valorizados e que se esforça diariamente para manter um funcionamento pleno da instituição. 

Podemos perceber isso desde a manutenção, com a limpeza, a preocupação de manter tudo organizado 
e em bom estado, mesmo com recursos tão poucos. Aqui o ser humano é valorizado: desde o aluno até 

os funcionários, por esse motivo o Pedro II se mantém como um colégio tão importante e 

tradicional. 

Uma instituição que preserva a excelência no ensino básico. Isso se dá devido à valorização dos 

professores e por dar voz aos seus alunos. Um colégio diferenciado, infelizmente, porque mantém uma 
boa estrutura para que os docentes possam lecionar e estimula o pensamento crítico de seus discentes. 

Um colégio tradicional que mesmo com todos os problemas enfrentados, principalmente falta de verba 

e difamações nas mídias sociais, se mantém com um ensino de excelência. Acredito que as palavras 
que definem o Pedro II são: tradição, excelência de ensino e orgulho dos que fazem parte da sua 
história. 

Fonte: produzido pela autora 
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QUADRO VIII – RESPOSTAS À QUESTÃO Nº 1 – TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

“Qual a imagem que você tem do Colégio Pedro II?” 

RESPOSTAS 

Um Colégio tradicional, que oferece educação pública de qualidade e valoriza seus servidores. 

Acredito que essa seja a fórmula mágica para o Colégio Pedro II existir e se manter com uma imagem 
de colégio de excelência até os dias atuais. 

Um lugar caótico! Os alunos fazem o que querem, os professores são muito permissivos, a direção 
não tem pulso firme. 

Uma instituição de ensino tradicional e de grande relevância para o ensino brasileiro e para a história 

do país em geral. Seu quadro de egressos possui presidentes da República, músicos, poetas, juristas, 
professores, etc. Esses ex-alunos ajudam a levar o nome do Colégio Pedro II para cada vez mais longe, 

principalmente quando percebemos o carinho que cada um tem ao mencionar essa instituição de 
ensino. 

Lugar desorganizado e pouco profissional, onde a relação pessoal está acima do trabalho. 

Uma instituição de nome, com tradição, mas que não se prende aos padrões da época de sua 
inauguração, ou seja, está sempre em movimento, se reinventando e se adaptando a novas realidades, 
por isso ainda é um colégio de referência em educação. 

Uma instituição de 180 anos, que se mantém no ranking dos melhores colégios do Rio de Janeiro, 
procurando se modernizar sem perder a tradição. 

Imagem de uma instituição de ensino reconhecida externamente, com um padrão de ensino de 

qualidade, mas que internamente carece de controle e disciplina no dia a dia. Infelizmente os alunos e 

os professores a cada ano estão mais impulsivos e rebeldes, pensando somente neles e não no Colégio 
como um todo. 

Um colégio de excelência desde sua criação. O Colégio Pedro II foi responsável pela formação de 

alunos que se destacaram em diferentes áreas profissionais, o que ajudou a manter o nome de 
excelência do colégio e sua influência na sociedade carioca.  

Uma escola de tradição e excelência na educação básica brasileira, que se mantém como colégio de 
referência apesar de todas as críticas e problemas internos e externos que atravessa. 

É uma instituição que tem muitos vícios com gestores e diretores que necessitam urgentemente de 

capacitação na área de administração e gestão, de modo que tanto a forma de condução dos gestores e 

também de procedimento dos servidores, demonstra amadorismo e pouco profissionalismo, 

imperando a pessoalidade com prejuízo à moralidade e a eficiência administrativa. 

Atualmente, entendo que nossa Instituição tem sofrido com muitos problemas ligados à política, 
ideologias levando o foco da educação a outros planos, atrapalhando o conteúdo escolar ministrado. O 

que era padrão de excelência no ensino, ficou pelo caminho. A reconstrução dessa excelência vai 
demorar a acontecer. Resta o peso do nome e poucos colaboradores engajados nessa “bandeira”. 

O Colégio Pedro II é uma das mais tradicionais instituições públicas de ensino básico do Brasil. Tenho 

muito orgulho de ter sido aluno desta secular instituição de ensino e após muitos anos estar 
trabalhando como técnico administrativo nela. 

Uma instituição de excelência no ensino, com tradição ao mesmo tempo em que inova no que tange 
aos direitos sociais e humanos. 

Uma instituição preocupada não só com a formação de estudantes competitivos, mas de seres 

humanos, capazes de rever conceitos e atitudes. 
Fonte: produzido pela autora 
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Através da leitura dos Quadros VII e VIII observa-se que difere a visão da instituição na 

ótica dos docentes e dos técnico-administrativos. Uma parte da comunidade escolar – 

professores – enxerga o colégio como uma instituição de vanguarda, mas que carrega consigo 

o prestígio de um colégio centenário. Explorando o significado de “um colégio centenário”, 

referimo-nos ao fato de o Colégio Pedro II ainda existir e permanecer com muitas das 

características originais, dentre elas o ensino de excelência, o que desperta um sentimento de 

admiração, principalmente entre os professores.  

 Os professores compreendem a importância que uma trajetória tão longa é capaz de 

trazer a uma instituição, ainda mais sendo ela de ensino em um país onde a educação pública 

é desvalorizada. Nas palavras de muitos deles “um colégio de excelência” também aparece. 

Pode-se entender que “excelência” se apresenta no sentido de bom ensino e essa visão, por 

parte dos professores, muito se dá devido aos diversos recursos que encontram no colégio 

para ministrarem boas aulas. Para tanto, o Colégio Pedro II além de manter a tradição de 

realizar um concorrido exame para ingresso de docentes no seu quadro pedagógico, conta 

também com inúmeros programas de fomento à qualificação dos seus professores (parcerias 

com instituições de ensino superior, congressos e cursos nacionais e internacionais, auxílios 

financeiros para divulgação de projetos, entre outros).  

 Em seus depoimentos, os professores disseram que “Lecionar no Pedro II é o sonho 

de boa parte dos professores da educação básica que conheço e agora que tenho esse 

privilégio, entendo que essa fama não é em vão”; “O Pedro II é uma escola com raízes fortes e 

não se abala aos comentários maldosos e as difamações que a mídia insiste em atacar. É um 

colégio de excelência, sempre foi e continuará sendo devido aos seus alunos e professores e 

todo o corpo técnico que mantém essa escola viva”; “O Pedro II é uma verdadeira “mãezona” 

que acolhe os alunos, que permite que os professores se sintam valorizados e que se esforça 

diariamente para manter um funcionamento pleno da instituição”.   

A mesma pergunta foi direcionada aos servidores técnico-administrativos, mas suas 

respostas foram divergentes das obtidas dos professores. Embora uma parte desses 

respondentes tenha mencionado a “tradição” e a “excelência no ensino”, como forma de 

identificação do Colégio Pedro II, para outra parte dos técnicos a insatisfação com o colégio 

foi elevada. Frases como: “um lugar caótico” ou “colégio com partido” chamaram a atenção 

da pesquisadora. Pode-se interpretar esse descontentamento de diversas maneiras, mas todas 

seriam subjetivas.  

Ao analisar o acervo do NUDOM, percebeu-se um desequilíbrio nas produções 

documentárias de docentes, discentes e técnicos administrativos. Foram encontrados poucos 
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registros de servidores técnico-administrativos no Centro de Memória, apesar de a maioria das 

pessoas desse grupo social ser lembrada nos agradecimentos dos trabalhos de conclusão de 

curso de graduação e pós-graduação. Indo ao encontro disso, quando questionamos a 

possibilidade de se revisar a política de desenvolvimento de acervos do NUDOM, foi-nos 

relatado que, a direção do CEDOM não pretende, no momento, mexer na sua política, nem 

abordar determinadas questões que já se apresentam cristalizadas nos setores. 

