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RESUMO 

 

Com base no levantamento bibliográfico realizado sobre o direito à memória nos 

arquivos, bem como sobre a temática de arquivos de direitos humanos, busca-se conceituar os 

tipos de memória, com a finalidade de discutir as relações entre ela e os arquivos. Apresentam-

se práticas arquivísticas necessárias à construção da memória, tanto em meio analógico quanto 

digital. É historicizado o surgimento dos direitos humanos, com o objetivo de evidenciar o 

direito à memória enquanto pertencente à esta categoria de direitos. Define-se a noção de 

arquivos de direitos humanos. Aborda-se a necessidade de repensar certas práticas de maneira 

que o profissional arquivista atenda às demandas de determinados grupos sociais no que tange 

ao seu direito à memória. São apresentadas iniciativas e ferramentas que auxiliam a construção 

da memória nos arquivos, destacando-se o software AtoM, sob o qual são realizados dois 

estudos de caso:  Mercosur. Guía de Archivos Y Fondos Documentales, e Lesser Slave Lake 

IRC Treaty Aboriginal Rights Research Archives. 

 

Palavras Chave: Arquivos. Memória. Direitos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           

ABSTRACT 

 

Based on the bibliographic survey about the right to memory in archives, as well as the 

concept of  human rights archives, we seek to conceptualize the types of memory, in order to 

discuss the relationships between it and the archives. There are presented archival practices 

necessary to build memory in archives, in both analog and digital environments. We address 

the emergence of human rights in order to include the right to memory in this category of rights. 

We define the notion of human rights archives. We drawn attention to the need to rethink certain 

practices in a way that the archivist meets the social demands of minorities regarding his right 

to memory. We analyze initiatives and tools that help bulding memory in archives, highlighting 

the AtoM software, under which two case studies are performed: Mercosur. Guía de Archivos 

Y Fondos Documentales, and Lesser Slave Lake IRC Treaty Aboriginal Rights Research 

Archives. 

 

Keywords: Archives. Memory. Human rights. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O interesse pelo tema advém da consciência sobre a necessidade de adaptar as 

práticas arquivísticas às demandas contemporâneas, além do incômodo frente a baixa 

produção de trabalhos de conclusão de curso na área de Arquivologia que possuem como 

foco os direitos humanos1. Deve-se ampliar o debate sobre essa temática a fim de 

enfatizar a dimensão política que a profissão exige, os impactos sociais decorrentes de 

seu exercício.  

Este trabalho teve como objetivo ampliar o horizonte de atuação do arquivista, 

estabelecendo um contraponto a abordagem puramente tecnicista que permeia o senso 

comum e por vezes encontra espaço também em parcela do meio acadêmico, ainda que 

de forma inconsciente. 

No que tange ao currículo do curso de Arquivologia da Universidade Federal 

Fluminense, verifica-se uma lacuna referente à temática de arquivos e direitos humanos. 

Apesar do esforço de membros do corpo docente em promover o pensamento crítico e 

reflexivo, há aspectos que podem ser aprimorados na busca pela formação ideal. Cita-se 

como exemplo a elaboração de uma disciplina específica para tratar do assunto, o que já 

se verifica em alguns cursos de Arquivologia no Brasil. 

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho consistiu na 

pesquisa bibliográfica acerca da temática dos arquivos e direitos humanos, bem como 

sobre a associação entre os arquivos e a memória. Realizou-se ainda dois estudos de caso 

de iniciativas que se utilizam das plataformas de acesso, difusão e descrição dos 

documentos de arquivo para construção da memória 

O arquivista efetua uma série de atividades no exercício de sua profissão. É 

responsável por gerir, classificar, avaliar e descrever documentos, além de diversas outras 

atribuições. Entretanto, surgem alguns questionamentos. Como, por que e para quem são 

executadas essas operações? No decorrer da prática arquivística, por vezes esquecemo-

nos da razão de ser dos arquivos, bem como dos compromissos éticos que assumimos. 

Por melhor que sejam tratados, os documentos necessitam dos usuários para adquirirem 

significado. 

 
1 Santos, Paula Meira dos (2017) apresenta uma análise temática dos TCCs do curso de Arquivologia da 
Universidade federal fluminense, entre os anos de 2003 e o primeiro semestre de 2017, na qual constata 
que, dos 608 trabalhos apresentados no período, apenas três (0,5%) possuem como tema principal os 
direitos humanos, e somente 17 (2,8%) fazem menção ao mesmo no corpo do trabalho. 
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Nesse sentido, deve-se ter em mente que cada cidadão, enquanto indivíduo ou 

representante de um grupo social, apresenta variadas demandas, as quais cabe ao 

arquivista atender da melhor maneira possível, se utilizando de todos os recursos 

disponíveis. Uma destas demandas refere-se ao direito à memória, direito humano 

inalienável, que inclui a capacidade de construir, preservar, difundir e acessar a mesma, 

seja ela coletiva ou individual. 

Para compreender como se dá a construção da memória, no primeiro capítulo são 

discutidas as relações entre ela e os arquivos. Apresentam-se os conceitos de memória 

individual e coletiva. Posteriormente, investiga-se como as minorias sociais podem se 

utilizar dos arquivos para construção da memória, e aborda-se as relações de poder 

presentes nos mesmos. Ao final do capítulo, destaca-se a prática de ação cultural em 

arquivos, considerando seu papel na construção da memória. 

O segundo capítulo trata do que se entende por arquivos de direitos humanos. É 

apresentado o  panorama histórico dos direitos humanos, que são subdivididos em 

gerações de acordo com sua abrangência, bem como quais são os critérios para se incluir 

um direito nessa categoria. Busca-se evidenciar o direito à memória enquanto um direito 

humano. Apresenta-se uma série de documentos e marcos referentes ao estabelecimento 

do mesmo.  

A seguir, estuda-se a aplicação do direito à memória em duas áreas principais: 

Brasil e demais países da América Latina; e no Leste Europeu. Tratam-se de regiões que 

sofreram com graves violações aos direitos humanos em decorrência das ditaduras que se 

estabeleceram por longos períodos. Nesse contexto, o direito a memória mostra-se 

fundamental para impedir que tais violações se repitam, bem como para desenvolver os 

processos de reparação às vítimas. A parte final do capítulo é dedicada a análise do direito 

à memória aplicado às minorias sociais, especificamente à comunidade LGBTQI+ e aos 

povos indígenas. 

O último capítulo aborda a prática da descrição arquivística e seu papel na 

construção da memória. São apresentadas as normas de descrição, formulam-se críticas 

às mesmas e aos princípios arquivísticos. Alerta-se para a necessidade de repensar a 

metodologia descritiva ao lidar com arquivos de direitos humanos.  

Posteriormente, considerando as tecnologias da informação das quais o arquivista 

pode se utilizar, verifica-se como a descrição se manifesta no ambiente digital. É 

conceituado o modelo OAIS e explicita-se seu funcionamento.  
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Por fim, enfatiza-se as plataformas de acesso, analisando iniciativas que se 

utilizam do software AtoM para a construção da memória. Destacam-se brevemente suas 

funcionalidades, para então realizar o estudo de caso de duas plataformas: Mercosur. Guía 

de Archivos Y Fondos Documentales; e Lesser Slave Lake IRC Treaty Aboriginal Rights 

Research Archives. 
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2. OS ARQUIVOS E A MEMÓRIA: CONCEITOS E 

PERSPECTIVAS 

 

Os estudos sobre a memória e suas perspectivas ocupam espaço no campo 

filosófico e científico em variados períodos. Cabe aqui traçar um breve panorama 

histórico do conceito de memória.   

Kessel (2003) afirma que “para os antigos gregos, a memória era sobrenatural. Um dom 

a ser exercitado”. Nas sociedades orais, acreditava-se que o registro contribuía para o 

enfraquecimento da memória, ao transferi-la para fora do corpo do sujeito. O responsável 

por lembrar adquire um papel fundamental nesse contexto, como a memória viva de seu 

grupo. Mais adiante, a autora comenta que, para os romanos, a memória é considerada 

indispensável à arte retórica, uma arte destinada a convencer e emocionar os ouvintes por 

meio do uso da linguagem. O orador deveria conhecer as regras e não recorrer aos 

registros escritos. 

 

No período medieval, ganha importância a memória litúrgica ligada à memória 

dos santos. O cristianismo, assim como o judaísmo, tem na lembrança o foco, 

na medida em que pauta o presente pela rememoração dos acontecimentos e 

milagres do passado. O tempo é marcado por comemorações litúrgicas, 

louvam-se santos e mártires, seus milagres são lembrados em datas precisas. 

(KESSEL, 2003) 

 

Goody (1987) avalia como a introdução da escrita impactou as estruturas das 

sociedades humanas. Aponta que a escrita revolucionou os modos de comunicação e foi 

inserida em resposta à complexificação das estruturas sociais, administração burocrática 

dos Estados. O registro escrito nos arquivos serviu às operações de comércio, coleta de 

impostos, circulação de mensagens, dentre outros fins.  

Logo a escrita tornou-se também um mecanismo de preservação da memória. Os 

mais variados grupos, coletivos e comunidades conseguem registrar suas expressões 

artísticas, celebrações religiosas etc., através de suportes que vão desde tabuletas de 

argila, pedra, papiro, pergaminho e papel até os recursos digitais da atualidade, 

perpetuando mais facilmente suas culturas do que se contassem apenas com a oralidade.   

A relação entre os arquivos e a memória é um dos temas em debate na ciência 

arquivística. Entretanto, é preocupante a naturalização dessa relação. Como pontua 

Piggott (2005) “supõe-se que todos nós sabemos o que memória e a associação entre 

arquivos e memória realmente significam, sem necessidade de discussão ou definição” 
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(apud CAMPOS, 2015, p. 102). Na mesma linha, Bastian relata que “memória e arquivos 

foram ligados entre si e vistos como tendo um relacionamento implícito e significativo” 

(2019, p. 263).  

Com o objetivo de desnaturalizar essa relação, adota-se neste trabalho a visão 

sócio- construtivista, que alerta para a necessidade de refletir acerca da formação da 

memória, delimitada por um contexto sócio histórico e cultural. 

Jardim enumera os termos que são comumente associados à memória, destacando 

que nenhum destes a considera como um processo e construção social. Por vezes atribuem 

uma conotação equivocada, como o termo resgate, que transmite a ideia de que 

determinados grupos sociais precisam que sua memória seja salva, supostamente cabendo 

ao arquivista o papel de iluminar estes grupos. 

 

Diversos termos tendem a ser associados à memória: resgate, preservação, 

conservação, registro, seleção etc. Neste sentido, a memória parece visualizada 

sobretudo como dado a ser arqueologizado e raramente como processo e 

construção social. (JARDIM, 1995, p. 1) 

 

Millar (2006, p. 106-107) analisa a metáfora dos arquivos como memória.  

 

In the metaphor of archives as memory, we see our memories as being “of the 

past”, and we see archives as evidence of that same past. Similarly, we imagine 

that our memories rest in some particular “place” in our minds: Cicero’s the 

treasure-house of all things or St. Augustine’s inner chamber, vast and 

unbounded. Similarly, we keep the records of the past in a place: a repositor, a 

storehouse, an archives. 

 

O paradigma pós-custodial, através dos documentos digitais, redefiniu essa 

metáfora, na medida em que um arquivo adquire a capacidade de estar simultaneamente 

em vários locais. Com o contínuo desenvolvimento e a transformação das tecnologias da 

informação e comunicação, aliadas ao fenômeno da globalização, amplia-se a produção 

de documentos, bem como sua difusão. A memória é evidenciada aqui não como um 

objeto estático, guardado em nossa mente, mas enquanto um processo, dinâmico e 

contínuo, tal como a criação dos arquivos. 

 

2.1 Memória individual  

 

Millar (2006) recorre à psicologia para conceituar a memória individual e 

posteriormente estabelece o que se entende por memória coletiva.  Define memória como 

a capacidade de reter mentalmente as experiências passadas, a habilidade de armazenar 
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as informações adquiridas e utiliza-las para uma ação posterior. A memória individual é 

constituída por experiências particulares. Apenas o sujeito que participou de determinado 

evento pode descrever suas sensações, e os detalhes percebidos variam de pessoa para 

pessoa. Lopez corrobora com essa perspectiva ao afirmar: 

 

Cada pessoa carrega dentro de si suas vivências, impressões, acompanhadas 

de suas aprendizagens. Não guarda tudo, pois a memória é sempre seletiva. 

Vale ressaltar que os critérios do que é significativo ou não resultam do espaço 

e do tempo em que se vive. A história de cada um contém a história de um 

tempo, dos grupos a que pertence e das pessoas com quem se relaciona. 

(LOPEZ. 2008, p. 32)  

 

 Millar Explicita os estágios de absorção do conhecimento. Se inicia pela 

aquisição da informação através de nossa memória sensorial. Tudo o que percebemos 

através dos sentidos (visão, paladar, olfato, audição e tato) forma a mesma. 

Posteriormente, a memória de curto prazo captura informações decorrentes dos sentidos 

e armazena-as por um curto período de tempo (cerca de meio minuto). De maneira 

seletiva, apenas fragmentos da experiência são preservados na memória de longo prazo, 

capazes de permanecer por alguns minutos ou durante toda a vida, a depender do quanto 

tal experiência foi impactante para nós.  

A autora divide ainda a memória de longo prazo em dois tipos: procedural e 

declarativa. Também conhecida como conhecimento tácito ou implícito, a memória 

procedural é aquela utilizada para executar atividades. Por meio desta, lembramos como 

nadar, tocar um instrumento ou dirigir. Nos permite saber como fazer determinada coisa. 

Já a memória declarativa é composta pela memória semântica e episódica. A semântica é 

responsável pela compreensão dos significados e conceitos, geralmente partilhada por 

falantes da mesma língua. 

Por fim, diretamente relacionada à memória individual, encontra-se a memória 

episódica. Trata-se da lembrança de experiências pessoais em nossas próprias vidas, a 

capacidade de refletir sobre nós mesmos e recuperar emoções do passado. 

Após compreender o processo de criação da memória individual, Millar traça um 

paralelo com a questão dos arquivos: 

 

Memories, then, are created through a specific cognitive process. We receive 

sensory information; we store that information in our minds; and we retrieve 

that information when we wish to recall that particular memory, be it 

procedural, semantic, or episodic. An immediate parallel emerges with 

archives. Just as we capture, store, and retrieve memories, we acquire, 

preserve, and make available archives. (MILLAR, 2006, p.111) 
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A autora questiona ainda se os arquivos são sinônimos de memória, como costuma-se 

atribuir em determinadas situações, sobretudo em certa perspectiva historiográfica. 

Aponta algumas particularidades entre os conceitos para sustentar que os arquivos não 

são memória em si mesmos, mas podem atuar como gatilhos desta. 

 

Our entire past life is not preserved in our brains, and the records we keep only 

capture a portion of our experiences. But to equate records with memories – to 

suggest that records are memories – is to conflate two separate phenomena. 

Records are not memories. Rather, they are triggers or touchstones that lead to 

the recollection of past events. And there is not a one-to-one relationship 

between the record kept and the memory it stimulates. (MILLAR, 2006, p.114) 

 

A memória é seletiva. Não nos lembramos de todos os eventos que ocorrem em 

nossas vidas por mero esquecimento ou devido ao ato de bloquear, consciente ou 

inconscientemente, lembranças que nos remetem a eventos traumáticos. A seletividade 

aplica-se também à preservação dos documentos. É inviável preservá-los em sua 

totalidade, dentre outros fatores, pela limitação do espaço físico e custos elevados. Sendo 

assim, seleciona-se apenas uma pequena parcela do acervo que é destinado à guarda 

permanente.  

 

A memória pressupõe registro – ainda que tal registro seja realizado em nosso 

próprio corpo. Ela é, por excelência, seletiva. Reúne as experiências, os 

saberes, as sensações, as emoções, os sentimentos que, por um motivo ou 

outro, escolhemos para guardar. (LOPEZ, 2008, p. 17) 

 

Entretanto, os documentos não apresentam emoções. Não dialogam, literalmente, 

com seu usuário. É através da interpretação das representações construídas no documento 

que estas podem se manifestar no pesquisador. Daí o termo gatilhos de memória, pois os 

arquivos podem remeter a emoções e lembranças. Outra diferença fundamental está entre 

saber e se lembrar. Documentos permitem-nos analisar, vislumbrar como se deu 

determinado processo histórico, mas é impossível lembrar-se de algo que não 

presenciamos em vida. 

 

2.2 Memória coletiva 

 

A memória coletiva é a memória compartilhada. Trata-se de dividir experiências 

e práticas, que eram a princípio singulares, com a comunidade na qual estamos inseridos. 

Segundo Millar, é durante este processo que a relação entre os arquivos e a memória 

ganha força, pois os mesmos permitem que a última seja registrada em um suporte cujo 
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conteúdo esteja acessível aos demais, passando então da dimensão individual para a 

coletiva. A memória não é mais apenas nossa lembrança, transforma-se em 

conhecimento, que pode ser utilizado pela coletividade. 

 

It is in this transition from remembering to knowing that we move from the 

realm of individual to collective memory. It is a move that involves sharing 

our inner thoughts with others, creating stories from memories, and preserving, 

interpreting, and mediating external evidence – documents, artifacts, 

architectural sites, geographic places – to create a factual basis for individual 

memories and to communicate those recollections, and the emotional 

resonance they carry, outside of our single selves to our wider community. And 

it is here –finally – that the relationship between archives and memory gains 

strength. (MILLAR, 2006, p.118-119) 

 

Pollak chama atenção para o fato de que toda memória sofre influência coletiva. 

Apesar dos aspectos particulares destacados por cada indivíduo, nossa percepção da 

realidade, e mesmo a maneira como recordamos nosso passado, pode variar de acordo 

com relatos de terceiros que presenciaram o mesmo evento. Nesse sentido, para uma 

memória ser consolidada, deve-se considerar o ambiente no qual foi produzida, bem como 

seu registro num suporte. 

 

a memória pode ser compreendida, em um primeiro momento, como um 

fenômeno individual. Contudo, o autor ressalva que ela deve ser vista [...] 

como um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, 

transformações, mudanças constantes, consolidando-se no espaço, no objeto, 

na imagem, no suporte. (POLLAK,  1992, p. 211 apud BARROS; NEVES, 

2009, p. 58) 

 

Lopez aponta que nem toda memória individual torna-se coletiva. Apenas 

elementos aos quais foram atribuídos  valores significativos pelo indivíduo são passíveis 

de serem compartilhados e fazerem parte de sua identidade enquanto sujeito. Da mesma 

maneira, apenas aqueles considerados relevantes por determinado grupo serão aceitos 

enquanto constituintes da identidade coletiva do mesmo. 

 

É o conjunto de registros eleitos pelo grupo como significativos, que estabelece 

sua identidade, seu jeito de ser e viver o mundo e decorre dos seus parâmetros 

históricos e culturais. A possibilidade de compartilhar dessa memória é que dá 

a cada um o senso de pertencimento. Trata-se de uma relação criativa e 

dinâmica entre o indivíduo e o grupo. (LOPEZ, p. 32) 

  

De acordo com Halbwachs, pensador francês do campo das ciências sociais e tido 

como fundador do conceito de memória coletiva, esta necessita do apoio de membros do 

grupo para ser lembrada e posta em evidência. Afirma que: 
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enquanto a memória coletiva resiste e tira força de sua base de um corpo 

corrente de pessoas, são os indivíduos como membros do grupo que se 

lembram... toda memória coletiva requer o apoio de um grupo delimitado no 

tempo e espaço. (HALBWACHS, 1952 apud BASTIAN, 2019, p. 262).  

 

Através desta definição, pode-se inferir que a memória coletiva se refere à 

memória preservada por determinado grupo, que pode ou não ser reconhecida enquanto 

oficial pelo Estado. As relações de poder que envolvem este reconhecimento serão 

abordadas posteriormente.  

 

2.3 Arquivos, arquivistas e seus usuários   

 

Arquivos são uma das ferramentas utilizadas no processo de transformar a 

memória individual em coletiva. Tratam-se de dispositivos que compartilham narrativas, 

acontecimentos referidos como fundamentais para a construção da identidade de 

determinadas sociedades ou grupos. Cabe então explicitar o conceito de arquivos. De 

acordo com o Art. 2º da Lei no 8159 (Lei de Arquivos): 

 

Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e 

entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem 

como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a 

natureza dos documentos. (BRASIL, 1991) 

 

Destaca-se que os arquivos são produzidos sem outro propósito para além do 

cumprimento das atividades que lhes deram origem, e, portanto, não tem como objetivo 

inicial servir à memória coletiva. 

 

De saída, cumpre reconhecer que, segundo a teoria arquivística, os documentos 

de arquivo não nascem com qualquer pretensão para o futuro. Pelo contrário, 

encontram sua vocação no presente, como instrumentos que permitirão às 

instituições públicas ou privadas e aos indivíduos a consecução de suas 

funções e atividades rotineiras. Antes de se tornarem peças de interesse para 

os pesquisadores, os documentos cumprem um ciclo vital imbricado nas 

engrenagens dos negócios da entidade de que se originam. Servem primeiro 

como prova de obrigações e de ações juridicamente relevantes, para só depois, 

então, passarem à condição de testemunho da trajetória, dos usos e dos 

costumes dos grupos sociais. (CAMPOS, 2015, p.103) 

 

Como construir então, a ponte entre os arquivos e a memória coletiva? Nesse 

contexto, o arquivista assume o protagonismo do processo. É na fase de avaliação que o 

profissional define quais documentos que, após terem cumprido sua função primária de 

servir ao produtor, findo os prazos de guarda nas fases corrente e intermediária, 
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apresentam potencial para servir aos demais usuários, com os mais diversos usos, tendo 

um dos destinos a saber: eliminação ou guarda em arquivos permanentes. 

Quanto aos usuários dos arquivos, incluem-se pesquisadores, historiadores, 

jornalistas, produtores culturais, genealogistas, e o cidadão comum. Os documentos 

arquivísticos podem ser utilizados para pesquisas acadêmicas, criação e promoção de 

eventos, elaboração de reportagens ou, simplesmente para se obter determinada 

informação.  

