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RESUMO

O presente trabalho objetiva discutir a função social do arquivo no que tange a
memória sobre as favelas do Rio de Janeiro. Nesta perspectiva, investigou-se
iniciativas de memória no Complexo da Maré, localizado na Zona Norte da cidade.
Para tanto, desenvolveu-se estudo de caso do Arquivo Dona Orosina Vieira, em
funcionamento no Museu da Maré. Como aporte teórico-metodológico, recorreu-se a
revisão bibliográfica de autores da Arquivologia e de áreas correlatas e à pesquisa de
campo, para entender o contexto de criação do Arquivo Dona Orosina Vieira e suas
práticas enquanto iniciativa autônoma. Este estudo de caso incluiu entrevista com o
pioneiro da iniciativa e com a arquivista do Arquivo Dona Orosina Vieira.
Palavras-chave: Arquivo. Memória. Complexo da Maré. Museu da Maré. Arquivo Dona
Orosina Vieira.

ABSTRACT
This paper aims to discuss the archive’s social function with respect to the memory of
the favelas of Rio de Janeiro. In this perspective, memory initiatives were investigated
in Complexo da Maré, located in the north of the city. Therefore, a case study was
developed about Dona Orosina Vieira Archive, in operation at the Maré Museum. As
theoretical and methodological approach, a literature review of Archival Science
authors and from related areas and a field research were used to understand the
context of the creating of Dona Orosina Vieira Archive and its practices as an
autonomous initiative. This case study included an interview with the initiative’s pioneer
and the Archivist from the Dona Orosina Vieira Archive.
Keywords: Archive. Memory. Complexo da Maré. Maré Museum. Mrs. Orosina Vieira
Archive.
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1 INTRODUÇÃO

O Rio de Janeiro é a cidade que tem o maior número de pessoas vivendo em
favelas do Brasil. De acordo com dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), a capital fluminense tem 1.393.314 de pessoas
vivendo em aglomerados subnormais (para utilizar o termo do próprio Instituto)
distribuídos por 763 favelas no município. Embora a cidade de São Paulo tenha o
maior número absoluto dos tais aglomerados subnormais - foram contabilizados na
pesquisa 1.020 moradias deste tipo - acaba perdendo a liderança em número
habitantes, pois lá há 1.280.400 pessoas assim distribuídas.

Mesmo que o número as pessoas morando em habitações deste tipo seja
minoria (ainda segundo dados do IBGE, a população total da cidade do Rio de Janeiro
foi estimada em 6,4 milhões de pessoas em 2014), inúmeros aspectos das favelas
têm sido campo de observação para estudos acadêmicos de inúmeras áreas, não
podendo deixar de sê-lo para a Arquivologia.

Nosso país, constituído em Estado Democrático de Direito, tem como um dos
seus fundamentos o conceito de ‘cidadania’. Apenas o emprego da palavra no texto
da Constituição Federal (CF) de 1988 não garante a efetivação do conceito em sua
amplitude, visto que este pode assumir diferentes facetas, tamanha a sua
abrangência, em direitos e deveres, pelo Estado para com os seus cidadãos, e viceversa. Ainda assim, o texto constitucional expressa alguns conjuntos de ações que se
configuram como exercício de cidadania pelo caráter democrático que estas visam
garantir.

Para esta discussão, no intuito de deixar clara a definição que vamos tomar
para cidadania, justificamos que se trata do exercício de direitos (civis, políticos,
sociais, culturais) e contrapartidas (deveres e obrigações), por parte de um indivíduo
na sociedade em que está inserido.

Logo, em ambientes favelizados, cuja ação do Estado historicamente tenha
sido nula, ou em extremo oposto, violenta ou repressiva, é tarefa muito mais difícil
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perceber a atuação do poder público no que diz respeito à garantia de direitos
constitucionais mínimos previstos nos termos da lei.

Ignácio (2011, p.66) nos diz que em tais locais, a possibilidade de acesso a
direitos essenciais garantidos a todos os indivíduos pela CF (já que a mesma diz que
todos os cidadãos brasileiros são iguais perante a lei, independente de gênero, cor,
credo, classe social, etc.) em verdade, só se realiza através de “participação entendida
enquanto ação coletiva e exercício consciente (...)”. As reivindicações quando feitas
individualmente por parte dos moradores de favelas, parecem ter menos força do que
quando articuladas por indivíduos reunidos em grupo de associações e organizações
de algum tipo, por exemplo. Esse modelo de entidade possui quase sempre caráter
reivindicatório, e cresceram bastante em número e atuação, já que cada vez mais
exige-se o cumprimento dos deveres por parte do Estado para com o cidadão. A
cidadania está na ordem do dia.

Tal contexto afirmado pela autora sobre o espaço das favelas, usando o
exemplo do Complexo do Jacarezinho1 como recorte geográfico do seu próprio
estudo, abre o caminho para a reflexão de assim elaborar o mote desta pesquisa:
observar os atores da sociedade civil organizada atuante em favelas do Rio de
Janeiro, que sob algum prisma, trabalhassem a memória e a identidade cultural dos
moradores de determinada comunidade.
Buscando iniciativas que contemplassem temas como ‘memória’ e ‘identidade’
em espaço já previamente delimitado (as favelas do Rio de Janeiro), encontramos o
trabalho das Redes de Desenvolvimento da Maré (REDES Maré) nas favelas do
Complexo da Maré. Mais especificamente, trabalho este desenvolvido pelo seu
Núcleo de Memória e Identidade na Maré (NUMIM) que até utiliza as palavras em
questão para descrever sua missão: “preservar a memória das comunidades da Maré

1

O complexo do Jacarezinho é um conjunto de favelas na Zona Norte do Rio de Janeiro. Tornou-se um bairro
carioca criado por decreto em 29/07/1992, formando a XXVIII R.A. (Região Administrativa) da cidade. Além do
bairro do Jacaré, o complexo também se estende pelos bairros do Cachambi e do Méier, e possui quase 38 mil
habitantes. Tais dados foram obtidos no Armazém de Dados da Prefeitura do Rio de Janeiro e da Empresa de
Obras
Públicas
do
Estado
do
Rio
http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/default.htm>
e
social/projeto-comunidade-do-jacarezinho/>, respectivamente.

de
<

Janeiro.
Disponível
em:
<
http://www.emop.rj.gov.br/trabalho-tecnico-
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e reconstruir a identidade local”, segundo expresso em página do sítio eletrônico2. Até
agora, a iniciativa rendeu dois livros da série “Tecendo Redes de história da Maré”.
Esta série pretende (re)contar as origens e as histórias das favelas que compõem o
Complexo da Maré. Os livros por hora publicados são: “Memória e identidade dos
moradores de Nova Holanda” (2012)3 e “Memória e identidade dos moradores do
Morro do Timbau e Parque Proletário da Maré” (2013)4.

Ainda que existam outras comunidades do Complexo da Maré a mapear, só
esta iniciativa já demonstrou a capacidade de articulação que a sociedade civil
organizada possui para escrever uma versão sobre sua(s) vivência(s). É muito
significativo que um grupo de pessoas reunidas numa iniciativa bastante complexa
tenha conseguido realizar tal trabalho. Na verdade, em uma observação menos
superficial, o Complexo da Maré revelou-se com outras iniciativas do tipo.