Considerando esse fato, e de acordo com a seção conceitual desta dissertação, a 

história de uma instituição é narrada segundo a organização das fontes selecionadas como 

significativas em sua trajetória (CANDAU, 2011). Assim, esses registros são responsáveis 

pela consolidação dos valores, tradição e identidade da instituição. São eles que norteiam a 

compreensão do passado pela sociedade e pela própria instituição. 

No entanto, se não foram encontrados registros suficientes a respeito de um grupo 

social importante da instituição: os funcionários técnico-administrativos, em contrapartida foi 

possível pesquisar inúmeros documentos sobre a trajetória de outros grupos sociais (discentes 

e docentes).  

A sociedade atual demanda pelo conhecimento e fortalecimento identitário, fazendo 

com que os indivíduos busquem uma identidade que gere um sentimento de pertencimento. 

Dessa maneira, se isso não é encontrado pelos servidores técnico-administrativos quando a 

história da instituição na qual trabalham é narrada, pode-se atribuir a esse silenciamento um 

grande peso sobre a falta de reconhecimento e descontentamento desse grupo. 

Além do sentimento de pertencimento dos membros com a instituição, uma identidade 

quando bem definida é fundamental para a gestão da organização. Conhecer a história e 

valores da instituição facilita a sua gestão, posicionando-a de forma coerente frente à 

sociedade, uma vez que conhecer a própria identidade é determinante para resolver situações 

de crise ou justificar tomadas de decisão.  

Nesse sentido, se a identidade institucional não for bem definida pode ocorrer uma 

incoerência entre a trajetória histórica e os valores defendidos pela Instituição. O 

conhecimento sobre o Colégio Pedro II relaciona-se diretamente à construção de sua imagem 

e ao fortalecimento de sua notoriedade, estabelecendo um sentimento de confiança da 

sociedade, necessário ao desempenho da sua atividade primeira: o ensino. 

Poder mostrar no presente e no futuro a identidade e a cultura institucional são 

fundamentais para que uma entidade se mantenha ao longo do tempo, uma vez que a sua 

continuidade depende de um embasamento histórico que justifique sua existência. Como 

analisado na seção dois desta dissertação, a memória é formada pelas lembranças. Uma 
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memória afetiva pode se desenvolver a partir de uma percepção sensorial - odor, som, cor - 

desde que tal percepção esteja ligada a um momento afetivo importante. Desse modo, 

registros como fotografias e as lembrancinhas comemorativas, foram selecionados para 

compor a questão número dois. 

A questão 2 - O que você preservaria da sua trajetória no Colégio Pedro II? - é uma 

questão de múltipla-escolha, com abertura para outras respostas. Objetivou-se conhecer o que 

é considerado pertinente e relevante para ser preservado pelo servidor do Colégio Pedro II. 

Procurou-se problematizar essa questão, a fim de comparar se o que é julgado importante 

como memória individual desse grupo social, está presente no que o acervo do NUDOM 

propõe-se conservar e preservar. Responderam a essa questão 96 pessoas entre servidores 

técnico-administrativos e docentes. Como podiam citar mais de um item, foram selecionados 

os mais recorrentes. Desse modo, o item fotografia foi citado 90 vezes; lembrancinhas 

comemorativas, 54 vezes; os documentos institucionais e pessoais, 96 vezes e outros, 28 

vezes.  

GRÁFICO I– RESPOSTAS À QUESTÃO Nº 2 – DOCENTES 

Fotografia

Lembrancinhas comemorativas

Documentos institucionais
pessoais

Outros

 
Fonte: produzido pela autora 
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GRÁFICO II – RESPOSTAS À QUESTÃO Nº 2  

SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
Fonte: produzido pela autora 

 

Com relação aos objetos que remetem às lembranças do Colégio Pedro II, a 

investigação com os docentes e servidores técnicos administrativos mostrou que o mais 

comum é atribuir um valor informativo aos documentos preservados. Nesse caso, a maioria 

dos itens escolhidos para representar as memórias desses grupos sociais na instituição são 

documentos comprobatórios ou institucionais acerca da trajetória profissional dos servidores. 

Esse fato já era esperado, embora acreditássemos que houvesse um quantitativo maior de 

escolha por documentos que registrassem a memória afetiva dos funcionários na instituição, 

tais como fotografias e brindes de momentos vividos no Colégio Pedro II e de pessoas 

relacionadas a esses indivíduos. Essa resposta surpreendeu-nos, também, pelo fato de os 

próprios campi estimularem a memória afetiva ao produzirem documentos que podem ser 

atribuídos tais valores, como fotografias e vídeos dos servidores em eventos e comemorações 

institucionais nos blogs e redes sociais de cada campus. 

O Colégio Pedro II tem a política de incentivar a memória afetiva nos seus 

funcionários e alunos através desses registros fotográficos e audiovisuais. Para isso, conta 

com um Setor de Comunicação Social que mantém uma rede de técnicos administrativos em 

cada Campus, a fim de colher informações e disponibilizá-las para o público em seus meios 

de comunicação interna (jornal escolar) e externa (site institucional, blogs e redes sociais). 

Vale enfatizar que esse setor trabalha muitas vezes em conjunto com o NUDOM e os demais 

Fotografia

Lembrancinhas

comemorativas

Documentos institucionais

pessoais

Outros
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setores que compõem o CEDOM, para produzir matérias sobre a história e a memória do 

Colégio Pedro II.  

Na análise dos Gráficos I e II, os itens fotografia, documentos institucionais e pessoais 

foram os mais citados como recordações da trajetória profissional no Colégio. Entende-se 

serem os documentos pessoais importantes, pois asseguram direitos. As fotografias, também 

são registros importantes, pois, além de comprobatórios, expressam as relações sociais e os 

laços afetivos criados dentro da instituição. O que chamou a atenção foram as lembrancinhas 

comemorativas, por ser uma escola preocupada com a realização de eventos comemorativos, 

percebe-se nesse tipo de objeto, uma espécie de recordatório da memória institucional, 

exercendo uma função estratégica: manter viva a memória e a identidade do Colégio, tanto em 

seu cotidiano como na vida das pessoas.  Dentre estes recordatórios estão botons, canetas, 

copos, garrafas e canecas, etc.   

Enaltecer a trajetória histórica da instituição é uma prática constante nesse ambiente 

escolar.  Desde o ingresso dos servidores técnicos-administrativos e dos alunos, essa política é 

praticada. Quando os servidores tomam posse no Colégio Pedro II, eles passam por uma 

semana de ambientação antes de exercerem seus respectivos cargos. Durante essa semana, os 

novos funcionários passam por diversas dinâmicas de grupo e por um seminário voltado para 

apresentar a instituição.  Essas palestras abordam a constituição dos campi assinalando suas 

particularidades, expõem a instituição administrativamente, apresentando suas diretorias e 

pró-reitorias e contam a história do Colégio Pedro II, desde a sua constituição, perpassando 

seu momento áureo imperial e sua importância como colégio secundarista de excelência.   

A questão nº 3 desdobrou-se em duas perguntas: Você conhece as atividades do Núcleo 

de Documentação e Memória do Colégio Pedro II? Quantas vezes você já foi a esse setor? 

Por meio desses questionamentos, procurou-se conhecer a familiaridade dos servidores da 

instituição com o Centro de Memória.  Responderam a essas perguntas 96 pessoas, entre 

servidores técnico-administrativos e docentes. As respostas obtidas foram: “sim, nunca fui” 

71 vezes; “sim, 1 a 2” foi respondida 12 vezes; “Sim 2 ou mais” foi assinalada 7 vezes e “não, 

nunca fui”, 6 vezes. 
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GRÁFICO III – RESPOSTAS À QUESTÃO Nº 3 - DOCENTES 

Sim. Nunca fui.

Sim. 1 a 2 vezes

Sim. 2 vezes ou 
mais

Não. Nunca fui.

 

Fonte: produzido pela autora 

 

GRÁFICO IV – RESPOSTAS QUESTÃO Nº 3 

SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

Sim. Nunca fui.

Sim. 1 a 2 vezes

Não. Nunca fui.