A Lei de Acesso à Informação visa regular o acesso à informação enquanto um 

direito dos cidadãos brasileiros. Subordinam-se a ela instituições públicas de maneira 

geral e sociedades de economia mista, ou empresas privadas que prestam serviço público. 

O art. 3º do capítulo I estabelece diretrizes conforme os princípios básicos da 

administração pública, a saber: 

 
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;   

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de 

solicitações;  

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 

informação; IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 

administração pública;  

V - desenvolvimento do controle social da administração pública  

(BRASIL, 2011) 

 

O princípio da transparência ativa demanda que determinadas informações já 

devem estar disponíveis antes de qualquer solicitação, estabelece o sigilo como exceção 

e não exige justificativas para que o acesso aos documentos públicos seja concedido.   

No escopo deste trabalho, os arquivos são utilizados como forma de resistência, 

por grupos sociais tidos como minoritários. Podem servir de base para a constituição da 

identidade destes, sendo fundamentais para relembrar e tornar conhecidas suas lutas, 

reivindicações e marcos históricos.   

 

O arquivo é visto aqui como um lugar em que a memória se torna participante 

do processo de identidade, como praxe e representação da sociedade da 

informação. [..] Ele é concebido, ainda, como elo com um passado de 

continuidade e de descontinuidade, que leva a aclarar suas dimensões sociais 

e suas contribuições diretas na organização da sociedade da informação. 

(BARROS; NEVES, 2009, p. 56) 

 

Através dos arquivos torna-se possível analisar como determinado grupo social se 

organiza, seus movimentos, conflitos, como o mesmo se vê e é visto pela sociedade. As 

mudanças nessa percepção ao longo do tempo também são retratadas por meio dos 

arquivos. Como exemplo, no Brasil, até meados de 2018, não era permitida a mudança 
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do nome social sem apresentar uma ação judicial. Ou seja, os transexuais percebem-se 

enquanto sujeitos do gênero oposto daquele lhe atribuído ao nascer, mas eram vistos pelo 

Estado unicamente sob a perspectiva de seu sexo biológico. Sobre a importância da 

memória atrelada às minorias sociais, pode-se afirmar que: 

 

A memória é essencial a um grupo porque está atrelada à construção de sua 

identidade. Ela é o resultado de um trabalho de organização e de seleção do 

que é importante para o sentimento de unidade, de continuidade e de 

experiência, isto é, de identidade. (ALBERTI, 2005, p. 167 apud LOPEZ, 

2009, p. 17) 

 

O termo minorias é aqui empregado em perspectiva sociológica, ou seja, grupos 

marginalizados pela sociedade, que vivem em vulnerabilidade, possuem desvantagens em 

relação à um grupo dominante, em virtude de sua condição econômica, social, religiosa, 

entre outros fatores. Essa definição, de nenhuma maneira se relaciona às minorias em seu 

aspecto quantitativo, utilizado pela estatística. Como exemplo, indivíduos podem 

pertencer à um grupo desprivilegiado, porém constituir maioria da população em 

determinada sociedade, é o caso das mulheres e dos negros no Brasil. 

Cabe exemplificar de que maneira se manifestam essas relações de poder nos 

arquivos. Como é inviável preservar todos os documentos produzidos ou recebidos pelas 

instituições, estas precisam definir o que é memorável, ou seja, quais documentos 

constituem seu acervo permanente. Em seu artigo “Quem decide o que é memorável? A 

memória de setores populares e os profissionais da informação” Freitas e Gomes (2004) 

apontam para o apagamento da memória social. Os arquivistas preservam apenas aquilo 

que para eles é considerado “socialmente relevante”, de acordo com padrões 

estabelecidos e naturalizados pelo grupo dominante, que acabam por ignorar os arquivos 

dos grupos sociais minoritários. Dessa forma, não se consegue acesso à uma memória 

que não está institucionalizada. 

De acordo com Nora (1993 apud FREITAS; GOMES, 2004, p. 3), a expressão 

“lugares de memória”, muito utilizada para definir os papéis sociais das bibliotecas e dos 

arquivos deveria ser empregada como “lugares de história”, já que incluem, através da 

seleção, acervos documentais, registros onde predomina a cultura erudita e seu saber 

institucionalizado, além da história do Estado e de seu aparelho, também institucional. 

De acordo com Freitas e Gomes (2004, p. 3). 
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A História é administração do passado, de seu sentido, interpretação. Não é 

por acaso que as sociedades históricas são sociedades do registro escrito. O 

que Nora chama de História é o que se constrói como versão, baseada em 

autoridade de qualquer natureza-sempre política, dizemos nós – e que se 

investe de uma racionalidade. O que a História constrói, baseada em registros 

autorizados, vem, no pensamento historiográfico conservador, se contrapondo 

à memória, tratada como suspeita: assistemática, afetiva, subjetiva. A História 

baseia-se em documentos: fontes objetivas.  

 

Lopez lembra que a história é também uma construção social, envolta em relações de 

poder, que determinam quais acontecimentos serão destacados segundo uma suposta 

noção de verdade, em detrimento de outros que serão desvalorizados pela narrativa 

oficial. O pensamento positivista que se faz presente em algumas correntes filosóficas e 

científicas, busca esconder os atores responsáveis por essa seleção, naturalizando o 

processo de desenvolvimento histórico. “Toda história é sempre uma narrativa organizada 

por alguém em determinado tempo e implica uma seleção. Essa construção ocorre, 

invariavelmente, no presente, por um ou mais autores.” (LOPEZ, 2008, p. 17). 

Schwartz e Cook (2002) discutem sobre as relações dos arquivos e documentos 

com o poder. Desconstroem a visão de que o arquivista é neutro e imparcial, apontam que 

o trabalho do arquivista é também político. Negar este fato forma profissionais acríticos, 

que acabam por reproduzir preconceitos, reafirmar relações de opressão que prejudicam 

determinados grupos e o conjunto social como um todo. 

 

Taken together, the on-going denial by archivists of their power over memory, 

the failure to explore the many factors that profoundly affect records before 

they come to the archives, and the continued assumptions by many users of 

archives that the records presented to them are not problematic, represent a 

prescription for sterility on both sides of the reference room desk. When power 

is denied, overlooked, or unchallenged, it is misleading at best and dangerous 

at worst. Power recognized becomes power that can be questioned, made 

accountable, and opened to transparent dialogue and enriched understanding. 

(SCWARTZ; COOK, 2002, p. 2) 

 

Essas definições levam à análise do arquivo como instrumento de dominação e 

como espaço em que ocorrem lutas sociais. Se por um lado seu apagamento marginaliza 

cidadãos, manipula e oculta perspectivas da história, sua presença garante direitos. 

Quando nações estão sob a administração de um governo autoritário, ou em meio à uma 

guerra civil, um dos primeiros alvos são os arquivos. Busca-se apagar a identidade de um 

povo. É nítido que essas instituições transcendem o papel administrativo e assumem 

também uma dimensão social. Estão inseridas num contexto cuja função não se restringe 

apenas à de guardião da memória, como apontam Barros e Neves: 
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Esse contexto, portanto, faz com que o arquivo não se reduza à mera instituição 

de guarda da memória, mas extrapole tal função. Ele representa um forte meio 

necessário para a definição social e cultural, assumindo, assim, uma postura de 

mediação na conquista de direitos, no que tange à aquisição de informações e 

à criação de novos conhecimentos. (BARROS; NEVES, 2009, p. 60) 

 

Kessel destaca que a perspectiva da história enquanto ciência também se 

modificou ao longo do tempo. Até o século XX, eram levados em conta apenas os 

documentos escritos, narrativas oficiais. Posteriormente  Historiadores passaram a 

questionar uma suposta verdade histórica contida nestes, a considerar também o 

testemunho oral quando necessário. Passou-se a se  dedicar ao estudo de minorias, com o 

objetivo de pô-las em destaque, privilegiando seus movimentos, sua memória. Buscam 

evidenciar a participação das mesmas na construção de sua própria história.  

 

Durante muito tempo, os estudos de História privilegiaram os documentos 

escritos, os objetos enfim os vestígios que possibilitassem ao historiador 

realizar o seu trabalho: compreender e construir a história apoiando-se nos 

documentos que garantiriam a veracidade dos acontecimentos e processos ali 

registrados. Os temas tratados privilegiaram os grandes movimentos e a 

história dos grupos dominantes das diferentes sociedades. Foi a partir de 

meados do século XX que grupos de historiadores começaram a questionar 

estes procedimentos na medida em que eles baniam da História os grupos 

oprimidos [...]. Desta maneira emergiram as histórias de mulheres, negros, 

trabalhadores enfim a História, ao invés de se configurar numa grande 

narrativa comum a todos, passou a acolher e dar existência e visibilidade às 

várias narrativas. (KESSEL, 2003)  

 

Ao discutir os arquivos enquanto instrumentos de poder, gatilhos de memória ou 

esquecimento, também convém abordar o conceito de memória nacional. Buscando 

introjetar nos cidadãos a noção de pertencimento a um determinado país, delimitado não 

só pelas fronteiras geográficas, mas também por uma identidade cultural, o Estado toma 

para si a missão de criar uma memória nacional. O produto geralmente consiste em uma 

memória homogeneizadora, que destaca figuras tidas como heróis nacionais, promove 

certos estilos de vida e padrões de comportamento, em detrimento de outros. O que se 

encontra fora do espectro do que o Estado busca promover enquanto representativo de 

uma nação, é marginalizado. A própria criação dos arquivos nacionais surge com este 

fim, como atenta Campos: 

 

Os arquivistas frequentemente recorrem à associação entre arquivos e memória 

quando desejam justificar a importância de seu trabalho ou seu lugar na 

sociedade. Também o fazem as instituições arquivísticas: criado no século 

XIX, o Arquivo Nacional tinha como missão a guarda da memória do Estado-

nação. O Arquivo Nacional da Austrália se apresenta, ainda hoje, como a 

memória da nação.  (CAMPOS, 2015, p. 101) 
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Na mesma linha, Jardim aborda o projeto de formação de um Estado nacional, que 

acaba por buscar a homogeneização dos povos que compõem seu território, como se 

houvesse apenas uma única cultura, somente uma história que deva ser transmitida, uma 

memória que mereça ser lembrada. 

 

A partir do século XIX, no interior do projeto de Estado Nacional, desenham-

se concepções de memória e inventam-se tradições para uma nação que reserve 

um passado comum aos seus integrantes. A noção de patrimônio 

histórico/cultural insere-se neste processo pelo qual o Estado se organiza 

mediante a criação de um patrimônio comum e uma identidade própria. A 

construção desse patrimônio pressupõe valores, norteadores de políticas 

públicas, a partir dos quais são atribuídos qualificativos a determinados 

registros documentais. (JARDIM, 1995, p. 3) 

 

Barros e Neves chamam atenção para a maneira como a história oficial é 

transmitida entre as gerações. Somos condicionados a reproduzir uma forma idealizada a 

respeito dos acontecimentos, um modelo que nos foi ensinado no qual aparentemente a 

produção do conhecimento sobre determinado período já se esgotou. Há um 

esquecimento das noções de passado e futuro, ignorando que para compreender a história 

faz-se necessário estudá-la considerando o contexto no qual se deu determinado período, 

não sobre o tempo presente. 

 

Nossa história foi construída no esquecimento daquilo que Paul Valéry 

chamou de as duas maiores invenções da humanidade. O passado e o futuro. 

Sem passado e sem futuro, esta história oficial esvazia não apenas nossos 

pensamentos, mas principalmente a própria idéia de História. Narrar a história 

de um povo a partir apenas do tempo presente, tempo fragmentado, 

direcionado, instante fugidio tido como único tempo real, é negar a articulação 

de épocas e situações diferentes. O simultâneo tempo da história e o 

pensamento do tempo. (NOVAES, 1992, p. 9 apud BARROS; NEVES, 2009, 

p. 57) 

 

Ao abordar questões referentes à custódia arquivística sob o paradigma pós-custodial, 

Silva (2015), trata da formação dos arquivos centrais de Estado e do próprio surgimento 

da ciência arquivística enquanto “ciência do Estado”, como se houvesse uma relação de 

subserviência para com o mesmo. Seus principais objetivos consistiam no tratamento aos 

documentos administrativos, cuja produção foi acentuada sobretudo após a Segunda 

Guerra Mundial, além de pesquisas históricas fundamentalmente centradas na construção 

de uma identidade nacional. 

Portanto, as instituições arquivísticas eram retratadas apenas como guardiães do 

conhecimento, da memória estatal, incumbidas da preservação de seu acervo. Silva 

pontua que tal configuração mostra-se insuficiente para atender inúmeros atores sociais, 
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que vão além dos administradores e historiadores, a exemplo de imigrantes, movimentos 

sociais, e o próprio cidadão comum.  

 

Assim, a atual configuração do arquivo não seria capaz de dar conta das 

necessidades de novos atores sociais, tais como organizações não 

governamentais, movimentos sociais, imigrantes, num ambiente tecnológico 

que demanda maior interação e quantidades substanciais de informação e 

conhecimento. Para os pós-modernos, a arquivologia custodial seria 

eminentemente estatal e comprometida com o poder do Estado. (SILVA, 2015, 

p. 18-19) 

 

Em contraponto aos arquivos de Estado, fazem-se presente os arquivos 

comunitários, quando, por iniciativa dos próprios membros de determinadas coletividades 

ou de organizações que buscam representá-las, são reunidos e administrados os 

documentos produzidos pelos mesmos. Tais iniciativas constituem-se enquanto formas 

de resistência, preservação da sua identidade, sua memória e história.  

Independem do reconhecimento prévio e de sua institucionalização pelo Estado, 

mas podem ter como objetivo justamente chamar atenção do poder público para a 

existência das comunidades, visando posterior reconhecimento e legitimação, além da 

garantia de direitos para exercer sua cidadania. Assim, superam um padrão de 

marginalização e preconceito. Segundo Lopez (2008, p. 16), “Na superação desse padrão, 

no entanto, cada grupo pode tornar-se produtor, guardião e difusor de sua própria história. 

E essa narrativa histórica apresenta um potencial valioso no desenvolvimento social.”  

Um exemplo desse tipo de iniciativa refere-se ao Projeto Memória Social, uma 

parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e do Museu da 

Pessoa, que buscou reunir histórias de vida das comunidades do interior de São Paulo, na 

tentativa de promover uma identidade coletiva. Através da socialização destas histórias, 

contribuiu também para o desenvolvimento local daquelas comunidades. Formaram-se 

lideranças comunitárias que atuaram em conjunto com membros do Senac presentes na 

articulação local. Tais lideranças foram incentivadas e orientadas a elaborar planos de 

trabalho e iniciar projetos nas suas respectivas comunidades. Conforme aponta Lopez:  

 

Ao compartilhar, cada pessoa encontra no outro, de forma geral, apoio, 

companhia, segurança e outros tipos de ajuda. Cada um de nós faz o mesmo 

em maior ou menor grau e assim vamos construindo relações, vínculos e, por 

conseqüência, as nossas redes pessoais. (LOPEZ, 2008, p. 8) 

 

Determinou-se que  esse processo seria potencializado em consequência do 

registro das múltiplas histórias, experiências do passado e do presente de cada cidadão. 

As comunidades se fortalecem e tomam para si a responsabilidade do que podem fazer, 
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antes mesmo da intervenção de uma política pública. Convém explicitar como o projeto 

foi desenvolvido. 

Os participantes forem orientados a construir uma linha do tempo individual, 

relatando os marcos, as rupturas, escolhas, pessoas e acontecimentos significativos em 

suas vidas. Utilizaram-se de recortes de jornais, revistas e as próprias fotos dos acervos 

pessoais para realizar as atividades. Realizaram também desenhos para ilustrar a 

produção. O material foi distribuído entre grupos, e após cada membro finalizar sua linha 

do tempo, os integrantes compartilharam suas cronologias, buscando pontos em comum 

entre as linhas apresentadas. Cada cronologia foi considerada como um documento, um 

arquivo pessoal, que posteriormente se tornou parte da memória coletiva. 

Ao construir uma linha do tempo os indivíduos percebem-se como protagonistas 

de sua própria história. Enfrentam o desafio de selecionar e organizar elementos de sua 

trajetória  que desejam compartilhar e registrar. Processo semelhante ocorre durante a 

avaliação de documentos, porém em maior escala, já que atuamos sob o prisma 

institucional ou enquanto representantes de grupos sociais.  

Tendo como base as linhas do tempo individuais, passou-se para construção de 

uma linha do tempo coletiva. O tema proposto foi a trajetória das redes sociais, no sentido 

dos laços desenvolvidos entre as pessoas, a história comum por elas compartilhada. 

Foram definidos subgrupos que apontaram os marcos dessa trajetória em três eixos 

temáticos: a) história da rede; b) história do contexto geral; c) história pessoal. Após 

eleger os marcos mais relevantes, cada subgrupo anotou as datas e as descrições dos 

eventos em tarjetas e montou um painel. Posteriormente, discutiram e elegeram os marcos 

mais significativos para todos. 

Dentre os benefícios decorrentes da construção da memória coletiva local, 

destacam-se o fortalecimento de vínculos sociais, bem como o sentimento de 

autoafirmação enquanto membros de uma comunidade. Possibilita a reflexão sobre até 

que ponto nossas memórias são individuais ou coletivas, pois vivemos em sociedade, e, 

portanto, somos capazes de influenciar e ser influenciados, compartilhamos um contexto 

histórico comum. Lopez aponta ainda para a democratização do que é entendido como 

patrimônio:  
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A construção da linha do tempo coletiva permite articular diferentes visões 

sobre acontecimentos, permanências e mudanças vividas por todos, às vezes 

de formas muito diferentes. Também revela como cada um contribui para essa 

história. [...] Além de gerar coesão entre o grupo, é uma maneira democrática 

de estabelecer os parâmetros do que é entendido como patrimônio. (LOPEZ, 

2008, p. 23) 

 

A experiência acima relatada é interessante, pois o Conselho Nacional de 

Arquivos (CONARQ) preconiza a participação da comunidade na construção dos 

arquivos públicos municipais, tanto em relação ao controle social da administração 

pública, quanto no que chamou de “resgate da memória da comunidade local” (2014, p. 

141). Tal afirmação consta na cartilha para criação e desenvolvimento dos arquivos 

públicos municipais, feita por esse órgão colegiado do Arquivo Nacional: 

 

é a participação do cidadão na gestão pública, na fiscalização, no 

monitoramento e no controle da Administração Pública. O controle social é 

um complemento indispensável ao controle institucional realizado pelos 

órgãos que fiscalizam os recursos públicos. Contribui para a gestão ao 

favorecer a boa e correta aplicação dos recursos, é um mecanismo de 

prevenção da corrupção e fortalece a cidadania. (CONARQ, 2014, p. 141) 

 

A Cartilha estabelece as competências dos arquivos públicos municipais, dentre 

as quais cabe destacar: 

 

III – promover a organização, a preservação e o acesso aos documentos de 

valor permanente ou histórico recolhidos dos diversos órgãos da administração 

municipal; 

VII – acompanhar o recolhimento de documentos de valor permanente ou 

histórico para o Arquivo Público Municipal, procedendo ao registro de sua 

entrada no referido órgão e ao encaminhamento de cópia desse registro às 

unidades de origem, responsáveis pelo recolhimento, além de assegurar sua 

preservação e acesso; 

X – promover a difusão de informações sobre o Arquivo, bem como garantir 

o acesso aos documentos públicos municipais, observadas as restrições 

previstas em lei; 

XI – realizar projetos de ação educativa e cultural, com o objetivo de divulgar 

e preservar o patrimônio documental sobre a história do município. 

(CONARQ, 2014, p. 43) 

 

Tais competências são as que relacionam-se diretamente ao arquivo enquanto 

custodiador e promotor da memória local, já que parcela da mesma encontra-se registrada 

nos documentos de valor permanente. É direito do cidadão ter garantido o acesso à mesma 

através dos arquivos. Quanto à estrutura organizacional mínima, cabe mencionar que os 

arquivos municipais deveriam ter setores voltados para a pesquisa, difusão do acervo e 

desenvolvimento de práticas culturais e educativas. Segundo a cartilha do CONARQ, tais 

setores seriam responsáveis por: 
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I – planejar, coordenar e realizar pesquisas de caráter histórico, educativo e 

cultural, visando o apoio às atividades técnicas do órgão e a divulgação do 

acervo sob a guarda do Arquivo Público Municipal, por meio de publicações, 

exposições, bases de dados, sítios na web e outros produtos; 

II – buscar parcerias com órgãos públicos e instituições privadas para o 

desenvolvimento de programas, projetos e atividades de interesse cultural e 

educativo para o município; 

III – identificar os arquivos privados de interesse público e social para o 

município; 

IV – organizar exposições e eventos destinados a estreitar o vínculo da 

instituição com a comunidade; 

V – desenvolver programas de incentivo à pesquisa com o objetivo de divulgar 

o patrimônio documental do município;  

VI – fornecer subsídios e apoiar as ações e iniciativas no tocante à pesquisa 

histórica sobre a cidade e à produção de eventos voltados para a 

divulgação de sua memória; (grifo nosso) 

VII – planejar e promover atividades pedagógicas e visitas guiadas para alunos 

da rede municipal de ensino público e privado. 

(CONARQ, 2014, p. 47-48) 

 

Uma prática que remete à participação cidadã na constituição de um arquivo 

público municipal consiste na doação de fotos, mapas, que podem vir acompanhados de 

uma descrição colaborativa. Tais documentos podem indicar como eram as ruas, casas, 

praças e demais pontos do município durante sua formação. Um acervo como este mostra-

se fundamental para compreensão do contexto socio-histórico e cultural que envolve uma 

comunidade. Contribui para a percepção entre seus habitantes de que o arquivo é um 

ambiente coletivo, que deve ser preservado enquanto símbolo da memória local.  

Como exemplo da participação coletiva na construção de um arquivo público 

municipal, pode-se citar o Dicionário de Ruas, ferramenta de pesquisa disponibilizada 

pelo Arquivo Histórico Municipal de São Paulo na Internet, com informações a respeito 

do nome oficial dos logradouros públicos da capital. Elaborado pela Coordenação de 

Denominação de Logradouros e Próprios Municipais do Arquivo, conta com a 

participação dos moradores que enviam comentários ou outras observações sobre 

determinado local, através de um formulário. As informações são analisadas e, se forem 

pertinentes, são incluídas nos elementos de descrição, para complementar a história do 

logradouro. 