Foi então que decidiu-se observar o Museu da Maré (MM) por se tratar de
uma referência em vários aspectos: em princípio, pela iniciativa pioneira de pensar um
equipamento cultural - que no entendimento de muitas pessoas está ligado ao uso
apenas por uma elite intelectualmente privilegiada, erudita - em um espaço
(geográfico e simbólico da cidade) estigmatizado pela realidade de abandono e
exclusão pelo Estado. Segundo, porque da investigação sobre a história do museu,
descobriu-se a possível gênese da sua existência hoje: uma iniciativa de memória
empreendida através de depoimentos audiovisuais por jovens moradores da Maré, no
fim dos anos 1980, que se transformou, cresceu, se institucionalizou e hoje se chama
Arquivo Dona Orosina Vieira (ADOV) que o MM abriga. O ADOV mereceu um olhar
especialmente diferenciado e recebeu um estudo de caso. Portanto, nossa reflexão
se dará a partir do Arquivo Dona Orosina Vieira, situado no Museu da Maré.

2

Disponível em: http://redesdamare.org.br/blog/projetos-desenvolvimento-local/nucleo-de-memoria-e-identidadedos-moradores-da-mare/. Acesso em 29 de abr 2015.
3 Disponível em:< http://www.redesdamare.org.br/wp-content/uploads/2012/07/NovaHolanda_LIVROREVISADO-12-03-2012.pdf>.
4 Disponível em: <http://redesdamare.org.br/wpcontent/uploads/2014/02/MemoriaMoradores_Volume02_ISSUU.pdf>
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1.1

Objetivo Geral:

Conhecer o processo de produção, preservação e divulgação da memória e
identidade de indivíduos residentes em favelas cariocas, a partir da realização de
estudo de caso sobre o Arquivo Dona Orosina Vieira, pertencente ao Museu da Maré
localizado no Complexo da Maré, no município do Rio de Janeiro, Brasil.

Como desdobramento do que será estudado na pesquisa, os objetivos
específicos foram definidos em:

1.1.1 Objetivos Específicos:


Apresentar os conceitos de ‘documento’ e de ‘arquivo’ utilizados pela

comunidade arquivística, enfatizando sua função social;


Conhecer o contexto histórico do surgimento das favelas no Rio de

Janeiro. E especificamente, a trajetória do Museu da Maré;


Apresentar os conceitos de ‘memória’ e ‘identidade’ e sua relação com

a realidade observada;


Contextualizar a formação do acervo do ADOV, seu funcionamento e

sua relação com o Museu da Maré;


Apresentar os resultados do estudo de caso do ADOV.

1.2 Metodologia
A finalidade desta pesquisa pode ser definida em descritiva, e tem caráter
exploratório, uma vez que trata de um assunto que investigou um objeto bastante
particular.

O meio inicial para a realização deste trabalho foi a revisão bibliográfica. As
informações aqui compiladas foram coletadas em livros, artigos, dissertações e teses,
além de periódicos científicos, jornais, sítios eletrônicos relevantes que, à época da
realização da pesquisa, encontravam-se disponíveis para consulta, e foram
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analisadas qualitativamente com o intuito de identificar as percepções teóricas sobre
os temas abordados e sobre questões centrais e periféricas do trabalho.

Autores de outras áreas que não a Arquivologia, mas que se relacionam com
o tema abordado foram utilizados, dada a amplitude da discussão.

E para conseguir empreender o objetivo de responder a todas as questões
deste trabalho, era preciso realizar também pesquisa de campo, já que a pesquisa
bibliográfica, para este caso, mostrava-se insuficiente.
Uma resposta para a pergunta: “O que é pesquisa de campo?” encontramos
em Marconi e Lakatos (2003, p. 185):
Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir
informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se
procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou,
ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles.
Consiste na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem
espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de
variáveis que se presume relevantes, para avalia-los (MARCONI e
LAKATOS, 2003, p. 185).

A razão da escolha pela pesquisa de campo para este caso específico,
encontra-se também em afirmação dos mesmos autores (2003, p.188) que diz: “O
interesse da pesquisa de campo está voltado para o estudo de indivíduos, grupos,
comunidades, instituições, e outros campos, visando à compreensão de vários
aspetos da sociedade”.

Temos, pois, que será realizado um estudo de caso, já que segundo Vergara
(2009) o mesmo não é um método em si, mas a escolha de uma determinada unidade
para focar o estudo que tanto pode ser uma pessoa como uma organização ou uma
comunidade. Trata-se de uma abordagem de pesquisa sobre uma realidade em
particular que se propõe a perscrutar as características e elementos que compõem o
objeto do estudo.

Como técnica de coleta de dados da pesquisa de campo, escolheu-se realizar
entrevista aberta com a arquivista do Arquivo Dona Orosina Vieira à época para
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compreender o processo de formação do acervo, suas práticas arquivísticas, o tipo de
público atendido pelo arquivo, entre outras respostas para as questões que surgiram
à medida que o trabalho se desenhou. Também foi necessário indagar aos pioneiros
da iniciativa algumas questões referentes aos objetivos da iniciativa e como a mesma
se desenrolou no que diz respeito às técnicas empreendidas.

Caberá apresentar os resultados deste estudo de caso como fruto da análise do
espaço amostral aqui escolhido representar o universo das favelas (o Complexo da
Maré) e suas práticas de produção, preservação e divulgação da memória e da
identidade do lugar.

1.3 Justificativa

O trabalho pretende apresentar uma relação pouco conhecida entre a
Arquivologia e o universo da produção documental sobre as favelas, buscando assim
contribuir para atuação pública e da sociedade civil organizada.
No sentido acadêmico, a importância da pesquisa está em verificar o quanto
a existência e atuação de um arquivo são importantes para manutenção da memória
e construção da identidade dos moradores de um lugar como a favela, que sofre com
o estigma e a realidade de exclusão e violência.
Pessoalmente, trata-se da oportunidade de conhecer a realidade de uma
minoria social, já que percebemos as favelas como espaços constituídos na cidade
que historicamente carecem de formalização. Descobrir como se desenvolvem ações
da sociedade civil que operam buscando garantir a memória de seus indivíduos,
também sempre foi uma inquietação. Portanto, a ocasião deste trabalho monográfico
pode servir para responder a algumas destas indagações.
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2 DOCUMENTO, ARQUIVO, MEMÓRIA E INFORMAÇÃO PARA CIDADANIA

Este capítulo é uma tentativa de delinear os conceitos acima listados e
relacioná-los com o conceito de cidadania. Visto que o objeto observado neste estudo
de caso é um Arquivo, faz-se necessário conhecer os conceitos de ‘documento’ e
‘arquivo’ como norteadores deste trabalho. Mas antes de entrar no entendimento
científico por parte da Arquivologia sobre o conceito de documento, observemos a
seguir.

É consenso dizer que documentos fazem parte da vida de qualquer pessoa
que se proponha a traçar algum tipo de relação (social, econômica, trabalhista, entre
outras) com o meio em que está inserido. O indivíduo comum, no momento em que
nasce, configura-se cidadão brasileiro ao registrar o fato (nascimento) na instituição
destinada a este fim (cartório). Segue-se a isto, outros tantos documentos, que
garantem o acesso e uso a bens ou serviços: a confecção de carteira de vacinação,
registros escolares da infância, título de eleitor, diplomas, certidão de casamento,
testamento, certidão de óbito. Isto só para citar alguns dos comumente chamados
"documentos oficiais" na trajetória de passagem do tempo de vida desta mesma
pessoa, por exemplo.