 
Fonte: produzido pela autora 

 

Ao serem questionados se conheciam as atividades do Núcleo de Documentação e 

Memória do Colégio Pedro II e se já tinham ido a esse setor, a maioria dos técnicos- 

administrativos respondeu que sim, embora nunca o tivessem visitado, enquanto que os 

professores afirmaram conhecer o setor e já terem ido lá ao menos uma vez. Nota-se que 
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poucos servidores admitiram desconhecer a existência do Centro de Memória.  Mais de 85% 

responderam “sim” a este questionamento, mesmo sem nunca ter ido ao NUDOM.  

Esses dados levam-nos a inferir que, mesmo sem frequentarem o Centro de Memória 

(localizado no campus Centro, na Cidade do Rio de Janeiro), as pessoas conhecem o trabalho 

ali realizado. Como vimos na seção anterior, uma das estratégias do projeto de memória e 

identidade conduzido pelo CEDOM é a realização de exposições itinerantes sobre a história 

do Colégio Pedro II.  Ou seja, mesmo distante fisicamente o NUDOM faz-se presente em 

todas as unidades.  

Essa pergunta não foi direcionada aos discentes uma vez que, conforme mencionado 

em seção anterior, os alunos ao ingressarem na instituição fazem uma visita guiada pelas 

dependências do Campus Histórico – campus Centro – e passam pelo NUDOM e demais 

setores que compõem o CEDOM. Do mesmo modo, nas séries do ensino médio, participam 

de palestras ministradas por membros do NUDOM, bem como por outros servidores do 

Colégio, que acabam por mencionar a existência do Centro de Memória. Somado a essas 

atividades, o NUDOM está presente na maioria das exposições itinerantes que circulam entre 

os campi, envolvendo os mais variados assuntos que tratam sobre a instituição. 

Fizemos essas perguntas - Você conhece as atividades do Núcleo de Documentação e 

Memória do Colégio Pedro II? Quantas vezes você já foi a esse setor? - aos servidores do 

Colégio Pedro II visando saber não só a ciência dos mesmos acerca do Centro de Memória, 

mas também para demonstrar a representatividade do NUDOM dentro do Colégio. Isso 

porque, ao longo da dissertação, percebemos que as instituições escolares apresentam-se 

como espaços produtores de fontes de informações para o fomento de pesquisas, 

interpretações e análises sobre elas próprias, as quais permitem a compreensão do processo de 

ensino, da cultura escolar e, de modo geral, da história da educação brasileira. 

Na 4ª questão: Quais palavras abaixo definem o Colégio Pedro II para você? 

apresentamos como opções de respostas alguns termos que diziam respeito à identidade da 

instituição. Os escolhidos foram: hino, educação, disciplina, orgulho e outros. A escolha 

desses termos está relacionada à maneira como o Colégio Pedro II apresenta-se no seu 

discurso institucional. A intenção era verificar se o discurso memorialístico (da tradição, da 

excelência, do orgulho etc.) atingia a comunidade do Colégio.  Responderam a essa questão 

96 pessoas, entre servidores técnico-administrativos e docentes, tendo sido selecionadas as 

opções “hino”, 36 vezes; “educação”, 90 vezes; “disciplina”, 8 vezes; “orgulho”, 44 vezes e 

“outros”, 3 vezes. 
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GRÁFICO V – RESPOSTAS À QUESTÃO Nº 4 – DOCENTES 

Hino

Educação

Disciplina

Orgulho

Outros

 
            Fonte: produzido pela autora 

 

 

 

GRÁFICO VI – RESPOSTAS À QUESTÃO Nº 4 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 
 

Hino

Educação

Disciplina

Orgulho

Outros

 
Fonte: produzido pela autora. 

 

A pergunta Quais palavras abaixo definem o Colégio Pedro II para você?  quando 

respondida pelos servidores técnico-administrativos identificou a palavra “hino”, com um 

quantitativo elevado de seleção em comparação ao questionário do outro grupo social. O hino 
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escolar é um símbolo forte dentro do Colégio Pedro II, que auxilia na construção do 

sentimento de pertencimento dos grupos sociais que abrange. Embora seja cantado pelos 

alunos, esse símbolo é de conhecimento geral e amplamente entoado por todos da 

comunidade escolar, nas mais diferentes comemorações institucionais.  

Candau (2011) defende que uma identidade pode ser disseminada a partir de 

estratégias identitárias como símbolos, lugar e documentos. Segundo o autor, esses elementos 

são fundamentais para a consolidação da identidade institucional. Essas estratégias 

possibilitam aos membros o sentimento de pertencimento a uma determinada instituição, 

consequentemente, esse reconhecimento faz com que os indivíduos desempenhem suas 

atividades funcionais com maior comprometimento. 

Esse item teve um significativo número de escolhas, em conjunto com “educação” e 

em maior quantidade do que “orgulho” nas respostas dos servidores técnico-administrativos. 

Preterir o item “orgulho” pode estar relacionado às respostas obtidas na questão de número 1 

desse questionário: “Qual a imagem que você tem do Colégio Pedro II?”, que recebeu 

afirmações do tipo: “Um lugar caótico! Os alunos fazem o que querem; os professores [...] a 

direção não tem pulso firme”; “Lugar desorganizado e pouco profissional, onde a relação 

pessoal está acima do trabalho”; “É uma instituição que tem muitos vícios com gestores e 

diretores que necessitam urgentemente de capacitação na área de administração e gestão”; 

“[...] a forma de condução dos gestores e também de procedimento dos servidores, demonstra 

amadorismo e pouco profissionalismo, imperando a pessoalidade com prejuízo à moralidade e 

a eficiência administrativa”.  

As falas acima podem ser lidas como descontentamento por parte desses servidores, 

cujas vozes raramente são ouvidas. Essas respostas corroboram a percepção da pesquisadora 

ao analisar o acervo do NUDOM, construído a partir da trajetória institucional do Colégio 

Pedro II, no qual eles aparecem de modo secundário e quase silenciado nas narrativas 

históricas da instituição, modo diferente daquele dispensado aos alunos e professores da 

instituição, que recebem atenção e são valorizados, mesmo quando não fazem mais parte do 

quadro vigente do colégio (ex-alunos e ex-professores). 

No entanto, ainda que tenhamos percebido o descontentamento por parte desse grupo, 

encontramos respostas parecidas com a dos docentes na questão de número 4. Muitos 

servidores técnico-administrativos acreditam que o colégio representa-se pela “educação” que 

oferece aos seus alunos, assim como sentem orgulho de trabalharem nessa instituição. Foram 

encontrados depoimentos relacionados à questão número um, que corroboram as respostas da 

questão número quatro, como: “Uma instituição de 180 anos, que se mantém no ranking dos 
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melhores colégios do Rio de Janeiro, procurando se modernizar sem perder a tradição” e 

“Uma instituição de excelência no ensino, com tradição ao mesmo tempo em que inova no 

que tange aos direitos sociais e humanos”, e não foram poucos. 

Constatou-se que, embora exista uma parcela descontente e desmotivada com a 

instituição – em especial os servidores técnico-administrativos – o sentimento de 

pertencimento dos membros dos grupos sociais do Colégio Pedro II existe para além dos 

discursos propagados pela instituição.  Há em suas falas comprometimento com a escola, com 

o que ela representa, face à situação trágica em que se encontra a educação pública em nosso 

país.  Essa identidade faz-se presente nas práticas dos alunos e servidores, sendo refletida no 

reconhecimento dos discentes, na valorização dos docentes e no respeito aos servidores 

técnico-administrativos. 
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5.3. AS VOZES DOS DISCENTES 

 

Assim como explicado na seção anterior, foram selecionadas algumas respostas das 

questões discursivas consideradas mais relevantes para o diálogo do estudo. No que tange às 

questões de múltipla escolha, todas as respostas foram traduzidas para os gráficos 

apresentados a seguir. 