Outro exemplo interessante no mesmo sentido da participação cidadã nas 

instituições arquivísticas é o do  Arquivo Público Municipal de Caetité, município do 

interior da Bahia. De acordo o site da instituição, parte de seu acervo é composto por 

arquivos doados, material iconográfico, periódicos, bibliográfico e de correspondências, 

que permitem reconstituir a história social de famílias, ainda que em grande parte sejam 

personalidades públicas. Nota-se como exemplo, o conjunto documental da família de 
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Alfredo José da Silva, professor e diretor da antiga Escola Normal, prefeito em 1950. Foi 

doado por seu filho, Laertes Santana Silvão. 

Deve-se destacar, como resultado dessa participação de cidadãos na constituição 

de arquivos públicos, o reconhecimento da população para com o profissional arquivista, 

às práticas arquivísticas, ao arquivo como parte integrante da comunidade, promovendo 

o zelo pela instituição e pelos documentos custodiados. Além disso, é possível 

desenvolver práticas de ação e difusão cultural, editorial e educativa nos arquivos, algo 

que convém desenvolver um pouco nos limites da presente monografia.  

 

2.4 A ação cultural em arquivos e o seu papel na construção da memória. 

 

O conceito de cultura não é único, nem definitivo, varia de acordo com o campo 

social considerado. Flusser (1983, p. 147-148) destaca duas correntes gerais face à 

conceituação da cultura:  “ou a cultura é considerada como sendo o conjunto de objetos, 

obras, coisas feitas pelo homem, ou então como sendo a sua visão de mundo, conjunto de 

suas práticas sociais ou individuais.” 

De acordo com a primeira definição, cultura refere-se aos objetos que tornam-se realidade 

em decorrência do trabalho humano. Os acervos documentais, os monumentos, são 

resultado da interação entre as ideias do homem e a matéria. Ou seja, tomando ações com 

base em ideias os sujeitos são capazes de construir algo.  

Já a segunda corrente define cultura também como  as próprias ideias do homem, 

sua maneira de pensar e agir. É resultado da síntese das relações inter-humanas. Neste 

sentido, cultura torna-se não mais objeto, mas representação. Não há mais acervo cultural, 

e sim contexto cultural. 

Com base em Santos (2016), pode-se dizer que a cultura é tudo aquilo que o 

homem adquire ao longo de sua vida, a partir do seio familiar, que é o primeiro núcleo 

social que o indivíduo toma conhecimento. Por conseguinte, tudo que rodeia sua família 

faz parte da cultura que recebe e que será acumulada, juntamente com outras influências 

que receberá de grupos aos quais pertença, tais como, escola, amigos, clube, contatos 

profissionais, religiosos etc. Estes, provavelmente seguirão influenciando seus 

descendentes. 

Flusser (1983) aponta que, para o propósito de ação cultural, ambas as posições 

diante da cultura (enquanto acervo e contexto),devem ser consideradas. A ação cultural 
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se dá pela mediação e criação de acervo, atividades inseridas num contexto cultural bem 

definido.  

Já Coelho, autor de diversos livros sobre a temática e especialista em políticas 

culturais sintetiza que “Ação cultural, além de definir-se como área específica de trabalho, 

ensino e pesquisa, começou a constituir-se num conjunto de conhecimentos e técnicas 

com o objetivo de administrar o processo cultural.” (COELHO, 2001, p. 10-11) 

Porém, como a ação cultural se faz presente nos arquivos? Ao refletir sobre a 

questão Bellotto (2006) estabelece duas funções dos arquivos públicos. De acordo com a 

autora, a principal seria recolher, custodiar, preservar e organizar fundos documentais do 

governo.  

Já a segunda diz respeito à função social. Trata-se de estreitar o relacionamento 

entre a informação e o usuário, ou seja, promover a difusão da informação. Nesse 

contexto, o arquivista é o grande elo entre os documentos arquivísticos e o usuário, que 

busca e necessita da informação registrada nestes. A função social é a que se relaciona 

com o propósito da ação cultural, e merece destaque no âmbito deste trabalho.  

Sobre o cumprimento da função social nos arquivos, cabe destacar que, segundo 

Martendal (2007, p. 499) “os arquivos e museus são instituições que preservam, 

comunicam e informam sobre o patrimônio, tanto cultural como documental, 

estabelecendo-se como espaços que o fazem de geração para geração”. É este sentimento 

de pertencimento a um grupo social que faz com que seus membros tenham interesse em 

manter a memória de um povo viva. 

 Porém, cabe indagar: quais elementos constituem o patrimônio cultural 

brasileiro? De acordo com a Constituição Federal de 1988: 
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Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 

da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  
I– as formas de expressão;  
II– os modos de criar, fazer e viver;  
III– as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  
IV– as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados     às manifestações artísticos-culturais;  
V– os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
 
§ 1º O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 

protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 

vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento 

e preservação. 
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem. 
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e 

valores culturais. 
§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 
§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de 

reminiscências históricas dos antigos quilombos. 
 

Podemos observar que patrimônio é tudo o que envolve a expressão de uma 

sociedade, seja um documento, um edifício ou uma manifestação cultural, como por 

exemplo capoeira, maracatu, carnaval, frevo, reisado e outros.  

Ainda segundo Martendal (2007), existem três tipos de patrimônio: o patrimônio 

natural/ecológico, o histórico-artístico e o documental que estão ligados ao conhecimento 

humano e por isso necessitam ser valorizados e conservados. Assim, é preciso conhecer 

as formas de preservação cultural por meio da educação patrimonial, que é uma ação 

educativa, envolvendo o arquivista, o acervo e o público. 

 

A educação patrimonial se apresenta como forma de aproximar os arquivos e 

museus dos seus usuários, pois demonstra que as informações custodiadas por 

eles não são alheias à realidade social. Além disso, esse tipo de prática se 

baseia no reconhecimento do perfil desses usuários, fazendo com que sejam 

desenvolvidos serviços, de acordo com as necessidades e/ou anseios deles 

(MARTENDAL, 2007, p. 510) 
 

Para Bellotto (2006), a assistência educativa em arquivos é de suma importância 

porque ao aplicar-se à história local, ela toma caráter pedagógico, aproxima a comunidade 

dos arquivos e para que isso ocorra, é necessário estabelecer critérios. Deve-se levar em 

conta as possibilidades do encontro entre o ambiente escolar e os arquivos, bem como, 

quais documentos selecionar. Um caminho para aproximar os alunos da história nacional 

é mostrar-lhes, através do documento, a repercussão dos acontecimentos em sua cidade. 

Quanto aos benefícios de tal prática, é ponderado que:    
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Graças a história local, o aluno se apodera das referências culturais que lhe 

permitem conhecer melhor e amar sua cidade e sua região e, talvez interessar-

se mais por essa história geral que lhe parece, muitas vezes, demasiado austera 

e afastada do seu meio (ERMISSE, 1979 apud BELLOTTO, 2006, p. 235) 

 

Na seleção de documentos para as atividades de educação patrimonial nos 

arquivos, ao receber visitas de estudantes das instituições de ensino local, pode-se optar 

por documentos mais gerais, separados pelos arquivistas. São aqueles considerados de 

maior significado para a história local, porém não necessariamente guardam relação com 

o conteúdo ministrado pelo professor em aula. Outra alternativa consiste na seleção de 

documentos de acordo com solicitação do professor. É mais trabalhoso ao arquivista, 

porém apresenta grande aproveitamento didático. Também pode-se fazer uso de uma 

seleção mista.   

 

o melhor é alternar documentos-chave, que facilitam a compreensão de uma 

grande noção histórica, com documentos testemunho, que registram um 

acontecimento importante ou são a expressão de uma economia e de uma 

organização social, e documentos humanos, reveladores da natureza humana e 

da vida cotidiana. (BELLOTTO, 2006, p. 237) 

 

Além da assistência educativa voltada para o ambiente escolar, a autora estimula 

a prática da educação popular, voltada para todos os cidadãos, tendo em vista que o 

conhecimento local de sua cultura pode ajudá-lo a desenvolver seu senso crítico e 

compreensão do mundo ao seu redor. Bellotto defende ainda que a finalidade das práticas 

desenvolvidas deve ser aproximar o cidadão comum aos arquivos.  

Há maneiras de se estabelecer a relação educação-arquivo de forma não 

presencial, através da utilização de documentos pela imprensa, com finalidades 

educativas. Pode-se optar pela publicação integral dos mesmos em jornais ou a emissão 

de seu conteúdo por rádio ou televisão, quando for possível. 

Alternativamente, podem ser apresentados temas preparados à base dos 

documentos ou que lhes explore o conteúdo. Entretanto, mesmo nesses casos, é o 

arquivista que deve assumir o papel de protagonista, buscando os meios de comunicação 

de massa como via de penetração de sua mensagem. Assim, é possível demonstrar ao 

grande público o que se faz nos arquivos e talvez atrair potenciais pesquisadores para as 

instituições  arquivísticas.  

Consoante a essa ideia de proximidade com um público cada vez maior e mais 

abrangente, para Martendal (2007) os arquivos e museus atuais deveriam acabar com a 

ideia exclusiva de guarda do acervo, e voltar suas atividades também ao tratamento 

informacional, indo de encontro às demandas sociais de difusão da informação.  
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Ainda sobre a necessidade de estimular a educação patrimonial, Couto (2009) 

aponta que a mesma passa por criar mecanismos que viabilizem e construam um elo entre 

patrimônio e sociedade. Trata-se de: 

 
um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no 

Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento 

individual e coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as 

evidências e manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, 

sentidos e significados, o trabalho da Educação Patrimonial busca levar as 

crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e 

valorização de sua herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto 

destes bens, e propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos, 

num processo contínuo de criação cultural. (HORTA, 2006, p. 6, apud 

COUTO, 2009, p. 40) 
 

A autora aponta que “os indivíduos têm o direito de ter acesso à sua própria 

cultura, à sua história, à memória coletiva e social.” (COUTO, 2009, p. 41). Para tanto, 

esta deve fazer-se presente nos arquivos. Segundo ela, é possibilitado aos sujeitos, através 

dos documentos,   fazer uma leitura do universo no qual estão inseridos. O conhecimento 

adquirido através dos arquivos ocasiona a valorização da instituição custodiadora e do 

patrimônio cultural presente na mesma.  

Em artigo sobre a educação patrimonial em arquivos, Couto (2009) cita exemplos 

de práticas de educação patrimonial nos arquivos públicos e centros de memória da cidade 

de São Paulo. As atividades de ação educativa desenvolvidas visam aproximar os 

estudantes do  acervo arquivístico, ressaltando a importância e a valorização do 

patrimônio histórico documental para a formação de cidadãos.  

No Arquivo Público do Estado de São Paulo, as atividades consistem no seguinte: 

estágio com alunos; oficinas técnicas; seminários e palestras com temas pertinentes à 

Arquivologia; visitas guiadas para conhecer o funcionamento do Arquivo; aulas 

ministradas no Arquivo, nas quais o professor utiliza o acervo da instituição como 

material. 

Já no Arquivo Histórico Municipal de São Paulo,  suas atividades consistem em: 

visitas guiadas ao acervo; oficinas; palestras; publicações destinadas ao público escolar 

com base no conteúdo dos fundos documentais. Destaque para oficinas temáticas sobre 

os bairros paulistanos, dirigidas à educadores. Nestas, os funcionários do Arquivo  

auxiliam na utilização de documentos do acervo, como atas transcritas, mapas, plantas 

etc. 

Quanto às publicações destinadas ao público escolar, destaque para a publicação 

“Conhecendo o Arquivo Histórico Municipal: os primeiros séculos da cidade de São 
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Paulo”. Serve  de apoio à visita de alunos, sendo distribuída para ser aproveitada em sala 

de aula. É uma introdução ao trabalho de preservação de documentos, no qual  o acervo 

revela trechos da história da cidade, principalmente sobre o cotidiano de índios, jesuítas, 

bandeirantes e negros. 

Aborda também: a história do edifício; apresenta fotos das etapas de higienização 

dos documentos; dicas dos cuidados que devem ser tomados com os mesmos durante a 

pesquisa; transcrições; um glossário de termos arquivísticos e uma lista dos monumentos 

existentes na cidade. 

Já o Centro de Memória da Educação da Universidade de São Paulo (CMEUSP) 

desenvolveu um projeto de pesquisa que tem por objetivo preservar o patrimônio histórico 

das mais antigas escolas do Estado de São Paulo. Visando  atrair professores e alunos,  

são distribuídos kits pedagógicos, compostos por: um jogo de tabuleiro denominado 

Arquivo Perdido; uma revista de história em quadrinhos; um manual sobre organização 

e cuidados quanto aos documentos. Estimula que os estudantes participem da construção 

da memória institucional escolar. 

 As iniciativas paulistas mencionadas por Couto (2009) demonstram que é possível a 

elaboração de práticas de ação cultural e sua difusão nos arquivos brasileiros. Deve-se 

considerar as possibilidades de práticas culturais de acordo com os recursos disponíveis, 

o contexto social dos grupos aos quais se pretende direcioná-las, qual a maneira mais 

vantajosa para despertar nos mesmos o interesse pelos arquivos, capacitação do 

arquivista, professor e demais profissionais envolvidos, além de uma série de possíveis 

outros fatores não mencionados.  

O ato de planejar uma ação cultural exige proatividade dos responsáveis, além do 

inconformismo frente ao abandono e desconhecimento em relação à grande parte dos 

arquivos no país. Fundamental é relembrar que o público-alvo a quem se direciona a ação 

cultural é o principal agente capaz de provocar uma mudança social, transformando a si 

mesmo, sua comunidade e os próprios arquivistas, cabendo aos últimos o papel de 

mediador do processo.  

Para os fins deste trabalho, optou-se por enfatizar os arquivos municipais pois é 

nos municípios que se percebe com maior clareza a formação de comunidades, as relações 

de afeto entre seus membros, já que boa parte dos cidadãos que constituem o município 

acabam por se conhecer. De acordo com a cartilha do CONARQ para a construção de 

arquivos públicos municipais:  
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o município é o ente da Federação onde os cidadãos demandam mais 

diretamente e em maior volume os serviços públicos, eleva-se a 

responsabilidade da administração pública municipal para que consiga superar 

os desafios e impactos da implementação da Lei de Acesso à Informação nos 

serviços prestados à sua população (CONARQ, 2014, p. 8) 

 

Em síntese, este capítulo buscou apresentar contribuições para o debate que 

envolve os arquivos e a memória, sem a pretensão de esgotá-lo em definitivo. É preciso 

desenvolver uma Arquivologia social que, para além do tratamento técnico dado aos 

documentos, preocupe-se com o impacto dos mesmos na vida dos cidadãos. Construir 

uma sociedade que reconheça a importância dos arquivos para os mais variados fins trata-

se de um passo fundamental para formulação de políticas públicas, reconhecimento da 

prática arquivística e do próprio arquivista enquanto profissional. 
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3. ARQUIVOS E DIREITOS HUMANOS 

 

Segundo Ramos (2014), os direitos humanos consistem em direitos indispensáveis 

para se viver uma vida pautada na liberdade, igualdade e dignidade. Não há um limite 

para o que se entende enquanto um direito humano, pois nossas necessidades se ampliam 

de acordo com o contexto histórico. Novas demandas sociais são traduzidas juridicamente 

e inseridas no rol dos direitos humanos. 

O conceito de direitos humanos apresenta múltiplas aplicações. Pode-se dividir 

em diversas dimensões ou gerações, de acordo com o período histórico analisado. 

Destaca-se que seu desenvolvimento não é linear, mas expansionista, isto é, a discussão 

sobre o que se entende enquanto um direito humano não se esgota com a ruptura de 

determinado período histórico. 

Questões referentes ao direito à propriedade privada, proveniente das revoluções 

liberais no século XVIII permanecem tão atuais quanto às referentes ao direito à 

privacidade nas redes, apesar de formuladas em séculos diferentes. Nota-se uma 

internacionalização dos direitos humanos, que se expandem do indivíduo para a 

coletividade universal. Historicizar seu surgimento é fundamental. Apesar de ter se 

estabelecido enquanto um conceito moderno, diversos fenômenos anteriores servem de 

fundamento aos direitos humanos. 

 

3.1 Panorama histórico dos direitos humanos 

 

O período Axial (ano 800 ao 200 a.C) é considerado o primeiro período no qual o 

ser humano torna-se consciente de si mesmo. Afasta-se das explicações puramente 

mitológicas e parte do pensamento reflexivo na busca pela compreensão da realidade. 

Tem como marco o advento da filosofia. 

 

Na Grécia Antiga com os questionamentos dos mitos religiosos, o homem 

tornou-se o principal objeto de reflexão, suas necessidades, vontades e paixões 

tomaram um caráter de importância que inexistia. Desse modo, o homem 

passou a ser o próprio fundamento intelectual dos direitos que lhes eram 

dirigidos. (COMPARATO; FACHIN apud POLLI, 2019, p. 28) 

 

Apesar dos escritos de filósofos como Platão e Aristóteles mencionarem a 

dignidade do homem, busca pelo belo e pela justiça, além da participação na democracia 
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grega, vale lembrar que tais direitos atendiam apenas uma pequena parcela da população: 

os homens nativos, maiores de 21 anos e livres. Portanto, muito distante da 

universalização dos direitos humanos, almejada na contemporaneidade. 

Polli (2019), inclui como marco da organização política da sociedade o registro 

escrito das leis. As tradições, costumes e normas de conduta passaram a ser registradas 

em um suporte fixo e não mais transmitidas apenas oralmente. Eram feitas de pessoa para 

pessoa, sem que houvesse a necessidade de imposição das mesmas pelo medo de sofrer 

um castigo divino, como destacado na citação que segue: 

 

Estas leis, conforme observado, eram feitas do homem para o homem, sem que 

fossem impostas por uma divindade punitiva, e permitiram que uma noção de 

ordem e cumprimento de regras surgisse, fazendo com que os atos de barbárie 

em nome de determinado castigo divino fossem proibidos ou punidos. (POLLI, 

2019, p. 28) 

 

A autora destaca também os fundamentos do cristianismo, pois representam uma 

aproximação da divindade com a figura humana, anteriormente tida como intangível. 

 

No modelo cristão, todos os homens são iguais perante os olhos de Deus e 

como iguais, são detentores dos mesmos direitos, sem nenhuma distinção. Essa 

ideia de igualdade transcendia as diferenças regionais ou classes sociais, uma 

vez que segundo os preceitos bíblicos, todo o homem foi feito a imagem e 

semelhança de Deus. (POLLI, 2019, p. 30) 

 

Contraditoriamente, instituições como a Igreja Católica são responsáveis por 

grande parte da violação dos direitos humanos. Respaldou por séculos a escravidão, 

submissão e inferioridade da mulher frente ao homem, inferioridade dos povos não 

adeptos da cultura europeia, dentre outras ações conflitantes com os ensinamentos de 

Cristo. 

 
Várias passagens bíblicas do Novo Testamento ressaltam a ideia de igualdade 

e solidariedade entre os semelhantes. Porém, mesmo com essa nova visão, o 

Cristianismo continuou respaldando por séculos a escravidão, a inferioridade 

da mulher, a inferioridade dos povos americanos, africanos e asiáticos. Além 

disso, historicamente, foi a própria Igreja Católica a responsável por grande 

parte dos atentados aos Direitos Humanos. Sendo assim, é possível inferir que 

essa nova visão de igualdade e solidariedade não se traduzia no plano material, 

estando restrita ao plano espiritual. (RAMOS; COMPARATO; FACHIN apud 

POLLI, 2019, p. 30-31) 

 

A Idade Média também representou um retrocesso no que tange aos direitos 

humanos. Marcada pela aproximação da Igreja com o Estado, que evidenciou o domínio 

cultural, econômico e político da mesma no período. Destaca-se o Tribunal do Santo 

Ofício, ou Inquisição, como principal agente repressor nesse contexto. Responsável por 
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inquirir supostas heresias, torturou e executou centenas de indivíduos. Mulheres que 

questionavam a Igreja eram consideradas subversivas, ‘bruxas’ cuja morte na fogueira 

era o destino comum, a exemplo de Joana d'Arc. 

Entretanto, cabe mencionar os primeiros documentos escritos oficiais que 

proclamavam a igualdade entre os homens, apesar desta aplicar-se de fato apenas às 

pessoas do sexo masculino, que fossem livres. Em 1188, na Península Ibérica, a 

Declaração das Cortes de Leão conduziu ao nascimento de um Estado nacional. Em 1215 

o Rei inglês João Sem-Terra assinou a Magna Carta, que é considerada um embrião das 

futuras leis sobre direitos humanos. Estabeleceu entre algumas medidas o direito à 

liberdade religiosa, propriedade e herança, além de menções quanto à igualdade perante 

a lei. 

 

1. Prometemos diante de Deus, em primeiro lugar, e por esta nossa presente 

carta confirmamos por nós e por nossos herdeiros, para sempre, que a 

igreja da Inglaterra será livre e gozará dos seus direitos na sua integridade 

e da inviolabilidade das suas liberdades; e é nossa vontade que assim se 

cumpra; e isto está patenteado pelo facto de que nós, de nossa plena e 

espontânea vontade, antes que surgisse a discórdia entre nós e os nossos 

barões, concedemos, e por nossa carta confirmamos e solicitamos a sua 

confirmação pelo Papa Inocêncio III, a liberdade de eleições, que é da 

maior importância e essencial para a igreja da Inglaterra; e a isto 

observaremos e queremos que seja observado em boa-fé pelos nossos 

herdeiros para sempre. Nós também concedemos a todos os homens livres 

do nosso reino, por nós e por nossos herdeiros perpetuamente, todas as 

liberdades abaixo escritas, para que as tenham e as conservem para si e 

para os seus herdeiros, de nós e dos nossos herdeiros. 