Em âmbito individual e privado, uma pessoa pode produzir, receber e guardar
um sem-número de diversos outros registros tais como: objetos, cartas, fotografias,
vídeos, correio eletrônico, entre tantos outros.

Isso sem contar as instituições - constituídas juridicamente ou não - que no
decurso de sua existência também elaboram, recebem e acumulam um sem número
de documentos que servem como prova de suas atribuições e funções.

Temos então, portanto, que o uso de documentos das mais diversas
naturezas e formatos, independente de finalidade ou contexto faz parte da vida da
maioria das pessoas e das instituições, públicas ou privadas.

Sobre tal fato, Vicenta Cortés Alonso (2008, p. 409) afirma o seguinte:
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Si reunirmos los documentos producidos por un solo individuo o institución a
lo largo de su vida activa, el resultado documental de uma existência larga o
corta, sencilla o con gran variaciones de actuación, tendremos lo que
llamaremos archivo, reunión de documentos de la más diversa índole
enlazados (...) (CORTÉS ALONSO, 2008, p.409).

E a autora continua discorrendo sobre a divisão que torna o caráter dessa
discussão “científica”:
Tenemos, pues, las tres unidades que sirven para tratar los documentos de
uma manera científica, a fin de que constituyan piezas metodicamente
manejables de los millones de documentos que los hombres han producido y
producen.
El archivo, en el que se contiene todo, es la unidad máxima. La serie, conjunto
de los documentos originados por una misma actividad, es la unidad media.
El documento simple, indivisible, es la unidad menor (CORTÉS ALONSO,
2008, p.
409).

Falemos mais detalhadamente, pois, das três unidades citadas pela autora na
formação de um arquivo, começando pela menor unidade, o documento.

A discussão sobre o conceito de documento na Arquivologia está posta
quando nos perguntamos e tentamos definir: O que é documento? O que é documento
de arquivo? Há conceitualmente diferença entre ‘documento’ e ‘documento de
arquivo’?
Sobre isto, admitimos a princípio o conceito de ‘documento’ como define o
Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. O verbete está descrito como
“Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato” (Arquivo
Nacional, 2005, p.73). Esta será a definição utilizada para definir o conceito de
documento porque a primeira palavra usada para defini-lo é ‘unidade’, em contraponto
a ideia de ‘todo’. No entanto, nota-se que esta definição não cita, por exemplo, o(s)
uso(s) que pode ser feito do documento.

Dos teóricos brasileiros, encontramos Paes (2004, p. 26), que define
‘documento’ como “Registro de uma informação independentemente da natureza do
suporte que a contem”. A autora também define ‘documento de arquivo’:
1. Aquele que, produzido e/ou recebido por uma instituição pública ou
privada, no exercício de suas atividades, constitua elemento de prova ou de
informação. 2. Aquele produzido e/ou recebido por pessoa física do decurso
de sua existência. (PAES, 2004, p.26)
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Já Bellotto (2006) assim define os documentos de arquivo:
[...] são produzidos por uma entidade pública ou privada ou por uma família
ou pessoa no transcurso das funções que justificam sua existência como tal,
guardando esses documentos relações orgânicas entre si. Surgem, pois, por
motivos funcionais administrativos e legais. Tratam sobretudo de provar, de
testemunhar alguma coisa. Sua apresentação pode ser manuscrita, impressa
ou audiovisual; são em geral exemplares únicos e sua gama é variadíssima,
assim como sua forma e suporte. (BELLOTTO, 2006, p. 37)

Dos autores estrangeiros consultados, encontramos Schellenberg (2006) que
nos dá a seguinte definição de documentos:

Todos os livros, papéis, mapas, fotografias ou outras espécies
documentárias, independentemente de sua apresentação física ou
características, expedidos ou recebidos por qualquer entidade pública ou
privada, no exercício de seus encargos legais ou função das suas atividades
e preservados ou depositados para preservação por aquela entidade ou por
seus legítimos sucessores como prova de suas funções, sua política,
decisões, métodos, operações e outras atividades, ou em virtude do valor
informativo dos dados nele contidos (SCHELLENBERG, 2006, p. 41).

A fala do autor ao definir ‘documento’ (records) é pioneira no sentido de
convencionar o que diz respeito ao que hoje a área chama de ‘suporte documental’.
Diz ainda que “o termo “entidade” aplica-se também a organizações como igrejas,
firmas comerciais, associações, ligas e até mesmo a famílias”. (SCHELLENBERG,
2006, p.41)
Rodrigues (2010, p. 186, grifo nosso) nos diz que “O documento só é de
arquivo se os vínculos de proveniência e organicidade se preservarem autênticos
em seu conteúdo”. Na tentativa de compreender efetivamente o que a autora buscou
dizer com tal afirmação, nos aprofundamos e faremos uso da definição dos conceitos
(verbetes) grifados correspondentes na literatura da área. Respectivamente, aferimos
que a ‘proveniência’ – em um entendimento mais amplo, tomado como o ‘princípio da
proveniência’ - “(...) serve para indicar a entidade coletiva, pessoa, ou família
produtora de arquivo”. (Arquivo Nacional, 2005, p. 140). Paes (2004, p. 123, grifo da
obra) entende a proveniência como sendo um “princípio básico da arquivologia,
segundo o qual devem ser mantidos reunidos, num mesmo fundo, todos os

21

documentos

provenientes

de

uma

mesma

fonte

geradora

de

arquivo”.

Já ‘organicidade’ é “Relação natural entre documentos de um arquivo em
decorrência das atividades da entidade produtora”. (Arquivo Nacional, 2005, p. 127,
grifo da obra). Portanto, tais características devem ser essencialmente verificáveis em
documentos de arquivo.
Encontramos novamente nas palavras de Bellotto (2014) boa parte do
referencial teórico do que diz respeito à caracterização do documento de arquivo. Ela
nos mostra alguns princípios que são capazes de caracterizar ao mesmo sua
autenticidade, diferenciando-se assim, de documentos de biblioteca ou de museu, por
exemplo. São eles, os princípios:

1.
Unicidade – sua forma de aparecimento e utilização primária. O
documento de arquivo é único no momento de sua produção, é único no seu
meio genético. Pode ter cópias mas não invalida a sua unicidade. As espécies
e os tipos, enquanto fórmulas, repetem-se, mas não se repetem quando
preenchidos, porque no momento da geração do documento adquirem a sua
individualidade
e
unicidade.
2.
Organicidade – Sua condição no tempo e no espaço, sempre em
decorrência das atividades administrativas que se repetem. Isso faz com que
o documento de arquivo possua especificidade da sua produção em séries,
que correspondem às atividades da entidade, formando um organismo total,
um “corpo vivo”. As séries que compõem esse organismo são unidades
complexas, constituídas de milhares de unidades simples.
3.
Indivisibilidade – Sua especificidade de atuação. A partir da tramitação
passam a constituir séries de documentos simples ou de documentos
múltiplos (como processos e dossiês), cujo conjunto constitui um “organismo”
indivisível, já que as unidades de arquivo não tem sentido fora do meio
genético em que se geraram (BELLOTTO, 2014, p.355).