A primeira questão que elegemos para problematizar foi a que se refere ao 

relacionamento entre o aluno e o que levará de lembrança do tempo em que esteve no Colégio 

Pedro II. A questão número um: “O que você preservaria da sua trajetória no Colégio Pedro 

II?” é apresentada em forma de gráfico para melhor visualização das respostas e, assim como 

os demais questionários, suas repostas serão analisadas nesta seção. 

 

GRÁFICO VII– RESPOSTA Nº 1 DO QUESTIONÁRIO PARA DISCENTES 
 

Fotografia

Uniforme

Livros

Material Escolar

Diploma

Outros

 
Fonte: produzido pela autora 

 

A questão número 1, gráfico VII -  O que você preservaria da sua trajetória no 

Colégio Pedro II? - apresenta os itens fotografia, uniforme, diploma, livros, material escolar 

e outros, como possíveis respostas. O item “uniforme” foi assinalado 148 vezes, perdendo 

quantitativamente para o item “diploma” (168 vezes) e “fotografia” assinalado pela maioria 

dos alunos (173 vezes), demonstrando a importância que a memória afetiva apresenta para os 

alunos. Compreende-se que essas respostas tenderam para a memória afetiva, em que a 

maioria selecionou os itens que carregam cargas emocionais como lembranças que pretendem 

carregar do Colégio. Somado a esses itens, o campo “outros” (22 vezes) obteve como 
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respostas discursivas: lembranças de momentos vividos na instituição, passeios escolares e até 

mesmo amigos e professores com os quais pretendem manter contato quando terminarem o 

ensino no colégio. 

Assim, ainda que saibamos que desde muito cedo na instituição os seus membros são 

apresentados à história e à memória do Colégio Pedro II a partir da visão de seus gestores, 

percebemos que a memória individual de seus membros tem papel importante na identidade 

da instituição. A partir disso e confrontando com o que é apresentado pela narrativa oficial do 

Colégio Pedro II, percebe-se que o discurso muito se parece com o que os alunos 

selecionaram como memorável. Assim como a instituição, esse grupo social elegeu os itens 

que enfatizam as lembranças emocionais e institucionais (fotografias, diplomas e uniforme).  

Desse modo, o material selecionado para compor o acervo do NUDOM, em especial, 

está de acordo com o que seus membros acreditam serem pertinentes para preservação pelo 

Colégio. Conforme demonstrado na seção 4, o acervo do NUDOM é composto não só por 

documentos bibliográficos, mas também por registros fotográficos e audiovisuais, bem como 

por exemplares de botons e uniforme dos alunos em diversos momentos da instituição.  

Segundo Gagete e Tottine (2004, p. 119), “resgatar a história passou a ser um projeto 

importante para muitas instituições que perceberam que os registros do passado estavam se 

perdendo e com eles, a compreensão dos processos passados”. O risco da perda das 

lembranças pode causar prejuízos irreparáveis para a constituição e preservação da história e 

da memória das instituições. Por esse motivo é tão necessário os gestores estarem conscientes 

da importância de adotar procedimentos para valorizar a memória institucional, a fim de 

impedir a perda de objetos, documentos e testemunhos que tenham valor histórico.  

O Colégio Pedro II é consciente da importância da preservação da memória e a pratica 

de forma consistente, independente da Reitoria que o estiver gerindo. O que requer atenção 

neste estudo é a necessidade de um olhar mais generoso desse processo para os demais grupos 

sociais que também fazem a história do Colégio. Isso exige uma autocrítica no sentido de 

pensar as contradições que um projeto de memória institucional envolve e de procurar 

estratégias para superar essas contradições, incluindo em seus acervos e documentos as vozes 

de todos os sujeitos que fizeram e fazem a história da instituição. Apesar de sabermos que na 

sociedade as memórias estão sempre em disputa, dar voz ao que está silenciado pode nos 

mover em outras direções, pelo menos no que diz respeito ao Colégio Pedro II.  

Assim como no questionário para docentes e servidores técnico-administrativos, 

apresenta-se a seguir um quadro destacando algumas sequências discursivas das respostas 

obtidas no questionário dos discentes para as questões de números dois e três, 
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respectivamente: Qual imagem você tem do Colégio Pedro II? e Para você, o que é ser um 

aluno do Colégio Pedro II? A intenção foi primeiro apresentar as ideias que os entrevistados 

têm sobre o Colégio Pedro II e na questão seguinte, a compreensão sobre o que é ser um aluno 

do Colégio Pedro II, na visão dos seus próprios discentes.  

 

QUADRO IX – RESPOSTA Nº 2 DO QUESTIONÁRIO PARA DISCENTES 

Qual imagem você tem do Colégio Pedro II? 

RESPOSTAS 

Um colégio de honra, tradição e prestígio e com ensino forte, que passa muito bem o 

conteúdo para se fazer o ENEM ou qualquer outra prova para ingressar no ensino superior.  
 

Um colégio de excelência, tradição e nome. Só quem estuda aqui sabe o quanto essas 

características descrevem tão bem o colégio. 
 

Uma ótima escola que nos dá várias oportunidades de crescimento, como projetos culturais e 

científicos.  
 

O Pedro II é uma excelente imagem da educação, principalmente se tratando de um ensino 

público, isso o torna diferenciado. 
 

O Pedro II é um colégio de excelência e isso requer que a escola seja bem puxada. 
 

É uma escola de tradição e bem rigorosa no conteúdo. 

 

O Pedro II é uma escola de excelência e por conta disso não é a fantasia que todos pensam. 
Ela é realista, puxada nas matérias ao mesmo tempo em que te faz pensar em diversas questões 

sociais, te fazendo crescer quanto indivíduo. 
 

Um colégio que se esforça para ser o melhor ambiente para aqueles que vivem nele. Aqui os 

professores são comprometidos com as aulas, os alunos têm várias possibilidades, aulas, bolsas 

etc. O melhor colégio público que conheço! 
 

Um colégio onde os professores demonstram vontade de dar boas aulas e se esforçam por seus 
alunos. Nos sentimos valorizados. 
 

É um colégio com educação diferenciada. Incentiva os alunos a pensar muito mais do que 
qualquer outro colégio que eu conheço. 
 

É um colégio diferenciado, “mudança de paradigmas e quebra de padrões” deveria ser o lema. 

É um colégio que acolhe a todos e que ensina que o mundo não é sua bolha social. 
 

Um colégio de excelência! Que ensina muito mais do que a base curricular, nos ensina como 

ser um ser humano, na forma mais literal da palavra, nos dando oportunidade de conhecer 

diferentes realidades sobre vários assuntos que nos esperam lá fora. 
 

Um ótimo colégio público com educação de qualidade, que transmite experiências ótimas para 
o crescimento do aluno como indivíduo. 
 

Um colégio de excelência, onde todos os alunos têm voz, onde podemos ter opinião e sermos 
escutados. 

Um colégio com um ensino forte, que vai nos dar toda a base necessária para entrarmos numa 

universidade pública. 
 

    Fonte: produzido pela autora. 
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Ao serem questionados sobre: “Qual imagem você tem do Colégio Pedro II?” 

percebe-se que as palavras “tradição” e “excelência” foram as mais citadas. Para os alunos a 

palavra “excelência” está atrelada não só ao bom ensino, mas também ao bom funcionamento 

geral de cada campus. Os alunos encontram professores qualificados e engajados em suas 

disciplinas, que “demonstram vontade de ministrar boas aulas e se esforçam por seus alunos” 

- conforme apontado por um dos discentes. Somado a isso, a instituição preza por bons 

serviços básicos, como manutenção predial e serviço de limpeza.  

Outra justificativa para o Colégio Pedro II apresentar uma imagem tão positiva entre 

os alunos deriva da maioria dos discentes ingressar na instituição através de um disputado 

exame de seleção. Desse modo, podemos compreender que a valorização e a importância 

dedicadas a essa instituição aparece para o aluno muito antes de ele ser inserido na escola. 