39. Nenhum homem livre será capturado ou aprisionado, ou desapropriado 

dos seus bens, ou declarado fora da lei, ou exilado, ou de algum modo 

lesado, nem nós iremos contra ele, nem enviaremos ninguém contra ele, 

excepto pelo julgamento legítimo dos seus pares ou pela lei do país.  
40. A ninguém venderemos, a ninguém negaremos ou retardaremos direito 

ou justiça. (INGLATERRA, 1915) 

 

Já na Idade Moderna, período de transição entre o feudalismo e o capitalismo, 

surgiram outros documentos históricos importantes, como a Petition of Rights em 1628, 

o Habeas Corpus Act em 1679 e a Bill of Rights em 1698. Há ainda a declaração de 

independência Americana, em 1776, cujo trecho abaixo se segue: 
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Nós consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os 

homens foram criados iguais, que foram dotados pelo seu Criador de certos 

direitos inalienáveis, que entre estes se encontram a vida, a liberdade e a busca 

da felicidade. Que com o fim de assegurar estes direitos, instituem se os 

governos entre os homens, derivando os seus justos poderes do consentimento 

dos governados. Que sempre que qualquer forma de governo se torna 

destrutiva destes fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir 

um novo governo, baseando-o em tais princípios, e organizando os seus 

poderes na forma que lhe pareça mais adequada para garantir a sua segurança 

e felicidade. (EUA, 1776) 

 

Evidencia-se no trecho a teoria jusnaturalista, isto é, a noção de que o homem 

possui direitos naturais, inerentes, apenas pelo fato de nascer e ser humano. Tal corrente 

se fortaleceu sob a influência do Iluminismo, tendo John Locke como um de seus 

principais expoentes. O movimento forneceu as bases intelectuais para que a burguesia 

promovesse a Revolução Francesa, que rompeu com a simbiose entre Igreja e Estado, 

estabelecendo assim a liberdade religiosa, um direito humano fundamental. 

No contexto da revolução, a Assembleia Nacional Constituinte Francesa elaborou 

a  Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É considerado o primeiro documento 

que visa estabelecer os direitos individuais e coletivos de forma universal. Cabe destacar 

alguns de seus artigos:  
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Artigo 1º- Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções 

sociais só podem fundar-se na utilidade comum. 

Artigo 2º- O fim de toda a associação política é a conservação dos direitos 

naturais e 

imprescritíveis do homem. Esses Direitos são a liberdade. a propriedade, a 

segurança e a resistência à opressão 

Artigo 4º- A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique 

outrem: assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por 

limites senão os que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos 

mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela Lei. 

 Artigo 7º- Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão nos casos 

determinados pela Lei e de acordo com as formas por esta prescritas. Os que 

solicitam, expedem, executam ou mandam executar ordens arbitrárias devem 

ser castigados; mas qualquer cidadão convocado ou detido em virtude da Lei 

deve obedecer imediatamente, senão torna-se culpado de resistência. 

Artigo 9º- Todo o acusado se presume inocente até ser declarado culpado e, se 

se julgar indispensável prendê-lo, todo o rigor não necessário à guarda da sua 

pessoa, deverá ser severamente reprimido pela Lei. 

Artigo 10º- Ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões, incluindo 

opiniões religiosas, contando que a manifestação delas não perturbe a ordem 

pública estabelecida pela Lei. 

Artigo 11º- A livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos 

mais preciosos direitos do Homem; todo o cidadão pode, portanto, falar, 

escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta 

liberdade nos termos previstos na Lei. 

Artigo 16º- Qualquer sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos 

direitos, nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição. 

Artigo 17º- Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém 

dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente 

comprovada o exigir evidentemente e sob condição de justa e prévia 

indemnização. (FRANÇA, 1789)  

 

O Iluminismo é um marco na fase universalista dos direitos humanos. Aponta que 

todos os cidadãos possuem direitos a partir de seu nascimento, independente de condição 

social ou grupo no qual está inserido, ou seja, os direitos ganham uma dimensão 

pretensamente universal. Representa a emancipação do indivíduo frente aos grupos 

sociais,  tais como as organizações religiosas e a família. 

Entretanto, a autonomia do sujeito gerou algumas críticas. Os direitos naturais não 

eram suficientes para garantir a dignidade da pessoa humana, uma vez que cidadãos em 

situação de desigualdade apresentavam poucas expectativas de serem verdadeiramente 

livres e alcançar sua felicidade. Havia a percepção de que os direitos estabelecidos eram 

apenas simbólicos e não se manifestavam na prática, sobretudo para a classe operária. 

Como resultado, o comunismo de Marx e Engels ganhou adeptos. Buscava construir uma 

sociedade sem classes, na qual cada indivíduo recebe de acordo com suas necessidades e 

contribui com o possível na medida de suas condições. 

 Quanto aos crimes de guerra, cita-se a Convenção de Genebra (1863) como 

primeiro documento de caráter normativo internacional. Trata-se de uma série de tratados 

assinados entre meados do século XIX e XX, com o objetivo de reduzir o impacto das 
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guerras sobre a população civil, além de amenizar o sofrimento de soldados, doentes e 

feridos. Originou, no mesmo ano, a Comissão Internacional da Cruz Vermelha, que se 

destacou  por sua atuação durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918).  

Em virtude dos horrores presenciados no conflito, outras organizações 

internacionais com fins humanitários foram desenvolvidas. A Liga das Nações foi 

fundada em 1919, e dentre seus objetivos pode-se citar: supervisionar o desarmamento, 

arbitrar as disputas entre nações e garantir proteção social às minorias. Cabe destacar 

também a Organização Internacional do Trabalho (OIT), fundada em 1919, como parte 

do Tratado de Versalhes, elaborado no mesmo ano. O documento marcou o fim da 

Primeira Guerra Mundial.  A OIT é um órgão encarregado de tutelar sobre questões do 

trabalho. Visa promover oportunidades para que homens e mulheres trabalhem de 

maneira digna, em condições de liberdade, equidade e segurança.  

Essas últimas instituições acima citadas representam o primeiro estágio de 

internacionalização de direitos humanos, como destaca Comparato: 

 

Esta fase que ocorreu desde a segunda metade do século XIX e perdurou até a 

II Guerra Mundial é conhecida como a primeira fase de internacionalização de 

direitos, focada nos direitos humanos, na luta contra a escravidão e na 

regulação dos direitos do trabalhar assalariado (COMPARATO, 2010 apud 

POLLI, 2019, p. 35) 

 

A liga das nações falhou em seu propósito. Não foi capaz de evitar o fascismo na 

Itália, o nazismo na Alemanha e consequentemente a Segunda Guerra Mundial, que 

deixou aproximadamente 60 milhões de mortos, além de  vários sobreviventes que 

assumiram a condição de refugiados. O conflito marcou episódios de segregação, tortura 

e genocídio de maneira inédita até então.  Como resposta às violações de direitos humanos 

surge, em 1945, a Carta das Nações Unidas, documento responsável por transformar a 

Liga das Nações em Organização das Nações Unidas (ONU). Estabelece como propósitos 

da organização: 
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1. Manter a paz e a segurança internacionais e para esse fim: tomar medidas 

colectivas eficazes para prevenir e afastar ameaças à paz e reprimir os actos de 

agressão, ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos, e em 

conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um 

ajustamento ou solução das controvérsias ou situações internacionais que 

possam levar a uma perturbação da paz;  

2. Desenvolver relações de amizade entre as nações baseadas no respeito do 

princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, e tomar 

outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal;  

3. Realizar a cooperação internacional, resolvendo os problemas internacionais 

de carácter económico, social, cultural ou humanitário, promovendo e 

estimulando o respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades 

fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião;  

4. Ser um centro destinado a harmonizar a acção das nações para a consecução 

desses objectivos comuns (ONU, 1945) 

 

Vale lembrar que apesar dos horrores e incontáveis crimes cometidos contra a 

humanidade na Segunda Guerra Mundial, potências como Grã-Bretanha, Estados Unidos 

da América (EUA) e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) se abstiveram 

da votação para incluir os direitos humanos no documento. Fato é que foram incluídos, 

mesmo com as abstenções. Dentre as medidas adotadas pela ONU, cabe citar: 

 

A instituição chamada Nações Unidas foi responsável pela adoção de 

convenções sobre a Abolição da Escravatura, do Tráfico de Escravos e das 

Instituições e Práticas Análogas à Escravatura em 1956, e contra a Tortura e 

Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes em 1984 

(HUNT, 2009 apud POLLI, 2019, p. 36). 

 

Entende-se que os direitos humanos ultrapassam a noção de soberania nacional e 

seu cumprimento deve ser defendido em escala global, por todas as nações. Formulam-

se assim redes de cooperação internacional para o combate a ditaduras. Pode-se 

apresentar como exemplo, o Comitê pelos Direitos Humanos no Cone Sul (CLAMOR), 

que atuou contra regimes opressores da América Latina.  Vale citar o Tribunal de 

Nuremberg que, entre os anos de 1945 e 1946, responsabilizou a Alemanha 

internacionalmente e julgou os criminosos da Segunda Guerra Mundial. 

 

3.2 Critérios para incluir um direito no rol dos direitos humanos 

 

Após compreender o contexto histórico da ascensão dos direitos humanos, cabe 

estabelecer os critérios para que um direito seja pertencente à esta especialidade do 

Direito. Segundo Hunt: 
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Para serem considerados pertencentes ao grupo dos Direitos Humanos, é 

preciso que determinado direito cumpra três requisitos: devem ser naturais, ou 

seja, inerentes ao ser humano; precisam ser iguais, sem distinção alguma entre 

as pessoas e também necessitam ser universais, podendo ser aplicados em 

qualquer parte do mundo. (HUNT, 2009 apud POLLI, 2019, p. 38) 

 

Podem ser divididos em: direito-pretensão; direito-liberdade; direito-poder; e 

direito-imunidade. O primeiro consiste na busca por um serviço que deve ser prestado 

por terceiros, seja uma pessoa particular ou o Estado (geralmente o último). Um exemplo 

é o direito à educação básica e fundamental gratuita, como expresso na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, no primeiro parágrafo de seu artigo XXVI: 

 

Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos 

nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. 

A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução 

superior, esta baseada no mérito. (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS 

DIREITOS HUMANOS, 1948) 

 

São direitos positivados pelo Estado, em complemento aos direitos naturais, ou 

negativos. Representam a preocupação de que apenas os últimos não são suficientes na 

garantia de uma vida digna, em decorrência das desigualdades econômicas e sociais. 

O direito-liberdade consiste na coibição de condutas que cerceiem o livre arbítrio das 

pessoas. Exemplo é o direito à liberdade religiosa, pois ninguém deve ser obrigado, nem 

pelo Estado nem por terceiros, a seguir determinada religião. Incluem-se também a 

liberdade sindical e livre associação entre os cidadãos. 

 

Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e 

religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a 

liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo 

culto e pela observância, em público ou em particular.  

Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica.  

Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação 

Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para 

proteção de seus interesses. 

(DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948) 

 

O direito-poder é a garantia de que o cidadão pode exigir o cumprimento de algo 

pelo Estado, entidade pública ou privada. Um exemplo deste direito manifesta-se, por 

exemplo, quando ao ser preso o indivíduo tem o direito de realizar um telefonema e acesso 

à um advogado. 

Por fim, o direito-imunidade: norma que autoriza determinada conduta, sem que 

qualquer outra pessoa possa interferir na mesma. Um exemplo dessa norma é que 

qualquer pessoa é imune à prisão, exceto nos casos de flagrante delito, por ordem escrita 

e fundamentada judicialmente, transgressão militar ou crime propriamente militar. 
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“Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.” (DECLARAÇÃO 

UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948) 

Ramos (2014) estabelece ideias que distinguem os direitos humanos dos demais: 

universalidade, essencialidade, superioridade normativa e reciprocidade. Universalidade 

significa que os direitos humanos se aplicam a todos, independente de raça, sexo, gênero, 

classe social e religião. A essencialidade diz respeito ao dever de todos nós defendermos 

os direitos humanos, pois são indispensáveis. A superioridade normativa determina que 

os direitos humanos são a lei maior, prevalecendo sobre qualquer outra. Por fim, a 

reciprocidade exige que tanto o Estado e seus agentes quanto a coletividade protejam tais 

direitos, no sentido de impedir violações aos mesmos. 

Os direitos humanos podem ser divididos em gerações de acordo com sua 

abrangência, tendo como pilares os princípios da Revolução Francesa: liberdade, 

igualdade e fraternidade. 

A primeira geração refere-se aos direitos individualistas do sujeito em relação ao 

Estado, tais como direitos a integridade física, psíquica e moral. Engloba os direitos de 

liberdade, exigindo que sejam protegidos a esfera de autonomia de cada indivíduo, que 

abrange os direitos civis e políticos. Fruto das revoluções liberais do século XVIII na 

Europa e Estados Unidos, cujo objetivo era reduzir o poder da monarquia absolutista, 

traduzindo-se no direito à liberdade, igualdade perante a lei, propriedade, intimidade e 

segurança, todos estes pautados no princípio de liberdade. 

A segunda geração refere-se aos direitos de bem-estar social, como direito a 

educação, trabalho, lazer e cultura. Proveniente das exigências para que o Estado assuma 

papel mais ativo, promovendo a igualdade entre os cidadãos. Tem como marcos a 

Constituição mexicana de 1917, Constituição alemã de Weimar de 1919 e o Tratado de 

Versalhes, que criou a Organização Internacional do Trabalho. Baseia-se no princípio de 

igualdade. 

Os direitos de terceira geração destinam-se à proteção da coletividade, por meio 

dos ideais de fraternidade e solidariedade, como o direito a paz. Se pautam na relação do 

ser humano com o planeta e na finitude dos seus recursos naturais. Baseiam-se no 

princípio de fraternidade e trazem consigo os direitos ao desenvolvimento, ao meio 

ambiente e a autodeterminação dos povos. 

Há ainda menção a quarta e quinta gerações de direitos. A quarta trata dos 

referentes à cidadania e à liberdade de todos os povos, englobando questões de bioética e 

informática. Pautada no direito de comunicação, inclui o direito à participação 



47 
 

                                                                                           

democrática, de acesso à informação e ao pluralismo de ideias. Por fim, a quinta geração 

estaria associada ao constitucionalismo global e cidadania mundial, que englobam o 

direito à democracia, ao desenvolvimento e ao progresso social. Conforme já mencionado 

no início deste capítulo, uma geração não substitui a outra, nem lhes são atribuídos graus 

de importância distintos. 

 

3.3 O direito à memória enquanto um direito humano 

 

Esclarecidas as gerações de Direitos Humanos, cabe indagar onde está situado o 

direito à memória, de que forma pode ser exercido, e qual sua utilidade. 

Os arquivos de direitos humanos não se restringem aos documentos que afirmam 

tais direitos, como os tratados e declarações anteriormente mencionadas. Incluem-se 

nessa categoria, também aqueles que comprovem violações destes, com o objetivo de 

reparar, na medida do possível, os danos causados às vítimas, punir seus agressores e 

fundamentalmente impedir que tais violações se repitam. Nesse contexto, o direito à 

memória é fundamental.  Vale enfatizar que certas medidas são apenas simbólicas, como 

nos casos de reparação pecuniária, pois não há valor monetário que possa reparar 

violações de direitos humanos. 

Huyssen (2014) afirma que somente a memória é capaz de ligar o passado ao 

presente e ao futuro, e no caso das violações ao direitos humanos, é a responsável por 

recordar os atos de barbárie como forma de impedir seu esquecimento e reprodução. 

É um dever da humanidade para com os milhares de mortos em guerras e 

ditaduras, além dos sobreviventes que tiveram seus direitos violados de várias formas 

(prisão arbitrária, tortura física e psicológica, perda de um familiar, etc.), lembrarmo-nos 

da dignidade da pessoa humana. A resistência e o destino das incontáveis vítimas devem 

ser preservados na memória, considerando que os atos de barbárie cometidos têm como 

objetivo promover o apagamento do que ocorreu com suas vítimas. Quem viola os direitos 

humanos utiliza-se da supressão da memória para que tais atos sejam esquecidos.  

Os arquivos são vestígios destas violações. Mesmo aqueles julgados incialmente 

de valor apenas administrativo podem vir a revelar aspectos de regimes autoritários, 

fundamentais na compreensão de seu contexto, como os roteiros de viagem dos trens 

utilizados para deportar judeus aos campos de concentração nazistas. Logo, é 

indispensável o processo de avaliação destes documentos, sua preservação e proteção. Ao 

estabelecer o direito à memória enquanto um direito humano, Polli estabelece que: 
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A condição da memória como direito humano está no fato de que é preciso que 

a sociedade se lembre dos atos que cometeu para não repeti-los, é preciso 

lembrar-se dos horrores, das torturas, dos massacres e dos genocídios, para 

que, tendo consciência do estado de barbárie, a humanidade não volte a fazê-

los. (POLLI, 2019, p. 81) 

 

Dantas, por sua vez, define no que consiste o direito à memória propriamente dito: 

 

O direito à memória estaria pautado, então, na necessidade de cada indivíduo 

poder acessar, utilizar, reproduzir e transmitir conhecimentos adquiridos para 

aprender com as experiências passadas, acumulando conhecimento e 

aperfeiçoando-o com o passar do tempo. (DANTAS, 2009 apud POLLI, 2019, 

p. 81) 

 

Para compreender em qual geração dos direitos humanos está contemplado o 

direito à memória, faz-se necessário considerar os diferentes tipos de memória expostos 

no capítulo anterior. Tratando-se da memória individual, pode ser entendido como um 

direito humano de primeira geração, já que tal corresponde aos direitos individualistas do 

sujeito em relação ao Estado. 

Quanto à memória coletiva - no sentido de construção de uma identidade nacional, 

e a memória social - significando o pertencimento à diversos grupos sociais e suas 

representações, ambos são considerados direitos de segunda geração, que tratam do 

Estado de bem-estar social, exigindo que o mesmo tenha um papel ativo na formulação 

de políticas públicas de preservação da memória e que não cerceie a liberdade dos grupos 

sociais preservarem suas próprias. 

Ainda, se tratando dos “lugares de memória” – expressão formulada pelo 

historiador Pierre Nora para se referir aos elementos que se perpetuam no tempo e 

adquirem um significado memorialístico -, sua preservação seria um direito humano da 

terceira geração, que destina-se à proteção da coletividade, pautando-se na preservação 

dos recursos naturais e dos recursos culturais produzidos pelo homem, considerados 

patrimônio da humanidade. Considerando a relação da memória com os direitos humanos,  

Polli conclui que: “a memória pode estar conectada com o direito à dignidade, no sentido 

de evitarem-se a violação da incolumidade humana, mas também pode estar relacionada 

com o direito à lembrança, no sentido de saber da própria história humana.” (POLLI, 

2019, p. 82) 

Cabe destacar a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO). Estruturou-se em 1945, no contexto pós-guerra, marcado por 

violações aos direitos humanos, crimes de racismo e antissemitismo. Contempla, dentre 

seus objetivos a preservação do patrimônio histórico cultural da humanidade, como parte 
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integrante da esfera dos direitos humanos. Foi responsável pela Convenção para a 

Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, em 1972, que criou regras 

internacionais visando à preservação de objetos considerados de importância histórica, 

coletiva, patrimônio da humanidade. Convém apresentar algumas: 

 

Artigo 1.º 

Para fins da presente Convenção serão considerados como património cultural:  

 

Os monumentos. – Obras arquitectónicas, de escultura ou de pintura 

monumentais, elementos de estruturas de carácter arqueológico, inscrições, 

grutas e grupos de elementos com valor universal excepcional do ponto de 

vista da história, da arte ou da ciência; Os conjuntos. – Grupos de construções 

isoladas ou reunidos que, em virtude da sua arquitectura, unidade ou integração 

na paisagem têm valor universal excepcional do ponto de vista da história, da 

arte ou da ciência; Os locais de interesse. – Obras do homem, ou obras 

conjugadas do homem e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de 

interesse arqueológico, com um valor universal excepcional do ponto de vista 

histórico, estético, etnológico ou antropológico. 

 

Artigo 4.º 

Cada um dos Estados parte na presente Convenção deverá reconhecer que a 

obrigação de assegurar a identificação, proteção, conservação, valorização e 

transmissão às gerações futuras do patrimônio cultural e natural referido nos 

artigos 1. ° e 2. ° e situado no seu território constitui obrigação primordial. Para 

tal, deverá esforçar-se, quer por esforço próprio, utilizando no máximo os seus 

recursos disponíveis, quer, se necessário, mediante a assistência e a cooperação 

internacionais de que possa beneficiar, nomeadamente no plano financeiro, 

artístico, científico e técnico. (UNESCO, 1972) 

 

Polli (2019) atenta que a convenção representou um marco para o direito à 

memória, pois através da mesma, tanto a memória coletiva quanto o lugar de memória 

foram positivados como norma jurídica internacional. Determinou-se que cada país 

assumisse responsabilidade por sua preservação. Constituiu a primeira legislação 

internacional que tratou, ainda que de forma indireta, a memória coletiva da humanidade 

como parte integrante dos direitos humanos 

No que tange à preservação da memória através dos arquivos, deve-se citar o 

programa Memory of the World (MoW) ou Memória do Mundo, que promove a 

preservação e acesso ao patrimônio documental da humanidade. Busca garantir a 

preservação do patrimônio documental mundial e incentivar a preservação dos arquivos 

de importância nacional e regional. Pretende também aumentar a conscientização nos 

Estados-membros da UNESCO quanto ao seu patrimônio documental, especialmente 

aspectos dessa herança que são significativos em termos de uma memória global comum. 