E ainda segundo a autora, há outros caracteres que atribuem ao documento
de arquivo tal condição que merecem ser considerados nesta discussão. A autora
sinaliza que estudos mais aprofundados de dois polos de elementos constitutivos dos
documentos de arquivo – estrutura e substância – foram realizados por dois teóricos
da área: T. R. Schellenberg (1963) e Vicenta Cortés Alonso (1989) e os expõe no
esquema abaixo, resumidamente:
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1.
os elementos físicos (para Schellenberg) ou externos (para Vicenta
Cortés), que são os que dizem respeito à estrutura (espaço, volume, forma
física, suporte e unidade de arquivamento), à classe física (que chamamos
gênero: textuais, audiovisuais, cartográficos, iconográficos) e ao tipo físico
(que chamamos espécie documental);
2.
os elementos substantivos, conforme Schellenberg, ou internos,
conforme Vicenta Cortés, que são o que dizem respeito à substância
(conteúdo); são identificados como sendo a proveniência e a autoria, as
funções a que se referem, os assuntos (sua natureza, conteúdo, grau de
concentração da informação) e as datas. (...)
3.
os elementos de utilidade, que estão concretizados no:

uso primário – sentido dispositivo, testemunhal ou probatório dentro da
razão da geração do documento;

uso secundário – sentido informativo, posterior ao uso jurídicoadministrativo (BELLOTTO, 2014, p.356).

O que a autora chamou acima de “uso” (primário ou secundário), outro autor,
o holandês Thomassem, chama de “função” e explica a diferença entre eles:
Aqui, uma distinção é feita entre as funções primária e secundária dos
documentos arquivísticos. As funções primárias são aquelas que o produtor
dos documentos tem em mente quando os cria. Em sua função primária, os
documentos arquivísticos desempenham um papel ativo: eles não apenas
registram, mas também interferem em relações sociais. A função secundária
dos documentos arquivísticos é a função de herança cultural. Arquivos
passam a fazer parte da herança cultural somente quando os detentores dos
documentos, ou seus sucessores, identificam-nos como representativos de
sua história e sua identidade. Portanto, essa função secundária dos arquivos
não é inerente aos próprios documentos, mas é a consequência da ação
deliberada de pessoas, famílias, comunidades, governos e nações em
acrescentá-los à sua memória coletiva (THOMASSEN, 2006, p.7-8).

Retomando o raciocínio de Bellotto após o aparte explicativo de Thomassen, temos
então, que esses “sentidos” nos oferecem as categorias documentais. Tão bem
sintetizadas o que são as tais categorias documentais, fazemos novamente uso das
palavras de Bellotto (2014, p. 356-357): “As categorias [documentais] correspondem
à finalidade do documento enquanto espécie (não enquanto indivíduo) e respondem
pelas causas da geração do documento”. Se também forem divididos em categorias,
os documentos podem ser entendidos assim:

documentos dispositivos (probatórios) – atos jurídico-administrativos
de caráter normativo, em que autoridades do Poder Executivo, do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário fazem assentar sua vontade, para que sigam
seu cumprimento (por exemplo, leis, decretos, resoluções, acórdãos) ou atos
de autoridades soberanas ou delegadas no sentido de fazer cumprir ordens
já emanadas (por exemplo, contratos);

documentos testemunhais (probatórios) – documentos nos quais a
autoridade competente faz assentar informação garantindo veracidade (atas,
termos) ou faz emitir documento que comprove assentamento (como a
certidão) ou que comprove fatos (como o atestado);
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documentos informativos – documentos que servem de apoio a
decisões e soluções, seja emitindo opiniões para fins específicos (pareceres,
informações administrativas, relatórios, informes, despachos interlocutórios);

documentos enunciativos – seja como informação ad hoc (apropriação
de documento até não arquivístico) (BELLOTTO, 2014, p.357).

Devido ao aumento vertiginoso do volume documental do pós-guerra,
percebeu-se que tantas categorias documentais seriam mais bem tratadas se
houvesse uma divisão intelectual de tais características, por exemplo. A teoria do Ciclo
Vital dos Documentos de arquivo nasceu em resposta às dificuldades de tratamento
de grandes massas documentais governamentais, principalmente.
O Ciclo Vital dos Documentos consiste nas “Sucessivas fases por que passam
os documentos de um arquivo, da sua produção à guarda permanente ou eliminação”
(Arquivo Nacional, 2005, p.47). É também chamado de Teoria das Três Idades, já que
os documentos atravessam em sucessão, as idades corrente, intermediária e
permanente, “de acordo com a sua frequência de uso por suas entidades produtoras
e a identificação de valores primário e secundário”. (Arquivo Nacional, 2005, p.160).
Ainda sobre o Ciclo Vital dos Documentos, Paes nos diz o seguinte: “A cada uma
dessas fases – que são complementares – corresponde uma maneira diferente de
conservar e tratar os documentos e, consequentemente, uma organização adequada”.
(PAES, 2004, p. 22)
A divisão dos documentos desta maneira desenvolveu por parte da
Arquivologia metodologias e terminologias específicas de tratamento documental
adequado à idade correspondente. Para esta discussão, daremos ênfase ao
tratamento dado aos arquivos em idade permanente, já que nosso objeto de
investigação (ADOV) assim está assim justificado nos resultados do estudo de caso.
Convencionou-se denominar aqui de operações intelectuais as atividades que
dizem respeito aos arquivos permanentes. No entendimento de Paes (2004) elas são:
1.
Arranjo – reunião e ordenação adequada dos documentos.
2.
Descrição e publicação – acesso aos documentos para consulta e
divulgação do acervo.
3.
Conservação – medidas de proteção aos documentos e,
consequentemente, do local de sua guarda, visando impedir sua destruição.
4.
Referência – política de acesso e uso dos documentos (PAES, 2004,
p. 122).
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Se discutirá com mais ênfase neste capítulo apenas o item 1, a atividade de
Arranjo, somente com o objetivo de situar nosso entendimento terminológico e
conceitual de certos termos essenciais para esta discussão.
Sobre a atividade de Arranjo, Paes (2004, p. 122, grifo nosso) compreende
como “a ordenação de documentos em fundos, a ordenação das séries dentro dos
fundos e, se necessário, dos itens documentais dentro das séries”. Encontramos uma
definição um pouco mais elaborada e que em essência, diz a mesma coisa, já que o
tratamento oferecido também diz respeito ao conjunto de documentos. Bellotto (2006,
p. 136) assim define arranjo:
A operação do arranjo resume-se à ordenação dos conjuntos documentais
remanescentes das eliminações (ditadas pela tabela de temporalidade e
executadas nos arquivos correntes e intermediários), obedecendo a critérios
que respeitem o caráter orgânico dos conjuntos, interna e externamente.
Cabe lembrar que se trata da ordenação feita nos arquivos permanentes,
quando realmente os conjuntos de documentos produzidos/recolhidos por
unidades administrativas e/ou pessoas físicas passam a conviver uns com os
outros, só então passando a ser fundos (BELLOTTO, 2006, p. 136, grifo
nosso).