Esse ideal é fortalecido quando os discentes recém-ingressos na instituição, ainda nos 

primeiros anos do ensino (a partir da terceira série do ensino fundamental), fazem excursões 

anuais ao NUDOM e às dependências do campus Centro do Colégio Pedro II, para ouvirem 

acerca da história do Colégio. Já os ingressantes a partir do ensino médio têm esse contato de 

forma mais sutil, recebendo em seu campus palestras sobre a história da instituição ou sobre 

determinado assunto que aborde em parte a história do Colégio (como por exemplo: a palestra 

sobre as mulheres no Colégio Pedro II, a palestra sobre a história dos uniformes do colégio, 

apresentação de livros publicados por membros do colégio, abertura de exposições itinerantes 

que ocorrem constantemente entre os campi, entre outros eventos). 
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QUADRO X– RESPOSTA Nº 3 DO QUESTIONÁRIO PARA DISCENTES 
 

Para você, o que é ser um aluno do Colégio Pedro II? 
RESPOSTAS 

Um privilégio! Tenho muito orgulho de dizer que sou um aluno do Colégio Pedro II. 

 

Ser aluno do Pedro II nos torna diferenciados, não é fácil estar aqui, depois que entramos 
não é fácil nos manter aqui. 

Um aluno que aprende desde cedo sobre questões sociais que não são ensinadas em outras 

escolas, até os particulares. Saímos daqui como um ser humano pensante. Somos alunos 

intensos: que riem, choram e se divertem, mesmo estando preocupados a todo tempo com as 
notas. 

Carregar com orgulho a camisa do colégio. Defendemos o Pedro II acima de tudo, apesar 
de todas as complicações e bons momentos do colégio, porque sabemos a honra que é estudar 
num colégio centenário. 

Ser um lutador desde antes de entrar. Não tem como ser aluno do Pedro II e não se sentir 

orgulhoso por isso. É uma vitória estar aqui. 

Ser aluno do Pedro II é enfrentar dificuldades desde o ingresso e depois que entramos é ter 
oportunidades, conhecer um mundo novo e ultrapassar nossos limites. 

Ser privilegiado. Isso porque vivemos rodeados de oportunidades que outros colégios não 
oferecem, apesar de isso gerar grandes responsabilidades. 

É uma honra ser aluno do Pedro II, por isso temos a responsabilidade de devolver para o 
mundo tudo que é ensinado aqui. 

É ser um jovem diferenciado. Nos tornamos indivíduos pensantes e autocríticos. 

Uma honra que você leva pro resto da vida. É tipo uma tatuagem que você tem orgulho de 
mostrar. É ter a chance de sair totalmente da sua “bolha” social e cultural. 

Se sentir importante por ser parte de um colégio tão importante da história da educação do 
Brasil. 

É muito mais do que um título “aluno do Pedro II”, é saber que eu estou vivendo oportunidades 
únicas que só esse colégio foi capaz de me proporcionar. 

É incrível, mas cansativo. Ser aluno do Pedro II tem a pressão dos estudos e a pressão de ser 
um “aluno do Colégio Pedro II”. 

Ter orgulho de vestir a camisa do Pedro II, um colégio onde estudaram tantas personalidades 
desse país. 

Ser aluno do Pedro II é algo que dá orgulho, poder dizer: “eu sou um aluno do Pedro II”. 

Ingressar aqui não é fácil, mas cada gota de suor vale a pena depois que conhecemos o mundo 
que é o Pedro II. 

    Fonte: produzido pela autora 
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As palavras “orgulho” e “honra”, que foram tão expressivas na mesma pergunta 

destinada aos docentes, reaparecem em evidência nas respostas dos discentes, demonstrando 

que o sentimento de pertencimento presente no colégio, estende-se também a esse grupo 

social. Verificou-se que os alunos vivenciam um processo de socialização entre eles e com a 

instituição, demonstrando uma grande identificação com o colégio. Observou-se que os 

comentários dos alunos carregam uma intensidade de emoções, destacando aspectos ligados 

aos seus valores e à tradição do colégio: “Um privilégio! Tenho muito orgulho de dizer que 

sou um aluno do Colégio Pedro II”; “[...] Carregar com orgulho a camisa do colégio. 

Defendemos o Pedro II acima de tudo, apesar de todas as complicações e bons momentos do 

colégio, porque sabemos a honra que é estudar num colégio centenário.”; “Uma honra que 

você leva para o resto da vida. É tipo uma tatuagem que você tem orgulho de mostrar [...]”. 

A última pergunta do questionário dos discentes foi “Quais palavras abaixo definem o 

Colégio Pedro II para você?” Essa pergunta também aparece nos questionários dos docentes 

e técnico-administrativos da instituição. 

 

GRÁFICO VIII– RESPOSTA Nº 4 DO QUESTIONÁRIO PARA DISCENTES 

 
 Fonte: produzido pela autora 

 

 

 

O objetivo da questão “Quais palavras abaixo definem o Colégio Pedro II para você?” 

era aferir a relação entre memória e identidade institucional. Nessa questão, são apontadas 

algumas palavras que traduzem aspectos da identidade do Colégio Pedro II a partir da sua 

história e das particularidades identificadas ao longo desta dissertação. Por esse motivo, foram 
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escolhidas as palavras “orgulho”, “disciplina”, “hino” e “educação” e por fim, a resposta em 

aberto com a opção “outros”.  

As respostas dos discentes comprovam que a memória coletiva cultivada pelo Colégio, 

reverbera junto aos grupos sociais que formam sua comunidade escolar. No caso dos 

discentes cria-se uma identidade forte, com laços afetivos intensos com a instituição, 

conforme podemos perceber nas frases citadas (QUADRO X). O item “orgulho” aparece de 

modo expressivo (176 vezes) na maioria das respostas obtidas, seguido por “educação” (171 

vezes) e “hino” (153 vezes). 

A partir dessas respostas, a pesquisadora acredita que o Colégio Pedro II constrói uma 

relação afetiva com seus alunos, devido à forte interação entre a cultura institucional e o 

programa escolar, que prioriza a formação do jovem cidadão concomitante com o ensino do 

conteúdo pedagógico. Exemplo disso são os estágios e bolsas oferecidos aos alunos, torneios 

Intercampi, estímulo à participação em olimpíadas nacionais e internacionais, discussões 

sobre variados assuntos sociais, abertura para ouvir e pensar junto com os alunos, fomento à 

constituição de grêmios e fóruns democráticos, entre outras práticas que fazem com que o 

aluno sinta-se pertencente a um grupo e respeitado por este.  Sobre esse aspecto, os discentes 

do Colégio Pedro II têm razão ao mencionar que recebem um “ensino diferenciado” daquele 

que é oferecido à maioria dos cidadãos brasileiros.  A busca pela meritocracia é um dos 

valores presentes na memória da instituição, por isso, fazer parte desse grupo significa 

“orgulho” e “honra”. 

A formação do cidadão com valor humanístico, ético e inovador, demonstra os 

padrões conferidos aos alunos e a identidade que o Colégio Pedro II defende e deseja 

transmitir às suas comunidades interna e externa. Essa identidade, constituída ao longo de 

décadas, forma e faz com que os alunos sintam-se diferenciados por estudarem nesta 

instituição de ensino. 

Em síntese: apesar de encontramos na leitura dos questionários respostas divergentes, 

em especial dos servidores técnico-administrativos, com fortes críticas ao Colégio, elas são 

poucas diante das falas de exaltação à tradição e à excelência. Isso leva-nos a confirmar a 

importância do NUDOM e de suas ações na construção da memória e identidade do Colégio 

Pedro II.  Mesmo distante fisicamente e pouco visitado pelos servidores, a cultura 

institucional que dissemina reverbera e deixa marcas no imaginário coletivo e nas 

representações sociais dos diferentes grupos (professores, alunos e funcionários) que vivem o 

seu cotidiano.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As instituições de ensino são lugares que retém a memória. Elas guardam vestígios de 

pensamentos e modelos de ensino de diferentes épocas em seus documentos e espaços 

permitindo, no presente, evocar essas memórias. Diante disso, ao longo desta dissertação, foi 

apresentado um breve histórico do Colégio Pedro II, a fim de justificá-lo como lugar de 

memória do ensino secundário no Brasil. 