Seus objetivos principais são: 
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a) facilitar a preservação do patrimônio documental mundial por meio das 

técnicas mais adequadas, o que pode ser feito por uma assistência prática 

direta, difundindo diretrizes e informação, incentivando a formação de pessoal 

especializado ou associando patrocinadores a projetos oportunos e 

apropriados; 

b) proporcionar o acesso universal ao patrimônio documental, por meio da 

produção de cópias digitalizadas e catálogos pesquisáveis online, publicação e 

distribuição de livros, CDs, DVDs e outros produtos o mais ampla e 

equitativamente possível. Sempre que o acesso tenha implicações para os 

custodiadores do patrimônio, isso é levado em conta, e restrições legais e de 

outros tipos em matéria de acesso aos arquivos são reconhecidas, bem como 

sensibilidades culturais – por exemplo, o fato de comunidades indígenas 

preservarem e controlarem o acesso a seu patrimônio. São também respeitados 

os direitos de propriedade, garantidos por lei; 

c) criar em todo o mundo a consciência da existência e importância do 

patrimônio documental, para o que se recorre, embora não exclusivamente, ao 

aumento do número de registros como Memória do Mundo, e a instrumentos 

e publicações de promoção e informação. Preservação e acesso não só são 

complementares, mas também contribuem para a conscientização, já que a 

demanda de acesso estimula o trabalho de preservação. A produção de cópias 

de acesso é estimulada, de modo a ser evitada a manipulação de documentos 

que devem ser preservados. (BRASIL) 

 

Criado em 1992, o programa teve como catalisador a destruição da Biblioteca 

Nacional de Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina. Representou a perda de mais de dois 

milhões de livros, incluindo obras raras referentes ao impérios austro-húngaro e 

Otomano. Pôs-se em prática um plano de trabalho que se propunha a mapear 

determinadas coleções raras de documentos, que estivessem em risco de desaparecer ou 

sofrer perdas em função de calamidades naturais (enchentes, furacões), ou provocadas 

pelo homem (guerras, incêndios), ou pelas dificuldades de estrutura nas instituições de 

guarda.  Para tanto, a Unesco acionou e mobilizou uma rede de parceiros, dentre os quais 

se destacaram o Conselho Internacional de Arquivos (ICA) e a Federação Internacional 

de Associações e Instituições Bibliotecárias (IFLA). 

 

O Programa Memória do Mundo baseia-se no pressuposto de que alguns 

elementos, coleções ou fundos do patrimônio documental fazem parte do 

patrimônio mundial, semelhante aos sítios de valor universal incluídos na Lista 

do Patrimônio Mundial da Unesco. É suposto ser tão importante que 

transcendem os limites do tempo e da cultura. Portanto, esses elementos, 

coleções ou fundos de importância universal devem ser preservados para as 

gerações presentes e futuras e devem ser acessados de alguma forma para todos 

os povos do mundo. (UNESCO, 1995 apud PEREIRA FILHO, 2018, p. 67-

68) 

 

Na primeira reunião do Comitê Consultivo Internacional (CCI) do MOW, em 

1993, estabeleceram-se quatro categorias de critérios utilizadas na identificação de 

acervos documentais em risco. Estas categorias se subdividem em: critérios intelectuais, 

que assinalam os interesses literário e linguístico da obra, assim como a antiguidade da 



51 
 

                                                                                           

mesma, além de indicar qual característica a torna insubstituível em caso de perda; 

critérios físicos, que destacam o documento como testemunha de uma tecnologia, 

acrescido da avaliação quanto a se o mesmo necessita de uma intervenção rápida para 

garantir sua salvaguarda; critérios ligados a um contexto, que estabelecem o interesse por 

um conjunto de documentos arquivísticos ou bibliográficos num determinado local; 

critérios ligados a uma situação de risco, responsáveis por apontar quais acervos estariam 

em condições de grande ameaça, sejam elas quais forem. 

Há ainda uma lista com observações quanto aos critérios aprovados pelo Comitê:  

 
conjugar os critérios aprovados, além de não criar uma hierarquia entre os 

mesmos; estabelecer critérios regionais devido às especificidades das 

diferentes regiões do mundo; modular os critérios em função das 

particularidades dos arquivos e das bibliotecas; não vincular a historicidade de 

um documento com a sua respectiva idade; debater melhor a “noção de 

insubstituível”, já que toda perda ou destruição do acervo é irremediável; levar 

em consideração as minorias e suas culturas; e priorizar as ações 

compartilhadas entre órgãos dos governos e as empresas privadas. (PEREIRA 

FILHO, 2018, p. 46) 

 

Apesar dos critérios constituírem importante marco no que tange à 

patrimonialização documental, os primeiros acervos denominados como Memória do mundo 

datam de 1997. Critica-se a falta de uma definição quanto ao conceito de patrimônio 

documental, ainda que largamente utilizado pela UNESCO nos anos 2000, e também a falta 

de interesse do setor de cultura da agência na preservação dos acervos documentais.  

Faltavam critérios de preservação do MoW que se aproximassem da Arquivologia, 

considerando seus princípios. A noção de patrimônio estava associada prioritariamente ao 

local físico de custódia dos arquivos, não ao acervo documental em si, como aponta Pereira 

Filho na seguinte citação: 

 

Percebe-se que não estava no horizonte de intenções do autor a definição 

conceitual daquilo que viria a ser o patrimônio documental, apenas a 

constatação de que o mesmo se faz presente nos arquivos, bibliotecas e museus 

– o que acaba por restringir, também, uma série de outras expressões 

documentais que existem para além dos limites dos armários, estantes e 

reservas técnicas. Apesar de tornar-se amplamente utilizado pela Unesco no 

início dos anos o termo patrimônio documental não recebeu uma definição 

formal por parte da agência durante algum tempo. (PEREIRA FILHO, 2018, 

p. 72) 

 

Uma definição do que vem a ser patrimônio documental encontra-se presente na 

recomendação relativa à preservação do patrimônio documental, aprovada durante a 38ª 

Conferência Geral da Unesco, apenas em 2015. Vejamos: 
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O patrimônio documental compreende os documentos, ou conjuntos de 

documentos, que apresentam um valor significativo e durável para uma 

comunidade, uma cultura ou um país, ou para a humanidade em geral, e que a 

sua destruição ou a perda constituiriam um empobrecimento prejudicial. A 

importância desse patrimônio pode aparecer claramente com o passar do 

tempo. O patrimônio documental mundial é importante para todos os países e 

ele é uma responsabilidade de todos. Deve ser plenamente preservado e 

protegido para benefício de todos, tendo devidamente em conta e reconhecido 

os seus usos e as suas práticas culturais. Deve estar em permanente acesso a 

todos e ser reutilizado por todos, sem entrave. Ele oferece os meios de 

compreender a história social, política, comunitária e individual. Ele participa 

da boa governança e do desenvolvimento durável. Ele define a memória 

nacional e a identidade de cada Estado, contribuindo assim para lhe dar seu 

lugar no seio da comunidade mundial. (UNESCO, 2015, p. 8 apud PEREIRA 

FILHO, 2018, p. 78) 

 

O arquivista australiano Ray Edmondson foi o protagonista dos debates que 

alteraram os critérios adotados pelo MoW para selecionar os acervos candidatos. Em 

2002 foram publicadas as Diretrizes para a Salvaguarda do Patrimônio Documental, que 

faz menção às noções de proveniência, autenticidade e unicidade, corroborando com a 

identidade arquivística que o programa assumiu. 

A UNESCO (2002) estabelece que ao selecionar o acervo, devem ser 

considerados alguns elementos:  se é possível comprovar a autenticidade do documento; 

se o documento é único e insubstituível, ou seja, se sua deterioração ou ausência 

constituiria um prejuízo ao patrimônio da humanidade; se possui relevância mundial, 

referindo-se à um ou mais dos seguintes critérios: tempo; lugar; pessoas; assunto e tema; 

forma e estilo. Convém explicá-los a seguir. 

 Atender ao critério ‘tempo’ implica que o documento evoca especialmente sua 

época, seja ela de crise, de mudança cultural ou social significativa. Um documento pode 

representar uma descoberta ou ser o primeiro de seu tipo.  

 Atender ao critério ‘lugar’ significa que o documento contém informação 

fundamental sobre uma localidade importante na história e na cultura mundial, ou a 

própria localização pode ter exercido uma influência decisiva nos fenômenos 

representados pelo documento. Pode descrever entornos físicos, cidades ou instituições 

desaparecidas.  

 Atender ao critério ‘pessoas’ significa que o documento pode refletir aspectos 

significativos do comportamento humano, ou circunstâncias sociais, industriais, artísticas 

ou políticas.   
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Atender ao critério ‘assunto e tema’ significa que o documento pode referir-se a 

fatos históricos específicos ou desenvolvimentos intelectuais relacionados com as 

ciências naturais, sociais e humanas, a política, a ideologia, o esporte e a arte.  

 Já atender aos critérios ‘forma’ e ‘estilo’ implica que o documento possui notável 

valor estético, estilístico ou linguístico; é um exemplar típico de um tipo de apresentação, 

costume ou meio; ou está registrado em um suporte ou formato quase desaparecido. 

Por fim, também são considerados os seguintes aspectos: raridade - se o 

documento é um raro exemplar sobrevivente de sua categoria ou época; integridade - se 

está conservado na íntegra ou parcialmente, se foi alterado ou danificado; ameaça - se o 

documento encontra-se sob risco de destruição; plano de gestão - se há um plano 

adequado à importância do documento, com estratégias adequadas para preservá-lo e 

proporcionar acesso ao mesmo. 

 

3.4 O direito à memória no Brasil e em outros países da América Latina 

 

No Brasil, o MoW foi estabelecido com seu Comitê Nacional sendo criado no 

âmbito do ministério da cultura, pela portaria nº 259, de 2 de setembro de 2004. São 

estabelecidos o objetivo e as atribuições do Comitê: 
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Art. 2º - O Comitê tem como objetivo assegurar a preservação das coleções 

documentais de importância mundial, por meio de seu registro na lista do 

patrimônio documental da humanidade, democratizar o seu acesso e criar a 

consciência sobre a sua importância e a necessidade de preservá-lo. 

 Art. 3º - O Comitê tem as seguintes atribuições:  

I - Promover os objetivos do Programa Memória do Mundo da UNESCO, de 

acordo com suas diretrizes, que visam assegurar a preservação e o acesso ao 

patrimônio documental e bibliográfico de importância mundial. 

 II - Trabalhar em consonância com o Comitê Regional da América Latina e 

Caribe, para o Programa Memória do Mundo, por meio do Representante do 

Brasil neste Comitê, na preservação e nominação das Coleções do Brasil e da 

região.  

III Realizar reuniões nas regiões do país, com o apoio do Ministério da Cultura, 

para que os objetivos do Programa Memória do Mundo e as ações do Comitê 

possam ser disseminados e discutidos em todo o Brasil.  

IV - Identificar, avaliar e selecionar documentos e coleções de importância 

mundial para que sejam encaminhados aos registros do Programa Memória do 

Mundo em seus três níveis: Nacional, Regional da América Latina e do Caribe 

com o Mundial.  

V - Supervisionar os projetos e atividades nacionais que estejam dentro do 

escopo do Programa. VI - Apoiar os órgãos competentes na formulação de 

políticas nacionais que permitam definir, registrar, salvaguardar e dar acesso 

ao patrimônio arquivístico e bibliográfico do Brasil.  

VII - Propor mecanismos que favoreçam a Cooperação, a difusão e o 

intercâmbio da informação sobre a conservação do patrimônio documental e 

bibliográfico do País.  

VIII - Promover junto aos órgãos públicos e entidades da Administração 

Pública do País e de Instituições Privadas, a conscientização para a salvaguarda 

do Patrimônio documental e bibliográfico do Brasil, considerando parte 

essencial de nosso patrimônio cultural.  

IX Elaborar o Regulamento do Comitê e submetê-lo à aprovação do Ministério 

da Cultura. (BRASIL, 2004) 

 

Em 2018 o Arquivo Nacional foi um dos vencedores do MoW Brasil com o fundo 

Assessoria de Segurança e Informações da Fundação Nacional do Índio (ASI/FUNAI). 

Este conjunto documental é um importante acervo que trata de temas como demarcação 

de terras indígenas; criação de parques indígenas; assistência a comunidades indígenas; 

atuação das entidades ligadas à causa indígena. Constitui, portanto, parcela da memória 

social das populações originárias. 

A lei brasileira considerou a memória como um direito humano por meio da 

promulgação do direito à memória e à verdade, através do Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH), aprovado pelo Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009, 

posteriormente modificado pelo Decreto nº 7.177 de 12 de maio de 2010. Cabe destacar 

alguns trechos do programa que tratam dessa temática. 
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VI - Eixo Orientador VI: Direito à Memória e à Verdade:  

a) Diretriz 23: Reconhecimento da memória e da verdade como Direito 

Humano da cidadania e dever do Estado;  

b) Diretriz 24: Preservação da memória histórica e construção pública da 

verdade; e c) Diretriz 25: Modernização da legislação relacionada com 

promoção do direito à memória e à verdade, fortalecendo a democracia. 

 

Diretriz 9: Combate às desigualdades estruturais. 

Objetivo estratégico I: 

Igualdade e proteção dos direitos das populações negras, historicamente 

afetadas pela discriminação e outras formas de intolerância. 

Ações programáticas: 

i) Assegurar o resgate da memória das populações negras, mediante a 

publicação da história de resistência e resgate de tradições das populações das 

diásporas. 

 

Objetivo estratégico II: 

Resgate da memória por meio da reconstrução da história dos movimentos 

sociais. 

Ações programáticas: 

a) Promover campanhas e pesquisas sobre a história dos movimentos de grupos 

historicamente vulnerabilizados, tais como o segmento LGBT, movimentos de 

mulheres, quebradeiras de coco, castanheiras, ciganos, entre outros. (BRASIL, 

2009) 

 

A partir das ações do PNDH de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo último 

Decreto supracitado, evidencia-se que, ao menos no Brasil, a memória passou a ser vista 

como direito fundamental, cabendo tanto ao Estado quanto aos demais cidadãos protegê-

la. Chama atenção o destaque atribuído aos movimentos sociais, à população LGBTQI+, 

às mulheres e outras minorias, cuja luta pela preservação da memória não se limitou ao 

período da ditadura militar.  

Por parte do Estado, um dos mecanismos que evidenciam a positivação da 

memória como um direito humano trata-se da justiça de transição, definida como “o 

conjunto de medidas judiciais e políticas que vários países usaram como reparações para 

as violações massivas de direitos humanos.” (NAZAR, 2017, p. 25). Estão incluídas nesse 

conjunto: as ações penais, comissões da verdade, os programas de reparação, as reformas 

institucionais, a justiça de gênero e as comemorações. Na efetivação dessas medidas os 

arquivos são fundamentais, pois constituem as provas documentais da violação dos 

direitos humanos.  Segundo Payne, Abrão e Torely a justiça de transição se pauta em 

quatro pilares:  

 
1) reforma das instituições de segurança para a democracia; 2) reparação às 

vítimas de atos de exceção; 3) esclarecimento histórico e as políticas de 

memória e, 4) normalização das funções de Justiça e do Estado de Direito. 

(PAYNE; ABRÃO; TORELLY, 2011 apud POLLI, 2019, p. 91) 
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Podem-se exemplificar os arquivos produzidos pelo Sistema Nacional de 

Informações (SNI), instituído em 1964, com a função de “superintender e coordenar, em 

todo o território nacional, as atividades de Informações e Contra-Informações, em 

particular as que interessem à Segurança Nacional” (Agência Brasileira de Inteligência). 

Seu acervo foi recolhido ao Arquivo Nacional e utilizado para produzir os relatórios da 

Comissão Nacional da Verdade, revelando a censura presente em escolas e universidades, 

imprensa, vigilância aos movimentos políticos, prisões arbitrárias etc.  

Destaca-se o relatório sobre a Guerrilha do Araguaia:  

 

movimento armado desenvolvido pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB 

(dissidência do Partido Comunista Brasileiro - PCB), na região da tríplice 

fronteira entre os estados do Pará, Maranhão e Goiás (hoje Tocantins), tendo 

como objetivo central a derrubada do regime militar para, com isso, 

desencadear a Revolução Socialista no Brasil. (BRASIL, 2016) 

 

Os documentos evidenciam a atuação dos guerrilheiros, as ações do Exército, as 

operações militares - entre elas a Operação Mesopotâmia e Operação Axixá -, a 

participação da Igreja Católica na questão e as pressões vividas pela população local, que 

se via entre o assédio dos guerrilheiros, para que ingressassem em suas fileiras, e a pressão 

dos militares, para que entregassem os ‘subversivos’. Realizou-se com base nestes a 

audiência pública sobre mortos e desaparecidos do movimento.  

As iniciativas produzidas por cidadãos quanto à garantia do direito à memória 

revelam-se ainda mais complexas do que aquelas desenvolvidas pelo Estado, pois tratam 

de grupos que atuaram no auge de ditaduras, considerados clandestinos pelo regime da 

época. Arriscaram suas vidas para auxiliar as vítimas, enquanto as iniciativas estatais 

foram realizadas a posteriori, já durante o período democrático. 

Nesse contexto, cabe destacar o grupo CLAMOR, que construiu uma rede de 

direitos humanos na resistência às ditaduras da América Latina. Surgiu ao final de 1977, 

na cidade de São Paulo, fundado pela jornalista Jan Rocha, pelo advogado Luiz Eduardo 

Greenhalgh, aos quais posteriormente se juntou o pastor Jaime Wright.  

Preocupados com o aumento dos casos de prisões sem justificativas, torturas, 

sequestros e desaparecimentos cada vez mais frequentes, o grupo surgiu após um casal 

de argentinos, testemunhas de assassinatos cometidos pela repressão em seu país,  que já 

mantinha contatos com Jan Rocha e Greenhalgh, organizarem um encontro secreto para 

explanar seus projetos de criação de um Comitê de solidariedade aos refugiados latino-

americanos no Brasil. Tinha por objetivos denunciar as arbitrariedades cometidas nos 
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regimes repressivos do Cone Sul, acolher perseguidos políticos e auxiliar na busca dos 

desaparecidos.  

Ambos os membros já atuavam na defesa dos direitos humanos antes da fundação 

do grupo. Cientes da necessidade de segurança para atuar sem sofrer retaliações, o grupo 

se articulou com a Igreja Católica, que poderia ajudar a protege-los. proteção ao grupo. 

Nesse contexto, encontrou o cardeal-arcebispo de São Paulo, dom Paulo Evaristo Arns, 

considerado “cardeal subversivo” pelos ditadores, como aponta Fraga: 

 

Mergulhado na realidade e nas necessidades do povo, dom Paulo foi um 

problema constante para os militares e ficou famoso por sua atuação a favor 

dos direitos humanos em sua arquidiocese. Em sua vida pessoal, já passara por 

experiências concretas de repressão: o convento onde estudava – no qual a 

maior parte dos alunos era descendente de alemães –, em Curitiba, sofreu 

ameaça de invasão, em 1943, quando Getúlio Vargas decretou “Estado de 

Guerra” contra Alemanha e Itália; no mesmo ano, a “caça às bruxas” chegou 

também à Forquilhinha, em Santa Catarina, onde seu pai foi perseguido por 

falar alemão e teve de fugir e viver na clandestinidade para evitar a prisão. 

(FRAGA, 2012, p. 28-29) 

 

Dom Paulo Evaristo Arns iniciou sua rede (na qual o CLAMOR inseriu-se) após 

receber ameaças dos militares, quando verificou que seus amigos Yara Spadini, e pe. 

Giulio Vicini, presos em 27 de janeiro de 1971, foram torturados no presídio Tiradentes. 

Apesar do governador de São Paulo autorizá-lo a levar médicos à prisão para testemunhar 

as torturas, eles foram impedidos de examiná-los pelas autoridades policiais. Na manhã 

seguinte, todas as igrejas da arquidiocese amanheceram com uma nota do cardeal afixada 

em suas portas, denunciando a tortura dos amigos e pedindo enérgicas medidas para o 

que vinha ocorrendo na cidade. Houve grande repercussão no Brasil e no exterior, mas 

nenhuma ação por parte do governo.   

O grupo iniciou seus trabalhos de forma improvisada na cúria e estabeleceu alguns 

objetivos. O mais urgente deles era dar assistência aos refugiados que buscavam auxílio 

- porém não eram reconhecidos pelo  Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR) - principal órgão da ONU para localizar familiares desaparecidos. 

Muitos refugiados temiam preencher formulários de órgãos oficiais e acabavam por 

buscar ajuda no que tange à sua situação de clandestinidade civil e política através do 

CLAMOR. 

O segundo objetivo do grupo era a divulgação de todas as denúncias recebidas 

após confirmar sua veracidade Eram difundidas através de boletins não periódicos 

publicados em três idiomas: português - voltado à imprensa e entidades nacionais, 

espanhol - para entidades de direitos humanos, amigos e familiares de perseguidos 



58 
 

                                                                                           

políticos, e inglês - para organismos europeus e da América do Norte. Cerca de 1.500 

boletins eram distribuídos a cada edição, sendo 500 em cada língua. 

O terceiro e último objetivo, diretamente relacionado à temática deste trabalho, 

tratou do estabelecimento de contatos com entidades nacionais e internacionais de defesa 

dos direitos humanos para a formação de uma rede. Os objetivos e caráter do CLAMOR 

ficam bem evidentes na sua apresentação, publicados na capa do primeiro boletim: 

 

CLAMOR tem por objetivo a defesa dos direitos humanos na América Latina, 

especialmente nos países do Cone Sul. Com a finalidade de dar a conhecer suas 

atividades, periodicamente editará o presente boletim com informações. É 

interesse do CLAMOR estreitar vínculos com órgãos congêneres para 

cooperação mútua. A perspectiva do CLAMOR é cristã, ecumênica, sem 

filiação partidária e seus objetivos são humanitários (FRAGA, 2012, p. 30) 

 

Dentre as ações bem sucedidas do grupo, aquelas de maior notoriedade referem-

se ao encontro de crianças sequestradas pelos militares. Um dos crimes mais perversos 

trata-se da adoção clandestina dos filhos de vítimas da ditadura após o assassinato de seus 

pais, fruto de esquemas envolvendo médicos, cartórios, militares e civis. Foram 

encontradas listas para adoção ilegal de crianças nos centros de tortura, que eram 

registradas como filhos biológicos de seus algozes. Tal crime constitui roubo da infância 

das vítimas e apagamento de sua identidade, já que são educadas longe de seus familiares 

e desconhecem sua verdadeira história. Barreto e Oliveira mencionam o direito à memória 

ao tratar do tema: 

 

A violência perpetrada sobre elas vai além da física e psicológica, trata-se de 

uma violação dos seus direitos de identidade, de dignidade e de memória. 