Da definição de arranjo, ambas as autoras citaram o conceito de fundos. Tal
conceito constitui o entendimento básico de um princípio arquivístico essencial para o
tratamento adequado de acervos permanentes. Podemos dizer que o fundo é limite
máximo que um conjunto de documentos pode vir a tomar. O Dicionário Brasileiro de
Terminologia Arquivística (Arquivo Nacional, 2005, p.97) diz tratar-se do “conjunto de
documentos de uma mesma proveniência. (...)”.
O fundo pode ainda ser aberto ou fechado, e continuar recebendo ou não
documentos em função da entidade produtora continuar em atividade ou não,
respectivamente.
Passando à divisão intelectual média, assim definida e já aqui utilizada por
Vicenta Cortés Alónso, tratemos do conceito de série.
Ainda falando sobre fundos, mas especificando suas divisões, para Paes, “Os
fundos podem ser subdivididos em séries e subséries, que refletem a natureza de sua
composição, seja ela estrutural, funcional ou até mesmo por espécie documental”
(PAES, 2004, p. 124).
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Tudo isto posto sobre documento de arquivo, faz-se oportuno uso de quadro
de Gonçalves (1998, p. 19), onde temos uma síntese ilustrativa dos conceitos sobre
características de documentos arquivísticos:
Quadro 1 – Elementos característicos de documentos: (continua)
Definição técnica
“Material sobre o qual as
Suporte

informações são
registradas”
“Estágio de preparação e

Forma

transmissão de
documentos”

Formato

Fita magnética, filme de
nitrato, papel

Original, Cópia, Minuta,
Rascunho

“Configuração física de

Caderno, cartaz,

um suporte, de acordo

diapositivo, folha, livro,

com a natureza e o modo

mapa, planta, rolo de

como foi confeccionado”

filme

“Configuração que
assume um documento
Gênero

Exemplos

de acordo com o sistema
de signos utilizado na
comunicação de seu
conteúdo”

Documentação
audiovisual,
documentação
fonográfica,
documentação
iconográfica,
documentação textual

“Configuração que
assume um documento
Espécie

de acordo com a

Boletim, certidão,

disposição e a natureza

declaração, relatório

das informações nele
contidas”

Tipo

“Configuração que

Boletim de ocorrência,

assume uma espécie

boletim de frequência e

documental de acordo

rendimento escolar,
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Quadro 1 – Elementos característicos de documentos: (conclusão)

certidão de nascimento,
certidão de óbito,
com a atividade que a
gerou”

declaração de bens,
declaração de imposto de
renda, relatório de
atividades, relatório de
fiscalização

Fonte: GONÇALVES, 1998, p. 19.

A palavra arquivo, muitas vezes pode ter mais de um sentido. Tanto é que sua
tentativa de definição pelo Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (Arquivo
Nacional, 2005), possui mais de um significado:
1.
Conjunto de documentos produzidos ou acumulados por uma entidade
coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas
atividades, independente da natureza dos suportes;
2.
Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o
processamento técnico, a conservação e o acesso a documentos;
3.
Instalações onde funcionam os arquivos;
4.
Móvel destinado a guarda de documentos (ARQUIVO NACIONAL,
2005, p.27).

Rodrigues (2010, p. 176) afirma que um arquivo genuinamente se forma:
(...) por um processo de acumulação natural, onde seu conteúdo e significado
só podem ser compreendidos na medida em que se possa ligar o documento
ao seu contexto mais amplo de produção, às suas origens funcionais
(RODRIGUES, 2010).

Podemos observar que nas definições de aporte teórico sobre o tema dos
arquivos, as definições se encerram basicamente em seu conteúdo e pouco se fala
sobre o seu uso/funcionamento/serventia para o usuário final. Seja a sua dimensão
primária (administrativa, legal) ou secundária (pesquisa, produção de conhecimento)
este aspecto só é definido, em último instante, pelo usuário na ponta. Em suma, o
mais importante é que sempre que for possível, se faça uso dos arquivos como
instrumento de transformação social, estando ora no papel de gestores de uma
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instituição ou de um serviço arquivístico ou no de usuário, quiçá. Nestes casos, fazer
uso dos arquivos/documentos/informações de qualquer natureza pode ser
considerado um exercício de cidadania.

Embora a definição do conceito de cidadania seja tarefa uma difícil e não caiba
à Arquivologia fazê-lo, autores da área de Ciência da Informação (CI), compreendem
a sua importância para uma sociedade democrática. Sobre isto, encontramos as
palavras de Morigi e Veiga (2007) que nos dizem o seguinte:
A cidadania se caracteriza como um conjunto de direitos, sendo a informação
entendida como um “direito-meio” da cidadania. Isto significa que ela não é
um direito a ser obtido com um fim em si mesmo, mas sua existência é
fundamental para a participação cidadã. Embora o direito à informação, por
si só, não garanta o pleno exercício da cidadania, sem este direito não é
possível conquistar de forma plena, todos os demais (MORIGI e VEIGA,
2007, p. 31).

Estes autores, embora não falem especificamente em arquivo ou documento,
trazem o conceito de informação como elemento-chave na obtenção de direitos.

A chamada Lei de Arquivos (Lei Federal 8.159 de 8 de janeiro de 1991) dispõe
sobre arquivos públicos e privados. Nela estão indicadas a franquia à consulta de
documentos públicos e o mecanismo da declaração de interesse público por um
arquivo privado de relevância histórica ou cultural (cujas diretrizes estão expressas na
Resolução nº17 do Conselho Nacional de Arquivos). Tais preocupações presentes no
texto da Lei indicam uma forte tendência de que os arquivos sejam usados de modo
que tragam benefício para a nossa sociedade, em consonância com uma das
alcunhas de nossa Carta Magna, também chamada a Constituição Cidadã. A maneira
que os arquivos têm de responder a esta demanda é dispondo dos seus princípios e
técnicas em favor daqueles que buscam as informações que lhes são caras.

O Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), em texto de Resolução que
dispõe sobre os procedimentos relativos à declaração de interesse público e social de
arquivos privados5, entende que o arquivo possui uma função social, e que se

5

Resolução nº 17, de 25 de julho de 2003.
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materializa “na difusão de informações para o pleno exercício da cidadania e pesquisa
científica”. Embora o texto da Resolução trate especificamente sobre um mecanismo
que envolva procedimentos de uma situação específica sobre arquivos privados, notase por parte da comunidade arquivística brasileira a importância da serventia dos
arquivos no cotidiano, expressa no texto, embora o mesmo tenha apenas caráter
dispositivo.

Assim, a esfera pública busca avançar em mecanismos que possibilitem o
aumento da transparência governamental. Trata-se da Lei Federal 12.527 de 18 de
novembro de 2011, que regula o acesso a informações da administração pública nas
esferas federal, estadual e municipal (também ficou conhecida como Lei de Acesso à
Informação - LAI). O texto desta Lei dispõe de mecanismos para que os arquivos
públicos possam operar como instrumentos de transparência governamental e
consequentemente, de cidadania.

Guardadas as devidas proporções, a parcela da sociedade que não é espera
pública, nem esfera privada – chamemos aqui de Sociedade Civil Organizada ou de
Terceiro Setor - também não fica imune a este movimento. No caso deste segmento
em especial, sua atuação está ligada principalmente a reivindicações – que requerem
informações de qualquer natureza - sempre alinhadas com sua missão, valores, etc.
Em geral esse tipo de organização muitas vezes faz uso de dados que podem ser
considerados primários e os transforma em produção intelectual, caracterizando
assim essencialmente a função social dos arquivos.

2.1 O Conceito de Memória aplicado aos Arquivos

Para este tópico, iniciamos com Barros e Amelia (2009), que evidenciam a estreita
relação entre memória e os arquivos:
(...) torna-se evidente que a relação entre memória e arquivo é imprescindível.
Aquela tem este último como espinha dorsal. Tudo isso foi possível a partir
da necessidade do homem de externar de forma física os pensamentos,
quando passou a registrar seus feitos, eternizando informações que entendia
como memoráveis. (...). Assim, surge a memória registradora que delegou ao
arquivo a função de mantê-la viva, de forma a desacelerar o desaparecimento
dos sinais do que se deseja manter, em face da necessidade do lembrar. O
arquivo, portanto, consagra-se como o locus que se mantém vivo e atuante
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no meio da sociedade que o teceu, permitindo, assim, a externalização e a
mediação entre o tempo e os acontecimentos passados. (BARROS, AMELIA,
2009, p.57)

Esta relação entre os dois conceitos, sintetizada na afirmação acima, nos
obriga a visitar as bases do entendimento da memória.