Desta forma, a investigação propôs-se a abarcar, além do levantamento bibliográfico, 

uma pesquisa qualitativa, de modo que fosse possível mostrar o projeto de memória 

institucional alavancado pelo NUDOM.  Essa seção incluiu subseções que analisaram a 

política do NUDOM, os critérios de seleção e desenvolvimento de coleções, as normas de 

acesso à informação e a política de preservação do seu acervo, objetivando melhor 

compreender a formação e conservação da memória e história da instituição. Ficou 

demonstrada a diversidade do acervo, constituído por documentos bibliográficos e de arquivo, 

e com base nos inventários das coleções elaborou-se tabelas para apresentar as espécies e 

tipos documentais.   

Após análise do acervo do Centro de Memória e dos depoimentos obtidos através dos 

questionários com a comunidade escolar, concluiu-se que a instituição fomenta e divulga uma 

imagem mistificada de si, apresentando-se como um lugar diferenciado que carrega consigo 

um prestígio conquistado no período imperial. O acervo do NUDOM tende a reforçar essa 

premissa, uma vez que não foram encontrados registros que servissem de análise crítica 

acerca da posição da instituição em diferentes períodos de crise da educação pública 

brasileira, ao longo dos quase duzentos anos de existência do colégio. 

O discurso do Colégio Pedro II como sinônimo de respeito e prestígio é o que 

predomina e se mantém no imaginário popular; ele vem da própria instituição, da imagem que 

propaga sobre si mesma, do que ela representou e ainda representa para a sociedade.  

Pierre Nora, em livro intitulado “Entre memória e história: a problemática dos 

lugares”, apresentou a relação entre história, memória, tempo e espaço. Concorda-se com o 

autor ao afirmar que a necessidade de “lugares de memória” é um indicador de que não há 

mais memória e sim, uma necessidade de história. 

Dessa forma, acredita-se que a memória é, então, permeada pelas disputas de poder, 

embates que definem o que e como será lembrado, e também aquilo que deve ser esquecido. 

Considerando as relações entre a memória, o tempo e o espaço analisadas a partir do autor, 
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pode-se afirmar que a memória é constituída a partir de um determinado lugar que lhe sirva de 

referência.  

Nesse sentido, ao analisar o Colégio Pedro II foi possível perceber características que 

atuam no âmbito da história e memória. Dentro dos grupos que compõem uma instituição, é 

definido o que será lembrado a seu respeito. Sendo assim, a memória está associada aos 

dispositivos de controle de poder dos grupos dominantes. Torna-se necessário compreender os 

interesses que definem os estudos no campo da memória para determinada instituição, cujas 

lembranças e esquecimentos, como elementos que as constituem são, portanto, suscetíveis às 

intervenções geradas a partir das relações de poder estabelecidas entre seus grupos.  

Dessa forma, afirma-se que não há saber neutro, porque todo saber é gerado a partir de 

uma disputa de poder. Considerando a história do Colégio Pedro II - instituição escolar criada 

no Período Imperial - enfatiza-se que todo conhecimento a seu respeito existe a partir de 

condições políticas que institucionalizaram a sua memória, por meio da seleção, organização 

e divulgação de documentos que reforçam a imagem do Colégio como o arauto da tradição e 

da excelência. 

Sabe-se que uma instituição é formada por relações estabelecidas, baseadas em valores 

e princípios criados pelos seus membros, cujos discursos podem ser carregados de ideologia 

que, muitas vezes, manifesta-se veladamente nas falas dos seus gestores e no conteúdo dos 

documentos institucionais.  Nesse contexto, analisando os documentos que estão sob a 

custódia do NUDOM e as falas dos seus membros foi possível identificar que compartilham 

do interesse de perpetuarem o Colégio Pedro II como padrão de ensino no imaginário da 

sociedade, de modo a não deixar cair no esquecimento a importância dessa instituição no 

processo de sistematização da educação escolar em nosso pais.   

Para tanto, estabelecem estratégias, objetivando consolidar a identidade institucional, 

criando um senso comum entre seus grupos sociais e provocando o esquecimento de 

acontecimentos conflitantes com a imagem que pretendem passar do colégio. Um desses 

acontecimentos, foi a crise vivenciada pelo colégio durante a sua quase extinção, resultante da 

promulgação da Reforma Rivadávia Correa, episódio raramente lembrado.    

No levantamento dos dados sobre a organização do Colégio, as mudanças ocorridas 

em sua estrutura de ensino, de escola exclusivamente secundária para uma escola de educação 

básica, abarcando outras modalidades de ensino, como a educação profissional, ainda não tem 

registros no NUDOM. Percebe-se, assim, que outras modalidades de ensino podem fazer parte 

de sua estrutura, mas não podem descaracterizá-la enquanto uma escola propedêutica. As 

mudanças no perfil da escola, ocorridas em função das reformas no ensino, parece-nos 
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silenciadas. Isso nos leva a concluir que, em sua política de memória, o NUDOM reforça a 

identidade difundida pela instituição, cujas bases são a formação geral e humanista. 

O exame das diretrizes do NUDOM foi feito de acordo com o contexto institucional 

em que foi criado. Conforme a seção 4 desta dissertação, os documentos analisados foram 

produzidos quando da criação do Núcleo de Documentação e Memória, em 1995. Desses, 

apenas o documento Diretrizes para o Desenvolvimento do Acervo do NUDOM passou por 

atualização após a inserção do acervo do Arquivo Histórico, em 2003.  

O conteúdo dos documentos destaca o processo de construção do NUDOM, 

caracterizando-o como centro interdepartamental de estudos, configurando o Colégio Pedro II 

como “lugar de memória” da história da educação brasileira. Sua análise foi essencial para a 

fundamentação dessa dissertação. As informações contempladas nesses documentos, refletem 

a definição das finalidades do NUDOM como um lugar disseminador da memória 

institucional, caracterizando-se como elemento de afirmação e promoção de uma imagem 

positiva da entidade para os seus grupos sociais. 

Desse modo, junto com os documentos que orientam as atividades do NUDOM, 

analisamos seu acervo procurando conhecer qual a perspectiva de memória o setor apresenta 

ao seu público. A análise permitiu compreender a formação e as características da instituição. 

Esse acervo apresenta o Colégio Pedro II como “monumento”42, como um bem simbólico, 

uma relíquia da educação brasileira, porque traz o passado da instituição para o presente, de 

modo a fortalecer e perpetuar a tradição e o imaginário como sendo o de um colégio de 

excelência. A seleção dos documentos que compõem o acervo, auxilia no processo de 

fortalecimento do sentimento de pertencimento da comunidade escolar, além de ter por 

objetivo manter esta memória viva. 

O NUDOM autorrepresenta-se como um lugar de guarda de documentos com valor de 

prova testemunhal, tendo como objetivo preservá-los para análise histórica, assim 

contribuindo com o processo de construção de uma identidade da educação nacional. A partir 

disso, entende-se que o conceito de memória defendido e posto em prática no NUDOM, preza 

por narrar os eventos históricos gloriosos e o passado nobre do Colégio conservando, como 

testemunho, a produção intelectual das personalidades que passaram pela instituição. Além 

disso, o Núcleo contribui positivamente para preservar a imagem do Colégio como um lugar 

de tradição e de ensino de excelência, uma vez que seu acervo serve como difusor dessa 

imagem.  

                                                             

42 Le Goff (1993).   



 134 

 

Na construção da sua memória institucional o Colégio emprega imagens da memória 

afetiva da sua comunidade, através da criação de símbolos que perpetuam a origem 

monárquica da Instituição. Nesse contexto, o NUDOM auxilia preservando um acervo que 

valoriza as lembranças que resgatam o passado ilustre. 