Educadas em uma ideologia contrária à de seus pais, essas crianças eram 

tratadas como recompensa pelo casal que as apropriou, como uma espécie de 

prêmio pela reparação ideológica que eles haviam promovido (BARRETO; 

OLIVEIRA, 2019, p. 39) 

 

Havia ainda a questão do tráfico internacional de crianças. Militares cruzavam a 

fronteira entre países sem visto, com as crianças sequestradas. Um desses casos revelou 

a existência da Operação Condor para o mundo. Segundo Chaves e Miranda (2015), a 

operação foi uma união entre os países ditatoriais do Cone Sul, com a finalidade de 

perseguir indivíduos com pensamento contrário aos regimes ditatoriais que existiam no 

continente. Havia uma forte migração de pessoas entre países para se proteger do 

autoritarismo de seus governos. Em resposta, o Pacto Condor foi criado, transformando 

o Cone-Sul em um bloco sem fronteiras territoriais. 
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O caso em questão refere-se ao sequestro de um casal de irmãos: Anatole Boris e 

Victoria Eva Julien Grisonas. Os irmãos eram filhos de Roger Julien Cáceres e de Victoria 

Grisonas de Julien, casal de militantes do  Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), que 

estavam exilados em Buenos Aires, quando sua casa foi invadida por agentes da repressão 

na noite de 26 de setembro de 1976. O CLAMOR divulgou este episódio em 1978, em 

seu boletim no 3 e publicou as fotos das crianças. O caso virou pauta de reportagens em 

diversos países. 

Uma dessas reportagens foi assistida por uma assistente social, que na véspera do 

Natal de 1976 havia visto as crianças sozinhas em uma praça, no centro de Valparaíso 

(Chile), e levou-as à Casa de Menores Playa Ancha. Ela procurou por Oscar Maggiolo, 

ex-reitor da Universidade da República Oriental do Uruguai, naquele momento exilado 

na Venezuela, para contar sobre o caso. 

Maggiolo então comunicou a notícia à Tota Quinteros, presidenta da Associação de 

Familiares de Uruguaios Desaparecidos (AFUDE), que repassou os dados a Mariela 

Salaberry, uruguaia militante do PVP que, após o exílio em Paris, residia em São Paulo. 

Salaberry, por sua vez, conhecia Jan Rocha (uma das fundadoras do CLAMOR 

anteriormente mencionada) e, após uma ligação, encontraram-se na casa da jornalista. O 

grupo decidiu custear a viagem ao Chile, onde Salaberry circulou até descobrir o 

paradeiro das crianças que estavam sob a guarda do dentista Jesus Larrabeiti e sua esposa, 

a professora Sílvia. 

Após reunir mais informações, Salaberry retornou a São Paulo e, em nova reunião 

do CLAMOR, dom Paulo Evaristo Arns decidiu enviar o jornalista Ricardo Carvalho a 

Montevidéu, para buscar junto aos avós detalhes sobre as crianças, além de uma 

procuração, para o grupo representá-las no caso. Com a procuração em mãos, Ricardo e 

Luiz Eduardo Greenhalgh foram para Valparaíso, onde conseguiram impedir o processo 

de adoção ilegal. 

O grupo CLAMOR também foi responsável pelo desenvolvimento do projeto 

Brasil Nunca Mais, durante o período final da ditadura militar no país (1979-1985). O 

livro, que recebeu o mesmo nome, reuniu a cópia de mais de um milhão de páginas de 

processos do Superior Tribunal Militar (STM). Tais documentos revelam a extensão de 

repressão política no período. Atualmente, constitui-se no fundo mais pesquisado do 

Arquivo Edgard Leuenroth, na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Cunha 

apresenta os objetivos do projeto: 
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O BNM configurou-se num processo de comunicação realizado de 1979 a 

1985, com os objetivos de, no contexto da anistia política que se estabelecida, 

(1) garantir  que  a  memória  das  graves  violações  de  direitos  humanos  

praticadas pelo  aparelho  repressivo  da  ditadura  civil-militar  não  fosse  

apagada,  evitando-se  que  processos  judiciais  por  crimes  políticos  fossem  

destruídos  (tal  como ocorreu no   fim   do   Estado   Novo);   (2)   obter   

informações   sobre   torturas praticadas pela repressão política; (3) divulgar 

esses conteúdos para se cumprir papel educativo na sociedade brasileira. 

(CUNHA, 2014, p. 26) 

 

No caso argentino, os grupos de familiares de vítimas da ditadura junto às 

entidades de defesa dos direitos humanos, além dos exilados políticos, possibilitaram ao 

CLAMOR criar um importante banco de dados com o qual foi elaborado um livro, 

contendo informações sobre cerca de sete mil desaparecidos no período. A publicação 

serviu de base aos trabalhos da Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas 

(CONADEP), cujo objetivo foi investigar as violações dos direitos humanos. A comissão 

foi criada pelo presidente Raúl Alfonsín, após a democratização do país.  

No Paraguai, os chamados “Arquivos do Terror”, localizados no Centro de 

Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos (CDyA) da Corte 

Suprema de Justiça do Paraguai, revelam os crimes cometidos durante a ditadura de 

Alfredo Stroessner (1954-1989). Pode-se medir o impacto desses arquivos tomando como 

base a citação de Barreto: 

 

A descoberta dos chamados Arquivos do Terror no Paraguai em 1992 

representou o desvendamento de quase meio século da história paraguaia 

extraoficial. O acervo de cerca de 60.000 registros revela fatos e 

acontecimentos que datam de 1927 a fevereiro de 1989. Estes documentos 

constituem registros comprobatórios de casos de violações de direitos 

humanos que tramitavam em juízo nos tribunais paraguaios, tais como tortura, 

desaparecimento de pessoas e troca de prisioneiros sem ordem judicial com 

países estrangeiros, sobretudo nos 35 anos da ditadura de Alfredo Stroessner. 

(BARRETO, 2016, p. 140-141) 

 

Foi desenvolvida uma base de dados desses arquivos, por meio do projeto 

Memória Histórica, Democracia e Direitos Humanos (MHDDH), através de um acordo 

entre o Supremo Tribunal de Justiça, da Universidade Católica de Assunção e a 

Organização Não-Governamental (ONG) The National Security Archive. Cada registro 

inclui o código para imagens de microfilme, data do documento, tipo, linha, nome e, se 

necessário, a origem, as organizações e localização geográfica. Constituem-se de fichas 

policiais, listas de entradas e saídas de presos, notas dos chefes de investigações, informes 

confidenciais, controle de partidos políticos, publicações periódicas, listas de suspeitos, 

informações sobre agremiações e grupos considerados subversivos, controle de 

sindicatos, e objetos como livros e cédulas de identidade. 
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Os arquivos foram descobertos por iniciativa de uma das vítimas do regime, o 

advogado Martín Almada. A fim de conhecer os detalhes das acusações que motivaram 

sua prisão, bem como da morte de sua esposa, solicitou um habeas data às autoridades 

judiciais paraguaias. Barreto narra como, a partir deste pedido, as autoridades 

encontraram os documentos: 

 

Em 1992, atendendo ao pedido de habeas data do advogado, as autoridades 

encontraram em Lambaré, cidade que fica a 20 quilômetros de Assunção, um 

acervo composto de cerca de 60.000 registros de documentos contendo 

informações sobre a ditadura do general Stroessner. Através da exigência do 

cumprimento de seu direito de habeas data, Martín Almada contribuiu para 

desmantelar um gigantesco volume documental que tornou possível recontar a 

história do stronismo. Entre os documentos encontrados ressaltam-se os 

documentos relativos ao funcionamento da Operação Condor com a ação 

conjunta dos países Brasil, Paraguai, Chile, Uruguai, Argentina. (BARRETO, 

2016, p. 149) 

 

A autora conclui que estes arquivos permitem não só a reconstrução do contexto 

histórico da ditadura paraguaia, como também possibilitam o exercício do direito à 

memória. Suas vítimas são lembradas, os acontecimentos são conhecidos. O que melhor 

se pode realizar após períodos repressores trata-se da transmissão do legado da resistência 

às gerações futuras, com o objetivo de construir uma cultura de respeito aos direitos 

humanos, para evitar que os eventos traumáticos se repitam. 

 

3.5 O direito à memória no Leste Europeu  

 

No Leste Europeu, são escassas as menções ao direito à memória. Por conta da 

cortina de ferro soviética, historiadores enfrentam dificuldades em precisar o número de 

vítimas do stalinismo e investigar os crimes de guerra cometidos pelo ditador. A maioria 

das ações nesse contexto refere-se à construção dos “lugares de memória”, monumentos 

em homenagem àqueles que perderam a vida durante o regime. 

Em 31 de outubro de 2017, no centenário da Revolução Russa, o presidente 

Vladmir Putin, inaugurou em Moscou o chamado “Muro da Dor”, um memorial dedicado 

às vítimas da repressão política na URSS. Ação similar foi feita na Estônia, em 2018.    

 

Espero que essa data seja entendida por nossa sociedade como um motivo para 

virar a página sobre os acontecimentos dramáticos que dividiram o país e o 

povo, e que seja um símbolo de superação dessa divisão, um símbolo do perdão 

mútuo e para que a história de nossa país seja aceita como é, com suas grandes 

vitórias e suas páginas trágicas. (PUTIN apud BONET, 2017) 
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Vale lembrar que Putin sofre críticas com relação à violação dos direitos humanos 

em seu governo. É responsável por, entre outras medidas, censurar a imprensa e perseguir 

a comunidade LGBTQI+. Neste sentido, a construção do monumento trata-se de mais um 

tributo à sua personalidade, não de uma preocupação humanitária. 

Na Letônia, o Monumento da Liberdade de Riga foi construído em 1935, para 

comemorar a independência do país. Entretanto, após a queda da URSS, o mesmo foi 

ressignificado, servindo também para homenagear as vítimas do comunismo. A 

destruição de monumentos que fazem referência ao período, bem como a proibição dos 

símbolos nazista e comunista em alguns países, levanta debates sobre como lidar com a 

memória. Na Ucrânia, as estátuas de Lênin foram retiradas após ascensão de um governo 

pró-Ocidente, mas os cidadãos criticam a perda da identidade nacional, alegando que o 

governo cede demasiado poder aos grupos nacionalistas ucranianos de extrema-direita. 

Já os defensores do governo dizem que a Ucrânia precisa se libertar do domínio russo, 

desenvolvendo uma narrativa nacional e heróis próprios.  Em reportagem presente no 

jornal Folha de São Paulo, Troianovski traça um paralelo com outras discussões sobre a 

memória ao redor do mundo:   

 

O movimento nacional acelerado para substituir a figura de Lênin atrai 

paralelos com outras discussões urgentes travadas pelo mundo afora sobre 

como lidar com a história e a memória, como a discussão sobre a preservação 

ou não de estátuas de figuras confederadas nos Estados Unidos ou sobre a 

reinterpretação do Dia de Colombo (feriado nacional nos EUA que marca a 

data da chegada de Colombo à América, em 12 de outubro de 1492) para que 

reconheça a dizimação dos indígenas americanos pelos colonos europeus.  

(TROIANOVSKI, 2018, traduzido por Clara Allain) 

 

3.6 O direito à memória e as minorias sociais 

 

As violações aos direitos humanos, acompanhadas posteriormente de ações de 

reparação da memória, não se aplicam somente aos casos de opositores de regimes 

políticos. Cabe dedicar parte deste trabalho à contemplação das minorias sociais 

(comunidade LGBTQI+, indígenas, pessoas negras e mulheres, dentre outras). Como 

apontam Souza e Lara: 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

                                                                                           

O estudo relacionado aos acervos dessas “minorias” é cada vez mais 

necessário, por direito a constituírem sua memória e também pela evidência de 

suas reivindicações políticas que foram negadas durante décadas, pela 

especificidade que os documentos podem transmitir ao estudar o contexto 

deste movimento em sua generalidade, desde caso de discriminação até as 

práticas culturais do grupo, não retirando o direito de fazerem parte de nossa 

história e memória. (SOUSA; LARA, 2008, p. 3) 

 

Um caso que ganhou notoriedade foi o do matemático Alan Turing, fundamental 

na decodificação dos códigos utilizados pelos alemães na Segunda Guerra, contribuindo 

consequentemente para a derrota dos países do Eixo. Apesar de ter sido condecorado pelo 

governo britânico, o trabalho desenvolvido por Turing e sua equipe foi durante muito 

tempo silenciado dos registros oficiais e da história política ocidental. Condenado em 

1952 por manter relações homoafetivas, sofreu castração química e veio a falecer dois 

anos depois. Seus arquivos foram classificados como ultrassecretos, tornando-se públicos 

apenas em 2012, ano de seu centenário.  

Turing recebeu o perdão real apenas em 2013, 59 anos após sua morte. Estima-se 

que mais de 40 mil homens sofreram homofobia pelas mãos do Reino Unido, cujos 

familiares reivindicam ainda o perdão da pena. Ferrando levanta hipóteses para os 

motivos em prol do movimento para reescrita de sua memória neste momento político:  

 

a) O crescimento da ciência da computação e a importância dos computadores 

em nossa sociedade colaboraram para o crescimento das pesquisas sobre 

Turing e seus trabalhos por parte de cientistas da computação, da inteligência 

artificial e da matemática; b) Historiadores e estudiosos da Segunda Guerra 

perceberam a oportunidade de reescrever a história do período e inserir um 

novo personagem dentro do contexto da guerra; c) O crescimento do 

movimento LGBT ao redor do mundo transformou o matemático em ícone da 

luta anti-homofóbica. Segundo o movimento, Turing era aceito na comunidade 

científica de seu tempo. Utilizam o caso para levantar diversas questões que 

envolvem o tratamento dado às minorias pelo governo. (FERRANDO, 2016, 

p. 5494)  

  

Relaciona-se com o escopo deste trabalho, a última hipótese, que inclui Turing 

como personalidade representante da comunidade LGBTQI+. Nesse sentido, seus feitos e 

arquivos pessoais, constituintes inicialmente de sua memória individual, foram 

incorporados à memória social do grupo. 

No Brasil, o Somos – Grupo de Afirmação Homossexual, é considerado o 

primeiro que reivindica os direitos dos homossexuais em sua amplitude política. Surge 

em 1978, na cidade de São Paulo. Facchini destaca sua importância para o movimento 

homossexual brasileiro: 
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O Somos adquiriu uma grande notoriedade não somente do ponto de vista 

histórico que o pontua como primeiro grupo de militância homossexual 

brasileiro com reivindicações políticas, mas também por ter marcado as vidas 

de pessoas que compuseram o grupo, contribuindo para que muitos 

homossexuais se afirmassem e se identificassem como tais (no caso, uma 

afirmação identificatória gay ou homossexual) (FACCHINI apud SOUZA; 

LARA, 2008, p. 5) 

 

O Somos insere-se no contexto dos debates universitários da década de 70, no 

qual a esquerda preocupava-se mais com formas de resistência e com o debate sobre as 

lutas de classe, menosprezando as causas raciais e de gênero, assumindo que tais 

movimentos estavam excluídos da chamada revolução operária. Trevisan relata alguns 

momentos de tensão entre integrantes do movimento estudantil e o movimento 

homossexual: 

 
ao discutirem a homossexualidade neste evento ocorrido na USP, acontecera o 

mesmo problema que sucedera com a causa racial, ou seja, a falta de interesse 

de muitos e até mesmo preconceito em refletir a questão, visto a afirmação de 

um dos participantes no qual colocara que a luta homossexual não passava de 

uma escamoteação da luta de classes, causando uma discussão nunca vista até 

então por eles e muitos homossexuais ali presentes, estes emocionados 

relataram em voz alta o quanto eram escamoteados pela luta de classes. Foi 

trocado neste momento, xingos entre representantes do movimento estudantil 

e homossexuais ali presentes, tentando estes inserir-se num contexto de 

discussão no meio acadêmico e fora dele também. Nesta efervescente 

discussão que durou horas, o movimento homossexual brasileiro acabava de 

conquistar o seu primeiro espaço. (TREVISAN apud SOUZA; LARA, 2008, 

p. 7) 

 

O Arquivo Edgard Leuenroth preserva documentos de diversas minorias sociais, 

que servem como fonte de pesquisa e perpetuação da memória destas, tais como o 

movimento negro, homossexual e feminista brasileiro. Dentre os acervos custodiados 

destaca-se o fundo Grupo Somos, referente ao movimento anteriormente mencionado. 

Sobre a importância de se reconhecer o arquivo como lugar de memória também das 

minorias, Souza e Lara apontam que: 

 
ao atribuir o Arquivo como lugar de memória por meio de seus documentos, 

contribuirá para formação ou junção da memória coletiva e identidade de 

grupos e indivíduos que muitas vezes não tiveram seu espaço no discurso 

historiográfico e na memória oficial de seu país por determinados motivos 

como, por exemplo: repressão política, preconceito ou discriminação 

(SOUZA; LARA, 2008, p. 15) 

 

Ao discutir os arquivos queer e suas metodologias, Lee (2019)  chama atenção 

para como os arquivos acabam por reproduzir narrativas dominantes sobre a comunidade 

LGBTQI+, ao mesmo tempo em que se constituem espaços com grande potencial para 
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promoção da justiça social. São entendidos como lugares dinâmicos, com um espectro de 

passados, presentes e futuros dentro, nos quais as narrativas estão em constante disputa. 

 

Agora entendo os arquivos sempre como terceiros espaços potenciais que são 

contestados e ambíguos por meio de suas conexões com a comunidade e a 

instituição, por meio de sua coleção de histórias e práticas contestadas, bem 

como pelo desafio contínuo às noções de normas e práticas arquivísticas 

adequadas e legítimas. (LEE, 2019, p. 319)  

 

O próprio uso e significado do termo queer sofreu variações ao longo do tempo. 

Foi introduzido na língua inglesa por volta de 1500 para se referir pejorativamente aos 

que não seguiam o padrão de comportamento sexual socialmente aceito, com o 

significado de ‘estranho’, ‘desviante’, ‘excêntrico’, ‘devasso’, e outras ofensas. Foi 

ressignificado pela comunidade, assumindo uma conotação positiva, como termo 

identitário para representa-la, incluindo aqueles que não seguem o modelo de 

heterossexualidade ou do binarismo de gênero. Como aponta Lee: 

 

Queer, em sua ressignificação e recuperação, mantém o potencial de abertura 

radical e novas configurações de práticas de arquivo que valorizam a mudança, 

a contestação, a ambiguidade como partes de um processo arquivístico de 

transformação. O queer não é apenas sobre sexo, sexualidade e gênero; é mais 

sobre a prática e a política de espaços radicalmente abertos com potenciais 

queer que ainda precisamos conhecer ou reconhecer. O queer é uma parte ativa 

do imaginado, instável, impróprio, ilegítimo, ambíguo, contraditório e 

desconhecido – todas partes importantes do devir. Tal conceituação de queer 

começa com construções de identidade, mas também se move em direção a 

noções de des/pertencimento.  (LEE, 2019, p. 322) 

 

 Lee é responsável pelo desenvolvimento do Arquivo Queer do Arizona e pelo 

Projeto de Narrativas LGBTQI+, que se constitui de uma coleção da história oral em vídeo 

digital, com aproximadamente cem horas de entrevistas dos representantes desta 

comunidade. Discute a formulação de uma metodologia queer para tratar de seus 

arquivos. 

Quanto ao direito à memória dos povos indígenas, apesar de não menciona-lo 

diretamente, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas 

apresenta artigos que se relacionam com a temática. 
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Artigo 5 

Os povos indígenas têm o direito de conservar e reforçar suas próprias 

instituições políticas, jurídicas, econômicas, sociais e culturais, mantendo ao 

mesmo tempo seu direito de participar plenamente, caso o desejem, da vida 

política, econômica, social e cultural do Estado. 

Artigo 11 

1. Os povos indígenas têm o direito de praticar e revitalizar suas tradições e 

costumes culturais. Isso inclui o direito de manter, proteger e desenvolver as 

manifestações passadas, presentes e futuras de suas culturas, tais como sítios 

arqueológicos e históricos, utensílios, desenhos, cerimônias, tecnologias, artes 

visuais e interpretativas e literaturas. 

Artigo 12 

1. Os povos indígenas têm o direito de manifestar, praticar, desenvolver e 

ensinar suas tradições, costumes e cerimônias espirituais e religiosas; de 

manter e proteger seus lugares religiosos e culturais e de ter acesso a estes de 

forma privada; de utilizar e dispor de seus objetos de culto e de obter a 

repatriação de seus restos humanos. 

Artigo 33 

1. Os povos indígenas têm o direito de determinar sua própria identidade ou 

composição conforme seus costumes e tradições. Isso não prejudica o direito 

dos indígenas de obterem a cidadania dos Estados onde vivem.  
Artigo 34  

Os povos indígenas têm o direito de promover, desenvolver e manter suas 

estruturas institucionais e seus próprios costumes, espiritualidade, tradições, 

procedimentos, práticas e, quando existam, costumes ou sistema jurídicos, em 

conformidade com as normas internacionais de direitos humanos. (ONU, 

2009) 

 

Faulkhead e Thorpe (2019) colocam em destaque os acervos arquivísticos 

indígenas, atentando para a necessidade de participação dos membros destas 

comunidades na construção e gestão dos mesmos. Eles detêm o direito sobre sua memória 

e herança cultural. Cabe ao arquivista e ao pesquisador não tribal, considerar o índio 

enquanto sujeito, não mais como mero objeto de pesquisa. A organização dos arquivos 

deve refletir as conexões físicas, emocionais e espirituais dos mesmos para com os 

documentos. As obrigações e responsabilidades vão além da materialização física do 

arquivo, deve-se honrar e respeitar seus ancestrais. Há uma rede que geralmente se 

articula de forma oral nas comunidades indígenas, sobre como gerir seus arquivos de 

forma apropriada. 