Como o referencial teórico para pensarmos sobre a memória nas discussões
trazidas neste contexto, encontramos em Candau (2014) que nos aponta o quanto é
difícil dissociar duas noções - memória e identidade - sem um esforço prévio de
entendimento de tais conceitos. E nos dá uma prévia de como funcionam em conjunto:
De fato, memória e identidade se entrecruzam indissociáveis, se reforçam
mutuamente desde o momento de sua emergência até sua inevitável
dissolução. Não há busca identitária sem memória e, inversamente, a busca
memorial é sempre acompanhada de um sentimento de identidade, pelo
menos individualmente (CANDAU, 2014, p. 19, grifo nosso).

Este autor (2014, p.60), também sinaliza quando a relação entre identidade e
memória se desequilibra já que “Sem memória, o sujeito se esvazia, vive unicamente
o momento presente, perde suas capacidades conceituais e cognitivas. Sua
identidade desaparece.(...)”

Não se pretende esgotar aqui suas conceituações, dada amplitude de sua
compreensão e estudo por diversas áreas do conhecimento, mas sim conhecer o que
os estudiosos dos temas em questão já colocaram sobre tais assuntos relacionando
ao nosso objeto, o modo como tais temas se relacionam com os arquivos.

Ainda ancorados na relação entre memória e identidade, encontramos eco
nas palavras de Pollak (1992) na seguinte afirmação:
Se podemos dizer que, em todos os níveis, a memória é um fenômeno
construído social e individualmente, quando se trata da memória herdada,
podemos também dizer que há uma ligação fenomenológica muito estreita
entre a memória e o sentimento de identidade. Aqui o sentimento de
identidade está sendo tomado no seu sentido mais superficial, mas que basta
no momento, que é o sentido da imagem de si, para si e para si e para os
outros. Isto é, a imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida referente
a ela própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si própria,
para acreditar na sua própria representação, mas também para ser percebida
da maneira como quer ser percebida pelos outros. (POLLAK, 1992, p. 204).
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Isto posto, o entendimento sobre memória utilizado aqui é o de Le Goff (2003,
p. 419), que exprime como “propriedade de conservar certas informações” para situar
nossa reflexão dentro do campo das ciências humanas. Quando pensamos em
memória, imediatamente é possível remeter à ideia de passado, seja em fatos
coletivos ou experiências pessoais. As duas esferas (individual e coletiva) serão
aspecto de observação e reflexão. Encontramos novamente o paralelo entre as
esferas individual versus coletiva, nas palavras de Pollak (1992):

A priori, a memória parece ser um fenômeno individual, algo relativamente
íntimo, próprio da pessoa. Mas Maurice Halbwacbs, nos anos 1920, 1930, já
havia sublinhado que a memória deve ser entendida também, ou sobretudo,
como um fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno construído
coletivamente e submetido a flutuações, transformações, mudanças
constantes (POLLAK, 1992, p. 201).

E continua:
Podemos portando dizer que a memória é um elemento constituinte do
sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que
ela é também um fator extremamente importante do sentimento de
continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua
reconstrução de si. (POLLAK, 1992, p.204, grifo da obra).

Nora (1993) problematiza a memória ao afirmar que de algum modo, ela não
existe mais. Em verdade, vive atualmente uma crise paradigmática já que deixa de
ser vivida no interior dos indivíduos para ganhar contornos externos. Para o este autor,
a memória não é uma visão distanciada sobre acontecimentos que ficaram retidos no
passado, e sim, um conjunto de práticas do presente, incutindo aos indivíduos a
sensação de linearidade temporal sem quebras. Com isso, instituíram-se “locais de
memória” porque não há mais “meios de memória”. A memória deixa de ser operação
subjetiva e ganha contornos materiais: museus, arquivos, cemitérios, monumentos,
datas cívicas comemorativas, tudo que tenha por função “(...) tudo guardar, tudo
conservar dos sinais indicativos da memória, mesmo sem se saber exatamente de
que memória são indicadores” (NORA, 1993, p.16). Tais lugares de memória são para
o autor, simultaneamente materiais, simbólicos e funcionais.

31

Pollak (1989, p.9) chama a memória de “(...) operação coletiva dos
acontecimentos e das interpretações do passado que se quer salvaguardar”. E
complementa a definição:

[A memória] (...) se integra (...) em tentativas mais ou menos conscientes de
definir e de reforçar sentimentos e fronteiras sociais entre coletividades de
tamanhos diferentes: partidos, sindicatos, igrejas, aldeias, regiões, clãs,
famílias, nações, etc. A referência ao passado serve para manter a coesão
dos grupos e instituições que compõe uma sociedade, para definir seu lugar
respectivo, sua complementariedade, mas também as oposições irredutíveis
(POLLACK, 1989, p. 9).

Como nem sempre é possível manter a harmonia e coesão entre os diferentes
grupos sociais, uma vez que os interesses em questão também são diversos, o ADOV,
se verifica como espaço da disputa para manter a coesão entre os diversos
componentes de nossa sociedade.

Mais uma vez usamos Barros e Amélia (2009, p.56) para relacionar os
arquivos e essa quase imediata ligação com o conceito de memória. As autoras
entendem o arquivo “como um lugar em que a memória se torna parte do processo de
identidade” da sociedade da informação. O arquivo

adquire um sentido

potencializador, já que além de coletar, preservar e disseminar o conteúdo
informacional de seus documentos, a sua serventia para a pesquisa histórica serve
como base para a produção de conhecimento.

Freitas e Gomes (2004) problematizam a relação dos setores populares com
os profissionais de informação. Compreendendo o cenário de ruptura cultural e física
das práticas de memória, as autoras nomeiam de algo como amplificação da história
e com isso, reconhecem que agora há: “novos setores sociais que passam a
reivindicar e conquistar espaços nos lugares e nas práticas antes quase exclusivos da
cultura erudita e do aparelho de Estado” (FREITAS; GOMES, 2004, p. 6). E sobre o
trabalho dos profissionais envolvidos com a memória, afirmam que: “As novas
demandas de trabalho de memória e documentação devem ser analisadas e
assimiladas por seus profissionais, incorporando mudanças políticas e éticas que isso
envolve”. (FREITAS; GOMES, 2004, p.6, grifo nosso)

32

Em ambientes que careçam de formalização em inúmeros aspectos - como é
o caso das favelas - é mais do que necessário garantir que os cidadãos possam ter
acesso a iniciativas que preservem a sua memória e possam garantir a construção de
sua identidade. Novamente no uso das palavras de Barros e Amélia, podendo ser
entendidas como síntese da importância da função de memória desempenhada pelos
arquivos:
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; AMÉLIA, 2009, p.60)

Grynszpan e Pandolfi (2007) também entendem que a luta da memória de
grupos minoritários, é muitas vezes, a luta da ressignificação e reafirmação do próprio
grupo, por exemplo. A obtenção de novos direitos é a recompensa daparticipação
ativa reivindicatória. Os autores afirmam:
Apresentando-se no espaço público, rompendo com a invisibilidade ou
impondo uma nova representação de si mesmos, buscam esses grupos o seu
reconhecimento social, cultural, político e jurídico, o que também implica
auferir vantagens correlativas, expressas em direitos. Expandem-se, por essa
via, os limites da cidadania, incorporando-se direitos, incluindo o da memória
(GRYNSPAN; PANDOLFI, 2007, p. 68-69).