Considera-se que a memória institucional é mantida através de jogos de poder e 

disputas de memórias, sendo hegemônica aquela que consegue cristalizar-se nos documentos 

históricos preservados e disseminados. Desse modo, ao selecionar os documentos que 

comporão seu acervo, o NUDOM mantém um padrão estabelecido pela instituição, cujo 

capital simbólico tem como medida o estigma de escola tradicional, ilustre, com forte relação 

com os poderes que regem o país, diferenciada pelo seu quadro docente e discente e 

considerada condutora da educação no Brasil, através do seu conceito de colégio exemplar. 

Desse modo, confirmou-se a hipótese de que o acervo do NUDOM contribui com a 

memória e a identidade do Colégio Pedro II, sendo capaz de influenciar no que é lembrado e 

esquecido pela e sobre a instituição, valendo-se do que seleciona para ser memória oficial e 

silenciando aquilo que deve ser esquecido. A política de seleção do acervo reforça o 

alinhamento da história do Colégio com a história da educação no Brasil, destacando a 

centralidade da escola como modelo de ensino durante os séculos XIX e XX, não se 

preocupando em historicizar as contradições e os percalços pelos quais passou. 

Através da análise dos seus documentos e da diretriz do seu acervo, em conjunto com 

as respostas obtidas nessa pesquisa, percebi a repetição do discurso de glória e singularidade 

do Colégio Pedro II, que enfatiza a importância da escola como modelo de ensino. O 

NUDOM contribui, portanto, com a recriação da memória institucional através da sua política 

de seleção do acervo, das atividades pedagógicas e de comunicação social, fazendo o resgate 

do passado de glórias do colégio imperial. 

A memória que prioriza apresentar atribui aos estudantes um protagonismo, 

enfatizando as personalidades que se formaram na instituição e respectivas colaborações para 

o Brasil. Professores e diretores importantes também são destaques no acervo do NUDOM, 

além dos alunos laureados com a “pena de ouro”. O Centro de Memória faz questão de 

ressaltar que, ao longo dos anos, o Colégio Pedro II abrigou ilustres personalidades da 

intelectualidade brasileira e que muitas de suas obras e trajetórias estão preservadas no 

NUDOM. 

O NUDOM deixa claro seu objetivo através da narrativa encontrada no site do Colégio 

sobre sua apresentação, missão e visão: “constitui-se como um guardião da memória coletiva 

petrossegundense”. A memória institucional do Colégio é atrelada a sua criação pelo 
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Imperador Pedro II, o que reforça o caráter de escola modelo e exemplo de excelência. O 

Centro de Memória reforça os valores e a representação da instituição conhecida há décadas e 

estabelecida por seus grupos dominantes que, embora se renovem, conseguem manter a 

imagem de escola tradicional, elitista e de educação de excelência. É nesse jogo de memória 

(a oficial versus a silenciada) que a identidade da instituição vai se consolidando e 

atravessando gerações, porque sempre é atualizada e confirmada. 

A relação “espaço/tempo” também é fundamental para a manutenção da memória 

institucional. Relembramos que a sede do NUDOM está localizada no prédio histórico da 

instituição, no Centro da cidade do Rio de Janeiro. Essa construção abrigou o antigo 

Externato, onde se originou o Colégio, em 1837, em cuja cerimônia de fundação esteve 

presente o Imperador Pedro II. A arquitetura suntuosa, o mobiliário da época e os livros raros 

dispostos com destaque, auxiliam na reprodução da imagem que o colégio deseja transmitir. O 

levantamento feito pela pesquisadora acerca das consultas realizadas no acervo, mostrou-nos 

uma história linear que se perpetua. Isso ocorre porque pesquisadores que utilizam o seu 

acervo, usam as mesmas fontes gerando, assim, um discurso cuja retórica raramente contradiz 

aquilo que deve ser dito. 

Nesse sentido, o Núcleo de Documentação e Memória do Colégio Pedro II torna-se de 

grande importância para a formação e conservação da identidade institucional, uma vez que 

seu acervo guarda os vestígios de uma época, sendo fundamental para a escrita da história do 

Colégio e da educação secundarista no Brasil. Sendo assim, conservar o patrimônio escolar é 

preservar a própria história da sociedade, dos sujeitos no tempo e, consequentemente, garantir 

a seus grupos o direito à memória. 

A proposta desta dissertação foi chamar atenção sobre a importância da preservação 

da memória e das questões teóricas e conceituais que envolvem o tema e suas contradições. A 

compreensão dessa dialética só foi possível porque o acervo do NUDOM está preservado.  No 

que tange à conservação e à organização dos acervos, cabe destacar os seus profissionais, 

pessoas qualificadas, preocupadas com o desenvolvimento de uma política de preservação dos 

conjuntos documentais arquivístico, bibliográfico, museológico e com a produção de 

instrumentos de busca para a recuperação das informações. 

No trabalho empírico, além da observação realizada pela pesquisadora, por meio de 

visitas ao NUDOM, foram realizadas conversas e entrevista semiestruturada. Essa 

triangulação de métodos permitiu-nos conhecer como os sujeitos que vivem o cotidiano da 

instituição veem a sua história. As respostas mostraram que a memória e a identidade 

propagada pelo NUDOM reverberam e tem audiência junto à comunidade escolar. 
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A proposta de conhecer essa comunidade levou-nos a trabalhar com a memória dos 

grupos sociais que compõem o Colégio Pedro II, que se manifesta viva e sujeita a novas 

construções nas lembranças dos servidores e alunos. Do mesmo modo, optou-se por ouvir as 

falas de alguns dos atores sociais que fazem parte da trajetória do NUDOM (seus membros e 

fundadores). 

Ao longo da pesquisa, foi possível perceber o forte sentimento de vaidade e 

necessidade de enaltecer a história célebre do Colégio. A memória-histórica preservada pelo 

NUDOM não transcende a memória gloriosa, a memória oficial do Colégio. O sentimento de 

pertencimento a um colégio tradicional, cuja qualidade de ensino é referência há mais de 180 

anos, está presente no cotidiano da escola, no seu hino, no seu uniforme, no brasão do colégio 

e na figura de seu patrono – o imperador Pedro II – entre outros. O NUDOM contribuiu com 

esse discurso quando adquiriu coleções das grandes personalidades que passaram pelo 

Colégio. Dessa forma, conclui-se que existem memórias que o NUDOM não tem a pretensão 

de preservar, pois não se enquadram no projeto institucional, na identidade que procura 

propagar.  

A reconstituição da memória e identidade da instituição sustenta-se por meio de 

práticas e representações sociais centradas na exaltação do passado glorioso do Imperial 

Collegio de Pedro Segundo. Nessa direção, a instituição vem produzindo “documentos- 

monumentos” a respeito da história desde a sua fundação, para serem legados da sua memória 

e identidade, enfatizando sua proximidade com a corte imperial brasileira e os demais 

governos que sucederam esse período político. São eles: Memória Histórica do Colégio 

Pedro II. (1837-1937), de Luiz Gastão d`Escragnolle Dória, 1938, O Colégio Pedro II: 

Contribuição Histórica aos 175 anos de fundação e o recém-lançado Memória Histórica do 

Colégio Pedro II: 180 anos de história na educação do Brasil, os dois últimos produzidos e 

organizados pelo NUDOM. 

Na análise feita, fundamentada nos questionários, observou-se que há tensão entre um 

discurso caracterizado pela valorização da tradição e do aspecto celebrativo da memória da 

instituição e aquele que fala da escola e da educação a partir de outra perspectiva, apontando 

para sua postura mais democrática e de vanguarda sendo, por isso, mais tolerante com seus 

discentes. Todavia, é preciso considerar que, por mais tradicional que seja uma instituição, 

dificilmente manter-se-á alheia às modificações que a sociedade lhe impõe, ainda mais em se 

tratando de uma escola que lida com indivíduos em formação, que carregam consigo as 

impressões de cada geração e do seu próprio tempo.  
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Por meio das análises das entrevistas e dos questionários aplicados aos professores, 

vimos que a maioria dá grande valor à tradição e à história do Colégio Pedro II, destacando 

seu ensino de excelência que pode ser comprovado pelas notas obtidas por seus alunos nas 

diversas avaliações do MEC e no ingresso às principais universidades do país. 