 

Uma responsabilidade e uma crença que parecem ser compartilhadas por todas 

as populações indígenas da Austrália é a conexão entre a terra e as pessoas. É 

uma conexão tanto física quanto emocional que está relacionada a regiões 

específicas do território, com histórias e conhecimento oral que datam, nos 

falando sobre a responsabilidade de pertencer a terra. Essas histórias explicam 

os limites do território e as formas de cuidar das pessoas e da terra, da flora e 

da fauna, e dos lugares importantes, como os cemitérios. Essa responsabilidade 

também inclui cuidar dessas histórias, necessárias para os cuidados e 

propriedade da terra. (FAULKHEAD e BERD, 2010 apud FAULKHEAD; 

THORPE, 2019, p. 13-14) 
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Alisson Boucher Krebs, a quem Faulkhead e Thorpe se dedicam ao escrever sobre 

arquivos indígenas, foi uma arquivista indígena dos EUA. Ela participou da criação do 

Protocolo para Material Arquivístico Nativo Americano e articulou linhas de ação para o 

cuidado culturalmente responsável de acervos arquivísticos indígenas em repositórios não 

tribais. Segundo Faulkhead e Thrope (2019) um dos objetivos do protocolo era estimular 

o debate com relação a práticas e políticas profissionais que respeitassem e 

reconhecessem as crenças dos indígenas sobre seus acervos, para compreender a conexão 

viva entre esses povos e os documentos, bem como quais as condições necessárias para 

gerencia-los. 

 

Os povos indígenas tanto têm direitos assim como responsabilidades pelo 

conhecimento indígena em todas as suas manifestações. Temos uma 

perspectiva de sete gerações. Temos paciência e perseverança aparentemente 

infinitas que confiam na animação dos nossos sistemas de conhecimento para 

o sustento de nossos povos. Pensamos estrategicamente, tomando a sério a 

responsabilidade de ligar corações e mentes de todas as nossas relações. 

Percebemos os cativos fragmentos contidos nas coleções e nos arquivos, nos 

documentos, e queremos que voltem contendo genocídio cultural com 

soberania cultural. Reconhecemos que cada um de nós tem dons para 

desenvolver. E acreditamos que coletivamente catalisamos mudanças de 

maneiras que outros não poderiam sequer imaginar, quando mais realizar, para 

o bem-estar de todos. (KREBS, 2012, p. 187 apud FAULKHEAD; THORPE, 

2019, p. 14) 

 

Vale ressaltar que, ao menos parte do acervo indígena que arquivos e demais 

instituições custodiadoras não tribais mantêm sob sua guarda, são fruto do colonialismo 

europeu, que se apropria da cultura dos povos e causa deslocamento desses arquivos, 

ocasionando disputas e tensões sobre a memória indígena pelas comunidades 

remanescentes, que geralmente é relatada de acordo com uma perspectiva etnocêntrica. 

Um exemplo é o Museu da Sociedade de Geografia de Lisboa, que contém acervos 

relacionados à colonização de países da África, da Ásia e do próprio Brasil, muitos dos 

quais espólios de militares e exploradores. Nesse contexto, surgem os chamados 

“arquivos indígenas”, que reivindicam o direito à sua memória. 

 

São essas instituições indígenas, seus fundadores, administradores, equipes e 

comunidades que irão escrever os próximos capítulos das políticas e 

procedimentos baseados nas profundezas do multiverso da Nação Indígena. 

São essas instituições e as comunidades que as fundaram que vivem os seus 

protocolos. São essas instituições que irão lutar com integridade para alinhar 

suas políticas e procedimentos com as suas formas de saber. É ali, nas raízes 

da Nação Indígena, que a face dos campos de informação de bibliotecas, 

arquivos e museus será alterada, mudando de forma significativa a serviço do 

povo, a serviço de uma contabilidade relacional construída em um broto de 

confiança. (KREBS, 2012, p. 189 apud FAULKHEAD; THORPE, 2019, p. 

14) 
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Em sua pesquisa, as autoras adotam o conceito de multiverso arquivístico com a 

finalidade de discutir o tratamento dado aos arquivos de grupos minoritários ou 

subrepresentados. Elas defendem que é necessário considerar as múltiplas percepções da 

realidade e particularidades de cada grupo, o contexto de produção dos documentos.  

Segundo Faulkhead e Thorpe (2019), o multiverso arquivístico contempla múltiplas 

visões sobre arquivamento e é inclusivo para vários grupos, permitindo aos mesmos 

satisfazer suas necessidades específicas. As autoras  tratam ainda de protocolos 

arquivísticos criados por meio de processos consultivos entre grupos ou comunidades, 

culturalmente seguros e respeitosos, que devem ser práticos e implementáveis. 

Após esse breve panorama histórico do surgimento dos direitos humanos e o 

levantamento de alguns debates acerca de suas relações com o direito à memória, busca-

se verificar como tal se manifesta no ambiente digital, considerando o contexto das 

minorias já mencionadas. Para tanto, serão analisadas, no próximo capítulo, iniciativas 

de utilização do software Access to Memory (AtoM), como plataforma de acesso, 

descrição e difusão dos documentos arquivísticos, cuja finalidade aplica-se à construção 

da memória.  
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4. A DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA EM PROL DA DEFESA DOS 

DIREITOS HUMANOS E SEUS USOS PARA CONSTRUÇÃO DA 

MEMÓRIA 

 

Antes de abordar o papel da descrição arquivística na construção da memória, não 

se pode deixar de mencionar as normas que regem esta atividade. Estar de acordo com as 

mesmas constitui pré-requisito para o estabelecimento de uma plataforma destinada à 

descrição e difusão do acervo arquivístico, a exemplo do que ocorre com o software 

AtoM, tratado neste capítulo. 

 

4.1 Normas de descrição arquivística 

 

4.1.1 Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística (ISAD-G) 

 

De acordo com a ISAD-G, a descrição arquivística é definida como:  

 

A elaboração de uma acurada representação de uma unidade de descrição e 

suas partes componentes, caso existam, por meio da extração, análise, 

organização e registro de informação que sirva para identificar, gerir, localizar 

e explicar documentos de arquivo e o contexto e o sistema de arquivo que os 

produziu (2000, p. 14-15). 

 

A norma fornece orientações para a descrição de um fundo e suas partes 

componentes. Preconiza a descrição multinível, que é, segundo o Dicionário Brasileiro 

de Terminologia Arquivística (DIBRATE): 

 

Descrição que, levando em consideração a estrutura de organização de um 

acervo, permite a recuperação das informações dos documentos que o integram 

em diferentes níveis, do mais genérico ao mais específico, estabelecendo 

relações verticais e horizontais entre eles. (2005, p. 67) 

 

Os níveis nos quais a descrição pode ser organizada são os seguintes: acervo da 

entidade custodiadora; fundo; seção ou grupo; série; dossiê/processo; item ou peça 

documental. Contempla ainda subdivisões, caso existam, a exemplo da subseção e da 

subsérie.   

Apresenta 26 elementos dispostos nas seguintes áreas: 
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 1. Área de identificação (destinada à informação essencial para identificar a 

unidade de descrição); 

2. Área de contextualização (destinada à informação sobre a origem e custódia 

da unidade de descrição);  

 3. Área de conteúdo e estrutura (destinada à informação sobre o assunto e 

organização da unidade de descrição); 

4. Área de condições de acesso e de uso (destinada à informação sobre a 

acessibilidade da unidade de descrição); 

5. Área de fontes relacionadas (destinada à informação sobre fontes com uma 

relação importante com a unidade de descrição); 

6. Área de notas (destinada à informação especializada ou a qualquer outra 

informação que não possa ser incluída em nenhuma das outras áreas); 

7. Área de controle da descrição (destinada à informação sobre como, quando 

e por quem a descrição arquivística foi elaborada). (ISAD-G, 2000, p. 12-13) 

 

Os elementos obrigatórios são os seguintes: a) código de referência; b) título; c) 

produtor; d) data; e) dimensão da unidade de descrição; f) nível de descrição. 

 

4.1.2 Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE) 

 

A NOBRADE também é responsável pela descrição dos documentos, mas atua 

como uma adaptação das normas internacionais à realidade brasileira, ou seja, 

contextualiza a descrição arquivística no cenário nacional. Sua estrutura está organizada 

da seguinte forma: 

 

(1) Área de identificação, onde se registra informação essencial para identificar 

a unidade de descrição; 

(2) Área de contextualização, onde se registra informação sobre a proveniência 

e custódia da unidade de descrição; 

(3) Área de conteúdo e estrutura, onde se registra informação sobre o assunto 

e a organização da unidade de descrição; 

(4) Área de condições de acesso e uso, onde se registra informação sobre o 

acesso à unidade de descrição; 

(5) Área de fontes relacionadas, onde se registra informação sobre outras 

fontes 

que têm importante relação com a unidade de descrição; 

(6) Área de notas, onde se registra informação sobre o estado de conservação 

e/ou qualquer outra informação sobre a unidade de descrição que não 

tenha lugar nas áreas anteriores; 

(7) Área de controle da descrição, onde se registra informação sobre como, 

quando e por quem a descrição foi elaborada; 

(8) Área de pontos de acesso e descrição de assuntos, onde se registra os termos 

selecionados para localização e recuperação da unidade de descrição.  

(NOBRADE, 2006, p. 18) 

 

Apresenta 28 elementos dos quais sete são obrigatórios: a) código de referência; 

b) título; c) data(s); d) nível de descrição; e) dimensão e suporte; f) nome(s) do(s) 

produtor(es); g) condições de acesso - somente para descrições nos níveis da entidade 

custodiadora e fundo ou coleção. 
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As principais diferenças da NOBRADE em relação a ISAD-G tratam-se da adição 

da área de pontos de acesso e descrição de assuntos, além da inserção de notas sobre  a 

conservação do acervo e obrigatoriedade de se especificar as condições de acesso. Em 

virtude do clima tropical, o Brasil costuma apresentar maiores problemas quanto a 

preservação de seu acervo, em relação aos países europeus. Portanto, tal elemento faz-se 

necessário, a fim de evitar frustrações do usuário ao visitar instituições custodiadoras. 

 

4.1.3 Norma Internacional de Registro de Autoridade Arquivística para 

Entidades Coletivas, Pessoas e Famílias – ISAAR(CPF) 

 

A ISAAR(CPF) destina-se à produção de registros de autoridade arquivística que 

forneçam descrições de entidades (entidades coletivas, pessoas e famílias) relacionadas à 

produção e manutenção de arquivos. Os registros de autoridade constituem   fundamental 

ponto de acesso aos documentos, além de estabelecer relações entre diferentes produtores 

e entre as entidades e os documentos, ou outros recursos produzidos pelas mesmas. 

Os elementos de descrição para um registro de autoridade estão organizados em 

quatro áreas: 

1 Área de Identificação (onde a informação visa identificar especificamente a 

entidade que está sendo descrita e são definidos pontos de acesso normalizados 

para o registro); 

2 Área de Descrição (onde se registra informação pertinente sobre a natureza, 

contexto e atividades da entidade que está sendo descrita); 

3 Área de Relacionamentos (onde relações com outras entidades coletivas, 

pessoas e/ou famílias são registradas e descritas); 

4 Área de Controle (onde o registro de autoridade é especificamente 

identificado e é registrada a informação sobre como, quando e por qual 

instituição foi criado e mantido). (ISAAR, 2004, p. 15) 

 

Apenas quatro elementos são obrigatórios: a) tipo de entidade; b) forma(s) 

autorizada(s) do nome; c) datas de existência; d) identificador do registro de autoridade 

 

4.1.4 Norma Internacional para a Descrição de Instituições com Acervo 

Arquivístico (ISDIAH)   

 

A ISDIAH apresenta regras gerais para a normalização de descrições de 

instituições com acervos arquivísticos. Através desta é possível: estabelecer contato com 

instituições custodiadoras, facilitando o acesso do usuário ao acervo e aos serviços 

disponíveis; elaborar diretórios de instituições com acervo arquivístico e/ou listas de 
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autoridade; estabelecer conexões com listas de autoridade de bibliotecas e museus; e a 

produção de estatísticas de instituições com acervo arquivístico, nos níveis regional, 

nacional ou internacional. 

Os elementos estão organizados em seis áreas:  

 

1 Área de identificação (onde a informação visa identificar, especificamente, 

a instituição com acervo arquivístico e definir pontos de acesso normalizados); 

2 Área de contato (onde é fornecida informação sobre como contatar a 

instituição com acervo arquivístico); 

3 Área de descrição (onde é fornecida informação relevante acerca da história, 

estrutura atual e política de entrada de documentos da instituição com acervo 

arquivístico); 

4 Área de acesso (onde é fornecida informação sobre o acesso à instituição 

com acervo arquivístico: horário de funcionamento, quaisquer restrições de 

acesso etc.); 

5 Área de serviços (onde é fornecida informação relevante sobre os serviços 

técnicos oferecidos pela instituição com acervo arquivístico); 

6 Área de controle (onde é especificamente identificada a descrição da 

instituição com acervo arquivístico e é registrada informação sobre como, 

quando e por qual instituição foi criada e mantida). (ISDIAH, 2009, p. 14) 

 

São obrigatórios apenas os seguintes elementos: a) identificador; b) forma(s) 

autorizada(s) do nome; c) endereço(s) 

 

4.1.5 Norma Internacional para Descrição de Funções (ISDF)  

 

A ISDF estabelece diretrizes para a descrição de funções de entidades coletivas 

associadas à produção e manutenção de arquivos. Inclui também qualquer subdivisão de 

função, tais como subfunção, procedimento operacional, atividade, tarefa, transação ou 

outro termo utilizado. 

A análise das funções de entidades coletivas serve como base para muitas 

atividades de arquivamento, como a classificação, avaliação e a própria descrição de 

documentos. A descrição de funções ajuda a situar de maneira segura os documentos, no 

contexto de sua produção e uso. 

Os elementos de descrição estão organizados da seguinte forma: 

 

1 Área de identificação (onde a informação visa identificar especificamente a 

função e define um ponto de acesso normalizado);  

2 Área de descrição (onde se registra informação sobre a natureza e contexto 

da função);  

3 Área de relacionamentos (onde relações com outras funções são registradas 

e descritas);  

4 Área de controle (onde a descrição de uma função é especificamente 

identificada, e registrada a informação sobre como, quando e por qual 

instituição arquivística a descrição foi criada e mantida). (ISDF, 2008, p. 14) 
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Três elementos são essenciais: a) tipo; b) forma(s) autorizada(s) do nome; c) 

identificador de descrição da função 

 

4.2 Repensando as práticas de descrição arquivística frente aos debates sobre 

direitos humanos 

 

Após elencar as normas de descrição, cabe estabelecer algumas questões. Como a 

descrição deve ser aplicada aos arquivos de direitos humanos? De que maneira se faz 

presente no ambiente digital? Qual seu papel na construção da memória das chamadas 

minorias sociais?  

Como mencionado anteriormente, os arquivos de direitos humanos são 

documentos que asseguram direitos ou que comprovem violações de tais direitos, ou seja, 

documentos que foram ressignificados e adquiriram um novo uso em prol da defesa dos 

direitos humanos. O arquivista deve tomar algumas precauções ao descrever estes 

arquivos. Deve-se ter em mente que a descrição não é um processo neutro, ou seja, tem 

autoria, é efetivada por alguém dotado de valores e interesses, que visa determinados 

objetivos. Dependendo da metodologia adotada, pode produzir o apagamento ou o 

fortalecimento da memória dos grupos sociais. 

Ao propor o desenvolvimento de uma tipologia para arquivos de direitos humanos 

Geraci e Caswell (2019) tecem algumas críticas ao modelo de descrição tradicional, não 

para descarta-lo, mas buscando ampliar suas perspectivas, com o objetivo de que os 

arquivos sejam representados de forma mais precisa. Como exemplo, alertam que as 

diretrizes da ISAD(G) “codificam as atribuições de proveniência dominantes no Ocidente 

em um único criador – uma atribuição que contraria muitas reivindicações de direitos 

humanos sobre coprodução ou ação de agenciamento dos assuntos dos documentos.” (p. 

1004-1005).   

Apontam que documentos relacionados aos direitos humanos devem ser 

analisados de acordo com cinco vetores interligados, que podem ser visualizados na 

figura abaixo: 
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Figura 1 – Modelo vetorial para agrupamento de arquivos de direitos humanos 

 

Fonte: Geraci e Caswell (2019, p. 1012) 

 

O modelo foi desenvolvido com base em cinco perguntas principais: quem criou 

o documento; por que o documento foi criado; quando o documento foi criado; onde o 

documento está custodiado; como o documento é ativado. Cabe explicitar os elementos 

aos quais cada uma destas se refere. 

A primeira pergunta diz respeito ao produtor dos documentos. Ao lidar com 

arquivos que registrem violações aos direitos humanos, deve-se estabelecer qual o papel 

do produtor nesta violência. Se é o agressor, a vítima, ou ainda um terceiro sujeito, como 

um agente na defesa dos direitos humanos, a exemplo dos advogados e ativistas. Deve-se 

também determinar se o produtor agiu individualmente ou enquanto representante de um 

grupo, se há indivíduos que podem ser considerados coprodutores dos documentos. 

Quanto ao conceito de coprodução, este não deve ser aplicado arbitrariamente. Conforme 

alertam Geraci e Caswell (2019, p. 1008)  

 

embora seja uma abordagem útil em muitos contextos, também pode conferir 

um falso senso de ação às vítimas de violações dos direitos humanos, sobre as 

quais muitos documentos foram criados a contragosto e/ou involuntariamente.  

 

A segunda pergunta refere-se às razões para criação dos documentos. Deve-se 

determinar se a criação do documento foi parte da violência, se foi criado com o propósito 

de documenta-la ou para fins de reparação legal. A terceira pergunta refere-se ao tempo 

de criação do documento em relação ao ato de violência. O registro pode ter sido 

produzido de maneira simultânea, posterior, ou anterior à repressão. A quarta pergunta 
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refere-se ao responsável legal pela guarda do documento. Deve-se traçar a cadeia de 

custódia, desde sua gênese até o momento atual. Por fim, a última pergunta trata-se de 

estabelecer quais usos são atribuídos ao documento. Em síntese, caso seja utilizado em 

algum momento com o propósito da defesa dos direitos humanos, está incluído nesta 

categoria. 

Geraci e Caswell aplicaram esta metodologia à Lista de pessoal da quarta divisão 

da Polícia Nacional da Guatemala, obtendo o seguinte resultado: 

 

Figura 2 – Modelo vetorial aplicado à Lista de pessoal da quarta divisão da Polícia Nacional da 

Guatemala  

 

Fonte: Geraci e Caswell (2019, p. 1016) 

 

Durante a Guerra Civil da Guatemala (1960-1996) os policiais da quarta divisão 

foram condecorados por perseguir e torturar opositores, como forma de estimular tais 

práticas. Estas condecorações foram registradas em uma lista, que posteriormente serviu 

como prova no julgamento dos agentes responsáveis pelo desaparecimento do líder 

sindical e estudante Fernando García, trazendo justiça para sua família. Como se vê, o 

documento não foi criado com a intenção de atuar na defesa dos direitos humanos, mas 

adquiriu este significado posteriormente, ao ser ativado em um ambiente legal. 

Outros autores também discutem a necessidade de repensar as práticas de 

descrição arquivística, a exemplo de Wood et al. (2014). Buscam a promoção da justiça 

social e a defesa dos direitos humanos através dos arquivos. Durante o processo de 



76 
 

                                                                                           

descrição, deve-se expor o valor probatório e informativo dos documentos, de  maneira a 

apoiar usos e usuários, previstos ou não. Tais autores criticam o foco demasiado na teoria 

do ciclo vital dos documentos, em detrimento de uma abordagem contínua. A abordagem 

centrada no ciclo vital acaba por restringir o propósito dos mesmos: uso jurídico-

administrativo nas fases corrente e intermediária, e pesquisa na fase permanente. 

Entretanto, é perceptível que documentos podem servir à diversos fins, 

independentemente de sua idade. 

Os autores mencionam o risco de se ignorar, conscientemente ou não, elementos 

necessários a compreensão do contexto do documento, quando lhe é atribuído apenas um 

único produtor. Como exemplo, cita-se o caso de Camboja: 

 

CASWELL (2014 apud WOOD et al, 2014, p. 403) in the context of Cambodia 

writes about how in this dominant understanding of provenance, the Tuol 

Sleng mug shots capturing the images of Khmer Rouge victims would be 

traced back only to the regime they were created by, again silencing the 

survivors and their descendants in the description of the records’ provenances.  

 

O sistema de séries australiano é exemplificado como ideal para atender às 

demandas contemporâneas da descrição: 

 

In the series system, provenance is expended to include the individual(s) or 

communities that created the record, but also those that added to it, controlled 

it, used it, held it in their custody, or described it arguing that each of these 

interactions with the record change the context of the record and should 

therefore be documented within our understandings of provenance (HARRIS, 

2002, p. 171 apud WOOD et al, 2014, p. 403) 

 

Quando produzidos por um regime repressivo, os arquivos trazem consigo uma 

série de  agressões às vítimas e seus familiares. Pode-se alterar a ordem original caso esta 

perpetue uma violência. Wood et al. Afirmam que “As traditionally conceived, original 

order forces archivists to maintain the logic and bureaucratic order of the repressive 

regime enacting further violence on its victims, survivors, and their families” (2014, p. 

402). 

Passando às políticas de descrição arquivística, aponta-se que estas variam 

consideravelmente de acordo com a instituição. Deve-se levar em conta o tipo de acervo 

custodiado que será prioritariamente descrito, em quais línguas serão realizadas as 

descrições, quais os pontos de acesso ao documento.  

Para incluir a multiplicidade de cidadãos envolvidos com os arquivos, defende-se 

uma abordagem centrada nos sobreviventes e vítimas de ditaduras, em detrimento da 
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ênfase nos regimes repressivos ou no próprio documento em si. Descrições efetivadas 

sem uma análise crítica podem reproduzir preconceitos e prejudicar iniciativas de 

reparação. 

No caso dos povos aborígenes, a reconstrução e o reconhecimento de suas 

identidades indígenas perpassam pela apropriação dos documentos gerados pelo mesmo 

regime que os oprimiu, o Império Britânico.  Usuários aborígenes demostraram 

descontentamento com a terminologia utilizada. Nomes atribuídos pelos colonos foram 

utilizados  para identificar as comunidades das quais crianças foram removidas, causando 

dificuldades para encontrar suas famílias. Este fato corrobora para a inclusão da 

terminologia aborígene. 