O exercício profissional comprometido, pode contribuir para que ações nesse
sentido sejam empreendidas, somando-se a outros profissionais elencados por Le
Goff (2003, p.469) ao afirmar que: “Cabe, (...) aos profissionais científicos da memória,
(...) fazer da luta pela democratização da memória social um dos imperativos
prioritários da sua objetividade científica”.
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3 DA FAVELA AO MUSEU

Este capítulo buscará relacionar as ações do poder público e da população
na formação das favelas da cidade do Rio de Janeiro, recortado por décadas e quais
os desdobramentos sobre o entendimento do tema. Busca-se conhecer também a
ocasião de formação das 16 comunidades que compõem o Complexo da Maré e as
articulações de diferentes atores sociais na criação do Museu da Maré. Tais reflexões
visam compreender os processos de formação de um dos maiores complexos de
favelas da cidade do Rio de Janeiro e de como este contexto foi norteador para instituir
ações de memória que salvaguardassem aquela realidade em particular.

3.1 Origem e evolução das favelas no Rio de Janeiro

Sabe-se que as primeiras moradias precárias surgidas em morros da cidade
do Rio de Janeiro são do fim do século XIX, mais precisamente da década de 1860.

Com o fim da Guerra de Canudos em 1897, os soldados que lutaram contra
os rebeldes liderados por Antônio Conselheiro vieram para a capital do império em
busca da recompensa em dinheiro e de moradia. Enquanto aguardavam o
cumprimento do acordo por parte do governo, os combatentes estabeleceram suas
moradias nas encostas da área em que hoje se situa o Morro da Providência, no centro
do Rio de Janeiro. Não tardou para que chamassem o lugar de “Morro da Favela”, em
alusão a um tipo de arbusto de mesmo nome que crescia em um monte próximo a
Canudos. Assim, constituiu-se o mito fundador sobre o surgimento de favelas no Rio
de Janeiro.
Logo no começo do século XX, o prefeito Pereira Passos promoveu uma
extensa reforma urbanística, na qual foi demolido um sem-número de imóveis para
dar lugar a largas avenidas. Boa parte deles era de habitação popular, popularmente
chamados de ‘cortiços’. Sem ter para onde ir, os moradores se estabeleceram no
bairro da Saúde e no Morro da Providência, pois muitos eram trabalhadores
justamente das obras de remoção e expansão e precisavam estar próximos ao seu
local de trabalho.
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Sobre esta relação de proximidade com local de trabalho e a evolução das
favelas para outras áreas da cidade nas décadas seguintes, Ferreira (2009), diz o
seguinte:
A partir da década de 1910, as favelas crescem mais intensamente e
penetram a zona sul e o seu crescimento é acompanhado, nessa mesma
década, pela sua repressão. Foi assim que presenciamos uma longa história
de remoções, desconsiderando um fato fundamental: durante toda a história
o trabalhador buscou estar próximo ao local de trabalho. E nesse sentido não
é de espantar que a maior parte das remoções não obteve sucesso, pois os
moradores eram alocados em locais muito distantes e sem infra-estrutura de
transportes” (FERREIRA, 2009).

No fim dos anos 1920, a pedido do prefeito à época, Antônio Prado Júnior, o
arquiteto francês Alfred Agache elabora o primeiro plano diretor para o Rio de Janeiro,
que ficaria conhecido como Plano Agache. Concluído em 1930, o plano previa a
erradicação das favelas, já que eram consideradas um problema sanitário e estético
para a cidade. Por se tratar de um projeto grandioso de altas cifras, acabou não sendo
efetivado em sua totalidade.
Em 1937, a publicação do Código de Obras da cidade admite a existência das
favelas no Rio de Janeiro e as considera um problema a ser resolvido. De acordo com
Valladares (2000, p. 12) a publicação “reconhece sua existência quando introduz no
Capítulo XV, referente à extinção das habitações anti-higiênicas, a Seção II intitulada
"Favelas"”.
Na década de 1940, deixando de ser compreendido como um “problema de
resolução local”, para atuação sobre as favelas, entra em cena o presidente Getúlio
Vargas. Segundo Gomes (2009) as favelas deixam de ser apenas uma simples
questão sanitária da cidade do Rio de Janeiro para transformar-se em elemento
catalisador dos novos rumos políticos com o advento do Estado Novo. Dentre as
sugestões para cessar o aparecimento/crescimento das favelas, de estudo do médico
Victor Tavares Moura, uma das soluções para o problema das favelas, era a
construção de casas populares com incentivos fiscais. Vargas articula então assim a
criação dos Parques Proletários. O autor diz:
Entre os anos de 1941 e 1943 foram construídos três Parques Proletários
para abrigar de maneira provisória moradores de favelas que seriam
urbanizadas pelo Poder Público, um na Gávea (Parque nº 01), um no Caju
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(Parque nº 02) e outro no Leblon (Parque nº 03) para o qual foram removidos
vários moradores das favelas. A estimativa do governo era de que os Parques
Proletários deveriam abrigar mais de 300.000 pessoas, expectativa que ficou
muito longe de ser concretizada (GOMES, 2009, p.6).

Com a decadência do Estado Novo, os Parques Proletários não conseguem
se afirmar como nova configuração urbana, se transformando inclusive, nas tão
temidas favelas. O autor ainda afirma que os Parques Proletários serviram para
estabelecer uma nova forma de controle social, “através do qual o Estado pretendia
conduzir a população marginalizada para o caminho da ordem, mas de uma ordem
estabelecida de forma arbitrária pelos detentores do poder” (Gomes, 2009, p.12).

Cabe sinalizar que é também na década de 1940 que surgem as primeiras
ocupações na área da Maré. No que diz respeito à cidade, encontramos as palavras
de Gomes (2009 apud Vaz 1998) que sinaliza que “nas décadas de 1940-50 e
seguintes, assistiu-se à expansão metropolitana e à formação das periferias”. Aqui
temos um momento de inicial de destaque em que as favelas se expandem ao entorno
da cidade do Rio de Janeiro. A própria cidade do Rio de Janeiro é ocupada de outra
forma: as áreas do Centro e da Zona Sul são objeto de valorização e de especulação
imobiliária. Nobrega Júnior (2007, p. 29) recorda que é no ano de 1948 que se realiza
o primeiro censo de favelas do Distrito Federal, para localizar e dimensionar as favelas
da então capital da República.

Ainda segundo o autor, dois anos mais tarde, o IBGE realizou uma pesquisa
que buscou apurar dados e conceituar metodologicamente o que seria uma favela. E
nos dá as seguintes informações sobre essa investigação:
O que o Censo revela é que há aumento do número de favelas em todas as
áreas da cidade, especialmente na zona norte: Méier com 17 favelas e no
subúrbio da Penha com 11 favelas. Na Zona Sul, Botafogo é o bairro onde
ocorre o maior crescimento chegando ao total de 14 favelas (NÓBREGA
JÚNIOR, 2007, p.29).