As falas dos docentes, discentes e funcionários acerca do sentimento de pertencimento 

à instituição, ratificam o discurso apresentado pela instituição como sendo o oficial. A 

valorização do Colégio Pedro II como lugar de formação das classes dirigentes e seu ensino 

de excelência, são alguns dos aspectos memoráveis citados por esses grupos sociais, pois lhes 

dão um sentimento de singularidade por pertenceram à instituição.  

Embora o Colégio tenha se tornado plural, procurando atender as diversas camadas da 

população, não é esse o discurso encontrado no NUDOM para referenciar a imagem da 

instituição. Constatou-se, neste estudo, que há uma narrativa predominante atuando como um 

discurso oficial, garantindo a identidade de um colégio tradicional, que oferece um ensino 

diferenciado para uma escola pública. Os seus grupos sociais em seus primeiros contatos com 

a instituição já são apresentados a um grandioso projeto, cujo slogan ratifica a imagem 

transmitida pelo Colégio Pedro II: “você ingressou no colégio secundarista modelo do 

Brasil”. 

Diante de tudo o que já foi exposto neste estudo fica evidente que o acervo do 

NUDOM contribui para fazer emergir a identidade que engrandece a instituição. Nos 

documentos encontrados no Centro de Memória o destaque são os professores de renome e a 

seletividade dos discentes. Outras memórias podem ser produzidas sobre o Colégio Pedro II, 

entretanto, esse discurso celebrativo foi o que permaneceu. A nosso ver, a memória de 

tradição e glória predomina, apagando tudo que não se enquadra nesse escopo.  

A identidade que essa memória provoca é compatível com o que se procurou 

demonstrar até agora quanto ao papel do acervo do NUDOM: ratificador do discurso oficial 

pré-construído pelo Colégio Pedro II, que se repete e fortalece ao longo da sua trajetória 

histórica. Esse discurso oficial, que fundamenta a memória institucional, funciona de modo 

exemplar com o Colégio Pedro II, uma vez que no imaginário da sociedade a imagem do 

Colégio está atrelada à ideia de uma escola de qualidade e tradição, cujo patrono foi o 

segundo imperador do Brasil. E a história recente do colégio? Os novos grupos de alunos das 

demais modalidades de ensino ali abrigadas, terão vez nesse acervo? E os demais sujeitos, 

como os técnicos administrativos, suas lembranças e memórias ficarão restritas às páginas de 

agradecimentos dos trabalhos de conclusão de curso?   
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Com essas considerações e inquietações, finaliza-se esta dissertação esperando que 

tenhamos contribuído para a realização de novas pesquisas relacionadas com a questão da 

preservação da memória e história das instituições escolares, permitindo fomentar interesse 

nos diversos pontos que a temática abriga, e que permanecerão à espera de outros 

pesquisadores. 
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APÊNDICE A 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA  

APLICADO À EQUIPE DO NUDOM 

 

1. O que motivou a criação do NUDOM? 

2. Qual foi o posicionamento, na época, do Museu Histórico e da Biblioteca Histórica do 

Colégio Pedro II quando da criação do NUDOM? 

3. Por que determinados itens do acervo do Museu e Biblioteca Históricos foram 

retirados de suas unidades específicas para criar um centro de memória?  

4. Existe um Regimento Interno que normatize as ações do NUDOM? 

5. Existe uma Política de Aquisição de Acervos do NUDOM? Caso sim, fale um pouco 

sobre ela.  

6. Como o acervo do NUDOM é formado? 

7. A memória dos docentes e técnicos administrativos está representada no acervo do 

NUDOM? 

8. O NUDOM trata não só sobre a história do Colégio Pedro II, como também da 

memória dos alunos. Diante disso, caso eu queira pesquisar sobre os discentes “que 

não entraram para a história”, os jubilados, por exemplo, eu consigo encontrar essa 

informação no acervo do NUDOM? 

9. Com relação aos campi mais novos, como Caxias e Niterói, essa memória está 

representada no acervo do NUDOM? 

10. Sabendo que o Colégio Pedro II é uma instituição secular, e dessa forma tendo 

passado por diversos momentos da história da educação brasileira, qual memória você 

acredita que o NUDOM preserva dessa trajetória para compor a identidade da 

instituição? 
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APÊNDICE B -  ESCLARECIMENTO SOBRE A PESQUISA 
 

Eu, Luana Pires de Arantes, aluna de Mestrado em Ciência da Informação da Universidade Federal 

Fluminense/ UFF, sob a orientação da professora Elisabeth Gonçalves de Souza, estou convidando-o 

(a) para participar do estudo sobre: 

A CONTRIBUIÇÃO DO NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA (NUDOM) NA 

FORMAÇÃO DA MEMÓRIA E IDENTIDADE DO COLÉGIO PEDRO II 

Esta pesquisa tem como objetivo reunir dados relevantes que nos ajudem a compreender qual a 

imagem dos discentes, docentes e técnicos sobre o Colégio Pedro II e a representação dessa instituição 
na memória dessa comunidade escolar.  

Os benefícios dessa pesquisa buscam promover o Núcleo de Documentação e Memória do Colégio 

Pedro II e conhecer qual a identidade que o colégio transparece para seus membros.O estudo não 
pretende identificar os respondentes da pesquisa. 

 

QUESTIONÁRIO PARA DISCENTES 

 

1. O que você preservaria da sua trajetória no Colégio Pedro II?  

o Fotografia 

o Uniforme 

o Diploma 

o Livros 

o Seu material escolar 

o Outros. _____________________________________________________________ 

2. Qual a imagem que você tem do Colégio Pedro II? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Para você o que é ser aluno do Colégio Pedro II? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Quais palavras abaixo definem o Colégio Pedro II para você? 

o Hino 

o Educação 

o Disciplina 

o Orgulho 

o Outros. _____________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - ESCLARECIMENTOS SOBRE A PESQUISA 
 

Eu, Luana Pires de Arantes, aluna de Mestrado em Ciência da Informação da Universidade Federal 

Fluminense/ UFF, sob a orientação da professora Elisabeth Gonçalves de Souza, estou convidando-o 

(a) para participar do estudo sobre: 

A CONTRIBUIÇÃO DO NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA (NUDOM) NA 

FORMAÇÃO DA MEMÓRIA E IDENTIDADE DO COLÉGIO PEDRO II 

Esta pesquisa tem como objetivo reunir dados relevantes que nos ajudem a compreender qual a 

imagem dos discentes, docentes e técnicos sobre o Colégio Pedro II e a representação dessa instituição 
na memória dessa comunidade escolar.  

Os benefícios dessa pesquisa buscam promover o Núcleo de Documentação e Memória do Colégio 

Pedro II e conhecer qual a identidade que o colégio transparece para seus membros.O estudo não 
pretende identificar os respondentes da pesquisa. 

 

QUESTIONÁRIO PARA DOCENTES E TÉCNICOS 

 

1. Qual a imagem que você tem do Colégio Pedro II? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Você conhece as atividades do Núcleo de Documentação e Memória do Colégio Pedro II? Quantas 

vezes você já foi à esse setor? 

o Sim. Nunca fui. 

o Sim. 1 a 2 vezes 

o Sim. 2 vezes ou mais. 

o Não. Nunca fui. 

3. Você conhece a Biblioteca Histórica e o Museu do Colégio Pedro II? Quantas vezes você já foi à 

esses setores? 

o Sim. Nunca fui. 

o Sim. 1 a 2 vezes 

o Sim. 2 vezes ou mais. 

o Não. Nunca fui. 

4. Quais palavras abaixo definem o Colégio Pedro II para você? 

o Hino 

o Educação 

o Disciplina 

o Orgulho 

o Outros. _____________________________________________________________ 