Deve-se considerar também a proteção da identidade das vítimas. Wood et al. 

(2014) apontam que registros de autoridade excessivamente detalhados, que expõem de 

maneira indevida sujeitos e populações, podem coloca-los em risco. Um registro que 

revele alterações de nome ou religião de determinada pessoa com fins de evitar 

perseguições, pode ter impacto profundo sobre si mesma ou sobre seus descendentes, em 

países nos quais a identidade étnica e religiosa não é respeitada. A regra também se aplica 

aos indivíduos mencionados em materiais arquivísticos que escolheram não revelar sua 

identidade sexual por razões similares. 

Assim, a descrição arquivística deve aliar sua necessidade de difusão da 

informação à proteção dos grupos sociais documentados, ao lidar com a temática de 

direitos humanos. Após discutir os aspectos que devem ser considerados durante a 

elaboração da descrição nesse contexto, vejamos como a mesma se manifesta no ambiente 

digital. Posteriormente será analisado como as plataformas de acesso podem servir à 

construção da memória. 

 

4.3 O modelo Open Archival Information System (OAIS) 

 

Para compreender de que maneira se desenvolve a descrição arquivística no 

ambiente digital, cabe dedicar um trecho deste trabalho ao modelo OAIS, esquema 

conceitual que trata dos documentos arquivísticos digitais.  

Segundo Santos e Flores (2019, p. 9), o Open Archival Information System 

“consiste em um modelo conceitual que poderá ser implementado em um determinado 

arquivo, o qual possui a responsabilidade de preservar documentos digitais e torná-los 

disponíveis para uma comunidade designada.” Visa estabelecer uma cadeia de custódia 
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ininterrupta aos documentos digitais, desde sua gênese até a etapa de difusão do acervo 

ao público. Teve seu desenvolvimento coordenado pela Consultative Comittee for Space 

Data System (CCSDS), por encomenda da International Organization for Standardization 

(ISO).  

O OAIS define um modelo funcional e outro de informação. O primeiro descreve 

papéis atribuídos a um repositório digital, e define funções como: administração do 

sistema, planejamento de preservação e acesso. Já o segundo especifica os requisitos para 

um arquivo de materiais digitais, os metadados que servem para sua preservação e acesso 

no longo prazo. 

Santos e Flores (2019) apresentam uma série de conceitos necessários à 

compreensão do modelo: o objeto de dados; o  pacote de informação; as variações do 

pacote de informação; e as interações externas no OAIS de alto nível. 

O objeto de dados pode ser expresso como um objeto físico ou digital, ambos 

associados à sua respectiva informação de representação. Considerando o objeto digital, 

essa informação torna-se responsável por adicionar significado a sua sequência de bits. O 

objeto de dados é interpretado com o auxílio da informação de representação, processo 

que irá gerar o objeto de informação. Segundo Santos e Flores (2019, p. 12):   

 

a preservação do objeto de informação requer identificação e compreensão do 

objeto de dados e de sua respectiva informação de representação. No caso da 

informação digital, o OAIS deve identificar claramente os bits e qual é a sua 

informação de representação relacionada. 

 

Os autores alertam ainda para a natureza recursiva da informação de 

representação: os seus próprios dados e sua própria informação de representação, que 

normalmente levam a uma rede de objetos da informação de representação. Deve-se 

avaliar a abrangência e pertinência do material custodiado e optar entre dois caminhos: 

armazenar a informação de representação mínima necessária; ou manter a maior 

quantidade de informação de representação.  

Há ainda o conhecimento sobre os objetos e ferramentas necessárias para acessá-

los e interpretá-los corretamente. O modelo não força a utilização um hardware e software 

específicos, para evitar problemas quanto a obsolescência tecnológica. Independente 

destes, foca em estabelecer diretrizes para garantir a autenticidade dos documentos, e sua 

preservação no longo prazo. 

Segundo Santos e Flores (2019, p. 13)  
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“Um pacote de informação é um recipiente conceitual composto por dois tipos de 

dados: informações do conteúdo (content information) e informação descritiva de 

preservação (preservation description information) – PDI”. Estas são encapsuladas e 

identificadas pela informação de empacotamento (packaging information). O pacote 

resultante é identificado de acordo com a informação de descrição (descriptive 

information) inserida. 

A informação de conteúdo é a informação que se deseja preservar, o conteúdo do 

objeto de dados (seja físico ou digital) juntamente com sua informação de representação 

necessária para tornar o conteúdo compreensível à comunidade designada.  

Já a informação de descrição é dividida em cinco tipos de informações de 

preservação: procedência; contexto; referência; fixidez; e direitos de acesso, definidas da 

seguinte maneira pelos autores: 

 

a informação de procedência descreve a fonte da informação de conteúdo, que 

teve a custódia desde a sua origem, juntamente com o seu histórico (incluindo 

modificações); 

 a informação de contexto descreve como as informações de conteúdo se 

referem a outras informações, fora do pacote de informação;  

 a informação de referência fornece um ou mais identificadores, ou sistemas 

de identificadores, assim, a informação de conteúdo pode ser identificada 

exclusivamente;  

a informação de fixidez fornece proteção às informações de conteúdo para que 

não haja uma alteração não registrada;   

e a informação de direitos de acesso fornece as condições de acesso, incluindo 

a preservação, distribuição e uso de informação de conteúdo. Isso inclui 

concessão de permissões para operações de preservação, licenciamento para 

distribuição do conteúdo, e demais especificações relacionadas à aplicação de 

direitos e controle de acesso. (SANTOS; FLORES, 2019, p. 14-15) 

 

Há três tipos de pacotes de informação no modelo OAIS: pacote de informação 

para submissão (SIP), pacote de informação para arquivamento (AIP) e pacote de 

informação para difusão (DIP). O SIP é enviado pelo produtor, com sua forma e conteúdo 

determinada em acordo com o administrador do sistema. Geralmente contém informação 

de conteúdo e descritiva. O AIP poderá ser produzido a partir de um ou vários SIP’s 

gerados em diferentes épocas por um ou mais produtores. Após uma solicitação, o OAIS 

retorna a totalidade ou uma parte do AIP como resposta ao consumidor (usuário), na 

forma do pacote DIP. 

Além do administrador do sistema, o produtor e o consumidor são as demais 

entidades do modelo, cujo funcionamento ocorre da seguinte forma:  
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O produtor (producer) envia um fluxo de dados contendo o pacote SIP ao 

repositório OAIS. Posteriormente, ocorre a sua transformação em AIP para o 

arquivamento em longo prazo. E, por fim, o consumidor (consumer), que 

representa a comunidade designada, poderá fazer consultas/solicitações (query 

responses/orders) ao OAIS e obter o pacote DIP com os respectivos resultados 

de suas solicitações.  (SANTOS; FLORES, 2019, p. 16) 

 

Tais procedimentos estão registrados na seguinte figura: 

 

Figura 3 – Funcionamento do modelo OAIS 

 

Fonte: NASA/CCSDS, 2012. 

 

O modelo apresenta três ambientes com atribuições distintas, de acordo com a 

fase na qual se encontra o documento. O Sistema Informatizado de Gestão Arquivística 

de Documentos (SIGAD) é responsável pela gestão dos documentos nas fases corrente e 

intermediária. Destina-se ao uso interno dos documentos pelos produtores. O Repositório 

Arquivístico Digital Confiável (RDC-Arq) é responsável por garantir a preservação em 

longo prazo dos arquivos permanentes, além daqueles que, apesar de estarem na fase 

corrente ou intermediária, apresentam uma temporalidade considerável. Também é 

acessado de forma interna, apenas por pessoas autorizadas, administradores do sistema. 

Por fim, há o ambiente de acesso: as plataformas de descrição, difusão e acesso. São 

responsáveis por efetivar a descrição e promover a difusão e acesso aos arquivos 

permanentes pelo usuário externo. 
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Considerando estes ambientes, a cadeia de custódia dos documentos arquivísticos 

digitais é representada a seguir: 

 

Figura 4 – Cadeia de custódia dos documentos digitais 

 

Fonte: Flores e Lima (2016). 

 

Após compreender o modelo OAIS, cabe enfatizar o ambiente de acesso. Busca-

se investigar iniciativas que se utilizam das plataformas visando a construção da memória. 

Para o escopo deste trabalho, foi determinado que a análise será embasada no software 

AtoM, devido a experiência prévia adquirida, e ao fato de seu nome ser um acrônimo para 

‘Acesso à memória’. 

 

4.4 Aplicação do AtoM para construção da memória 

 

Desenvolvido pela Artefactual, o AtoM é um software livre, cujo objetivo consiste 

na automação e compartilhamento de descrições arquivísticas. Está de acordo com as 

normas internacionais de descrição arquivística, além de se adaptar a NOBRADE no caso 

de iniciativas brasileiras. Permite a elaboração de descrições do acervo, além das 

concernentes às instituições custodiadoras, às funções e aos registros de autoridade. Pode-

se criar seu próprio quadro de arranjo através de uma estrutura hierárquica. Possibilita o 
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upload do documento na íntegra e sua disponibilização na plataforma. Ainda é possível 

alterar o idioma, caso a língua desejada esteja disponível. 

Cabe destacar a funcionalidade de se compartilhar descrições exportando dados 

codificados no formato XML-EAD ou Dublin Core. O usuário pode efetuar o download 

do AtoM e testa-lo em seu próprio servidor web, ou localmente, através de uma máquina 

virtual. Pode importar descrições de terceiros à sua plataforma e compartilhar as próprias, 

contribuindo para a difusão e acesso ao acervo. 

Na busca por iniciativas que se utilizam do AtoM para difundir o acervo referente 

à temática dos direitos humanos, ou alguma minoria social, encontrou-se dois sites 

criados com esta finalidade:  Mercosur. Guía de Archivos Y Fondos Documentales; e 

Lesser Slave Lake IRC Treaty Aboriginal Rights Research Archives. A fonte consultada 

foi a lista de usuários disponibilizada pela própria desenvolvedora do software. 

 

4.4.1 Mercosur- Guía de Archivos Y Fondos Documentales 

 

Fruto de um projeto de pesquisa implementado pelo Instituto de Políticas Públicas 

em Direitos Humanos do Mercosul (IPPDH), reúne arquivos vinculados às violações de 

direitos humanos praticadas pelas ditaduras do Cone Sul durante a segunda metade do 

século XX. Encontra-se originalmente em espanhol, mas oferece a opção de se alterar o 

idioma da plataforma para português ou inglês, apesar das buscas não poderem ser feitas 

nesta última língua. Oferece um botão destinado aos links rápidos, bem como a 

possibilidade de efetuar login caso o usuário possua uma conta. Há uma barra de busca 

por todo o site. 

Apresenta cinco links principais para realizar a busca: Fundos Documentais; 

Entidade/pessoa – Produtor; Instituição Arquivística; Normativas de Acesso; e Processos 

Judiciais. 

O link Fundos Documentais direciona o usuário para uma lista com 275 resultados 

concernentes às descrições arquivísticas sobre o acervo, dos quais 40 disponibilizam o 

objeto digital. Permite limitar o resultado da busca por local: Argentina, Brasil, Bolívia, 

Chile, Paraguai ou Uruguai; Instituição custodiadora:  Arquivo Nacional do Chile, 

Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, Museu da Memória e dos Direitos 

Humanos, entre outros; assunto: Operação Condor, Doutrina de Segurança Nacional, 

desaparecidos, etc.; e nível de descrição:  coleção, fundos, subfundos, série, subsérie, 

pasta/processo e item. São 154 fundos, 56 processos, 26 séries, 19 subfundos, 10 
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coleções, 6 itens documentais e 4 subséries. Dois fundos não são encontrados na categoria 

correspondente, apenas quando a busca não é delimitada por nenhum nível de descrição 

específico. 

O link Entidade/ Pessoa – Produtor direciona o usuário aos registros de autoridade. 

Apresenta um total de 311, dos quais 235 estão especificados como entidades coletivas e 

35 como pessoas. Os demais não estão especificados, sendo recuperados apenas quando 

a busca não é delimitada pelo tipo de entidade. 

O link Instituições Arquivísticas direciona o usuário às descrições referentes às 

instituições custodiadoras de documentos, que não incluem apenas arquivos. Apresenta 

um total de 125 instituições, que podem ser delimitadas pelo tipo: arquivística, escolar, 

militar, religioso, etc. 17 instituições são encontradas apenas sem esta delimitação. 

O link normativas de acesso direciona o usuário às normas legais e/ou 

institucionais que regem o acesso aos arquivos e fundos documentais vinculados com as 

violações aos direitos humanos. As normativas estão relacionadas por país, mas 

encontram-se inacessíveis. 

O link Processos Judiciais direciona o  usuário à uma seção referente ao 

levantamento de processos judiciais vinculados com as coordenações repressivas no Cone 

Sul. Segundo informações presentes na página, consta um fundo intitulado Processos 

Judiciais, no qual os países foram considerados como sub fundo e os processos judiciais 

como Pasta/Processo, para fins de organização e compreensão da informação. Não foi 

possível verificar estas informações pois o link apresentado para visualização também 

encontra-se inacessível. 

A plataforma oferece ainda a possibilidade de se efetuar uma  pesquisa avançada, 

que permite ao usuário filtrar os resultados por: entidades custodiadoras; descrições de 

nível superior; designação geral do material; tipo de suporte; se apresenta o objeto digital 

disponível ou não; nível de descrição; e direitos do autor. Além disso, permite buscar por 

um termo em qualquer campo da descrição. 

Durante a navegação na plataforma foram encontrados alguns pontos de melhoria, 

dentre os quais cabe destacar:  

•  Encontram-se alguns links quebrados, que acabam por restringir a 

navegação do usuário;  

• Até o momento não é possível realizar buscas na língua inglesa, pois as 

descrições foram feitas apenas nos idiomas português e espanhol;  
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• Considerando o total de 245 descrições, apenas 40 apresentam objetos 

digitais disponíveis;  

• Verifica-se a presença de indexadores repetidos, e cada um destes 

apresenta número de resultados diferente.  Por exemplo, ao se pesquisar 

por tipo de instituição, o termo ‘ Archivística’ é exibido duas vezes. O 

primeiro apresenta 18 resultados, e o último apenas um.  

• Há problemas quanto a precisão na recuperação de resultados ao se efetuar 

uma pesquisa 

Vale ressaltar que a descrição nunca substitui o próprio documento, atua apenas 

como representação do mesmo. Ainda que por vezes não seja possível deslocar-se ao 

local de custódia dos arquivos, a descrição fornece contexto suficiente para compreender 

as razões de sua produção, do que tratam, e quais os indivíduos, grupos ou comunidades 

envolvidas. 

Para visualização do funcionamento do site, seguem algumas imagens adiante. 

 

Figura 5 – Página inicial do AtoM do IPPDH 

 

Fonte: Captura de tela da página inicial do site 
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Figura 6 – Descrição do fundo CLAMOR, com objeto digital disponível 

 

Fonte: Captura de tela da descrição do fundo CLAMOR 

 

Figura 7 – Resultado da busca avançada no AtoM do IPPDH 

 

Fonte: Captura de tela do resultado da busca 
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4.4.2 Lesser Slave Lake IRC Treaty Aboriginal Rights Research Archives 

 

Desenvolvido pelo Lesser Slave Lake Indian Regional Council - Treaty 

Aboriginal Rights Research (LSLIRC-TARR) reúne arquivos relacionados aos povos 

aborígenes do Canadá. Correspondem a cerca de 1,4 milhões de habitantes, ou 4% da 

população do país. Tratam-se de cidadãos que sofrem até os dias atuais com a 

marginalização promovida durante séculos pelos governantes.  

Logo após sua independência o Canadá declarou controle sobre povos aborígenes 

e territórios. O Indian Act (1876), que apesar das emendas é mantido até hoje, limita a 

autonomia destes, seu controle sobre as terras e os serviços públicos dos quais podem 

usufruir, como educação e saúde. Iniciou-se um processo de assimilação forçada à cultura 

canadense, em detrimento de sua própria. 

Nesse sentido, o AtoM é uma iniciativa que permite a reafirmação da identidade 

destes povos e apropriação de sua cultura, duramente reprimida pelas autoridades 

canadenses. Possibilita que ganhem visibilidade perante às comunidades nacionais e 

internacionais, e que sua história seja conhecida por vários indivíduos ao redor do mundo. 

A plataforma encontra-se originalmente em inglês, mas oferece a opção de alterar 

o idioma para francês, espanhol, holandês ou português. As pesquisas só podem ser feitas 

no primeiro.  Há uma barra de busca por todo o site, um mapa do mesmo, um botão para 

acesso aos links rápidos, bem como a opção de efetuar o login caso o usuário possua uma 

conta. Há um espaço destinado às pesquisas mais frequentes, ou descrições mais visitadas 

por semana. 

Conta com 29 descrições, sendo quatro de nível superior: três fundos e uma 

coleção, além de 25 séries. Permite ao usuário limitar seus resultados de busca por: parte 

de um fundo ou coleção; produtor; nome; local; assunto; e nível de descrição.  

Apresenta 14 registros de autoridade. Apesar de ter links destinados às descrições 

de instituições arquivísticas e funções, estes não possuem nenhum resultado. Há 6 

assuntos pelos quais se pode pesquisar: Elder Interviews; Treaty 6; Treaty 7; Treaty 8; 

Treaty annuity; e Treaty paylists, além de quatro locais: Alberta, Canada; BC, Canada; 

High Prairie, Alberta; e Slave Lake, Alberta. O site não disponibiliza documentos na 

íntegra, ou seja, não há objetos digitais.  

Por fim, há também a possibilidade de se realizar uma pesquisa avançada, que 

permite ao usuário limitar seus resultados por: termo; nível de descrição; se apresenta ou 

não o objeto digital disponível; se há ou não instrumento de descrição documental 
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associado; o estado dos direitos do autor; e a designação geral do material. Há também a 

possibilidade de filtrar por intervalo de datas. 

Quanto aos pontos de melhoria, destacam-se: inexistência de objetos digitais 

associados às descrições; não há descrições referentes à funções nem à instituições 

custodiadoras; problemas de tradução, pois algumas páginas não são exibidas 

corretamente, mesmo após se alterar o idioma. Como exemplo, pode-se citar a política de 

privacidade, que só é exibida em inglês. 

Por ser um software de código aberto e livre, é importante lembrar que sofre 

constantes atualizações e melhorias, em decorrência da colaboração da comunidade de 

usuários. As instituições devem adicionar novas descrições futuramente, de acordo com 

suas possibilidades. Trata-se de um projeto dinâmico e contínuo. 

Como feito no exemplo anterior seguem imagens para visualização: 

 

Figura 8 – Página inicial do AtoM do TARR 

 

Fonte: Captura de tela da página inicial da plataforma 
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Figura 9 – Registro de autoridade do Department of Indian Affairs 

 

Fonte: : Captura de tela do registro de autoridade 

 

Figura 10 – Resultado da busca avançada no AtoM do TARR 

 

Fonte: Captura de tela do resultado da busca 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com base no conteúdo exposto neste trabalho, constata-se que a construção da 

memória perpassa por uma multiplicidade de práticas arquivísticas, que podem a 

princípio não apresentar relações entre si, mas quando analisadas sobre a óptica dos 

direitos humanos, mostram-se fundamentais.  

A prática de ações culturais nos arquivos transforma-os em parte integrante de 

uma comunidade e pode atrair novos usuários, sejam estes parcela de uma minoria social 

ou não. A avaliação faz-se necessária para que grupos possam determinar quais 

documentos apresentam valor para os mesmos, atuando como parcela formadora de suas 

identidades. A descrição permite a difusão e controle sobre o acervo. Através desta os 

povos são representados e sua história torna-se conhecida. 

Deve-se fazer uso de todas as ferramentas possíveis. Como visto, as plataformas 

de acesso, a exemplo do AtoM, podem servir ao propósito de construção da memória. 

Representam uma alternativa segura, já que seguem os princípios arquivísticos, e 

ampliam o alcance das descrições aos usuários que não podem deslocar-se fisicamente 

até os arquivos. 

Espera-se contribuir para o desenvolvimento de uma arquivologia social, na qual 

o profissional arquivista tenha consciência de seu papel. Os documentos são úteis apenas 

se puderem servir ao público, e no caso das minorias sociais, detêm um potencial 

transformador ao qual devemos nos atentar.  

Não se trata de romper bruscamente com todo o arcabouço teórico-metodológico 

formulado pelos autores clássicos da área, pois muitos conceitos demostram-se ainda 

pertinentes e imprescindíveis, mas há o reconhecimento de que as práticas arquivísticas 

necessitam ser repensadas e ampliadas, para atender às demandas contemporâneas.  

Visando a ampliação do debate sobre o tema, futuramente podem ser 

desenvolvidos estudos sobre outras possibilidades de construção da memória, ou sobre 

uma minoria social específica. Como a mesma é retratada nos arquivos, de que maneira 

se percebe enquanto parte da sociedade, quais suas reivindicações quanto a memória, 

identidade, cultura, etc. 

Este trabalho se propôs a contribuir para o debate sobre as relações entre os 

arquivos e a memória, que é por vezes negligenciado ou tratado de forma superficial. 

Buscou-se enfatizar o direito à memória enquanto um direito humano fundamental, 

exigindo-se a participação ativa do profissional arquivista na garantia deste direito. 
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Evidenciou-se que as novas tecnologias da informação são imprescindíveis na 

preservação, descrição e difusão do patrimônio documental arquivístico.  

De maneira geral, os objetivos da pesquisa foram alcançados. Entretanto, alguns 

aspectos poderiam ser melhor desenvolvidos. O trabalho carece de fontes sobre a 

memória na perspectiva dos povos africanos, por exemplo.  Há outras iniciativas que 

fazem uso do AtoM sobre as quais um estudo de caso seria pertinente ao desenvolvimento 

do trabalho, mas que não foram mencionadas, como o UNESCO Archives AtoM 

Catalogue. 

Apesar do apreço pelo tema, o trabalho tornou-se demasiado extenso e deveria ser 

melhor sintetizado. Espera-se que sirva de referência para aqueles que desenvolverem 

projetos voltados para a área. 
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