Nas décadas de 1960 e 1970, a política do governo passou a ser de remoção
das favelas. Há um caso bastante significativo da remoção pelo governador do estado
da Guanabara, Carlos Lacerda, da comunidade Bom Jesus (que ficava próximo ao
Mercado São Sebastião, na Avenida Brasil, na altura do bairro da Penha) cujos
moradores foram transferidos para o conjunto Vila Aliança, no bairro de Bangu, na
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Zona Oeste da cidade. Cabe salientar que o bairro é ainda mais afastado em relação
ao Centro e aquela parte da cidade guardava características mais rurais até, ainda
era pouco urbanizada. Temos um indicativo desta situação nas palavras de Ferreira
(2009):
Nesse período, grande quantidade de moradores de favelas foi transferida
para assentamentos distantes do núcleo, que na maioria das vezes não
contava com comércio e nem com sistema de transportes coletivos que desse
boas condições de deslocamento para essas pessoas. (FERREIRA, 2009,
página?)

Brum (2013) também salienta que as dificuldades dos moradores das favelas
a essa política de remoção eram ainda maiores pelo contexto governamental ditatorial
repressor. E cita uma espécie de gangorra-da-tolerância em que a presença dos
moradores da favela era “tolerada” apenas por serem mão-de-obra percebida como
essencialmente secundária:
O favelado era visto como alguém não-integrado ao bairro onde a favela se
localizava, em que pese a sua participação na cidade de diversas formas (no
mínimo, através do mercado de trabalho das redondezas, como ‘peões’,
porteiros, faxineiras, garçons, etc). (...) Imputava-se, porém, exclusivamente
a ele toda a responsabilidade pela relação conflituosa que a cidade tinha com
as favelas. De modo que a remoção serviria para regenerar os favelados em
novos ambiente e localização na cidade que, segundo esta linha de
pensamento, seriam mais adequados a ele (BRUM, 2013, p.184).

As mudanças políticas pelas quais o país atravessava, redundaram também
em mudanças na percepção da questão habitacional por parte dos governantes.
Fazemos novamente uso das palavras de Brum (2013, p. 191) como ilustração do
papel dos atores envolvidos na mudança de paradigma do cenário das favelas nas
décadas de 1970 e 1980 e 1990:
Na esteira da Redemocratização, na virada da década de 1970 para a de
1980, as remoções foram saindo de cena, tornando-se residuais. O Estado,
em seus três níveis, e por partidos de distintas orientações que o ocupassem,
adotou a urbanização de favelas como política. Assim como a abertura dos
canais democráticos propiciou que os favelados se impusessem com atores
políticos ativos, através de organizações como a Pastoral de Favelas,
associações de moradores, ONGs, etc. No momento posterior, ao longo da
década de 1980 e 1990, esse processo é ampliado, com lideranças de favelas
inserindo-se nos aparelhos de Estado e diversos projetos que defendiam a
existência e melhorias das favelas tendo sido assimilados nas políticas
públicas (BRUM, 2013, p. 191).
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Se tratando de favelas, quando observamos sua trajetória na cidade do Rio
de Janeiro, podemos perceber inúmeras coisas, mas talvez a primeira delas seja a
constatação de como são lugares que foram por muito tempo negligenciados pelo
poder público, a carência de serviços oferecidos pelo mesmo é muito grande. Por
conta de anos de negligência pelo poder público, acabaram por ser territórios da
cidade cuja a existência de “poder paralelo” se faz sentir com mais força em relação
ao Estado.

As favelas da cidade do Rio de Janeiro estão atualmente sob outra ótica por
parte do poder público. Há uma nova abordagem no que diz respeito ao enfrentamento
da violência originada pelo tráfico de drogas presente na maioria delas. No ano de
2008 foi implantado o Programa das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). Tal
Programa tem como mote a retomada permanente do território de localidades
dominadas pelo tráfico de drogas, bem como a garantia da proximidade do Estado
com o cidadão6.
Assim concluímos que o próprio caráter do surgimento desse tipo de
ocupação habitacional decorre principalmente do descaso do poder público em tratar
esta questão.
3.2 A Maré
O Complexo da Maré é assim chamado porque falamos da reunião de 16
favelas e conjuntos habitacionais que formam um bairro na Zona Norte do Rio de
Janeiro. O bairro foi criado pela Lei Municipal n°2.119 de 19 de janeiro de 1994 e
compõe a XXX R.A. da cidade.
Segundo dados do portal Geo-Rio, a Maré ocupa uma área de 426,88
hectares e sua população está em torno de 130 mil habitantes. As comunidades que
compõem o Complexo da Maré surgiram em diferentes épocas e contextos mais
diversos também. São elas, a comunidade e o ano de sua ocupação “oficial”: Morro
do Timbau (1940), Baixa do Sapateiro (1947), Conjunto Marcílio Dias(1948), Parque
Maré (1953), Parque Roquete Pinto (1955), Parque Rubens Vaz (1961), Parque União

6

Mais informações sobre as UPPs na página do Governo do Estado do Rio de Janeiro:
http://www.rj.gov.br/web/seseg/exibeconteudo?article-id=1349728.
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(1961), Nova Holanda (1962), Praia de Ramos (1962), Conjunto Esperança (1982),
Vila do João (1982), Vila do Pinheiro (1989), Conjunto Pinheiros (1989), Conjunto
Bento Ribeiro Dantas (1992), Nova Maré (1996), Conjunto Novo Pinheiro (Salsa e
Merengue) (Ano 2000) (Seldin, 2008, p.44) 7.
No escopo das ações estratégicas de segurança em favelas no Rio de
Janeiro, o Complexo da Maré recebeu a Força de Ocupação do Exército Brasileiro em
5 de março de 2014 e a previsão era que os militares ficassem até 31 de julho do
mesmo ano. Por questões estratégicas, houve pedidos de prorrogação da atuação da
Força de Ocupação por parte do governador do estado ao governo federal e a saída
dos militares foi realizada paulatinamente em regime de transição, já que a Maré
estava prevista para receber uma UPP em 20158.
3.3 O Museu da Maré
O Museu da Maré foi inaugurado em 8 (oito) de maio de 2006. Mas sua história
começou a ser desenhada muito antes de institucionalizar-se e virar um museu. O
museu está localizado na Avenida Guilherme Maxwel, 26 – Maré, Rio de Janeiro, local
onde outrora funcionou a Casa de Cultura da Maré. O imóvel onde o museu funciona,
está próximo da Baía de Guanabara e vias como a Avenida Brasil e as Vias Expressas
Presidente João Goulart (conhecida também como Linha Vermelha) e Avenida
Governador Carlos Lacerda (Linha Amarela).
Em 1997, é fundado o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré –
CEASM. A Organização Não-Governamental (ONG) atualmente está localizada na
Praça dos Caetés, 7 – Maré, Rio de Janeiro. Nóbrega Júnior (2007, p. 52) é quem
sintetiza o contexto do nascimento e o propósito do CEASM:
A origem do CEASM está na junção das lutas internas pela afirmação da
cidadania na Maré, ao mesmo tempo em que é fruto da experiência de
moradores e ex-moradores que participavam de vários movimentos sociais,
tais como: o movimento de base da Igreja Católica; os grupos de mulheres;
os partidos de esquerda e as Associações de Moradores. Desse modo, essa
é uma das características mais importantes do CEASM, pois lhe confere um
7

Para melhor entender a ocupação de cada uma das comunidades, ver também: <
http://redesdamare.org.br/mare/>.
8 Mais detalhes sobre as etapas de implantação das UPPs no Complexo da Maré podem ser lidos em:
<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/04/pm-do-rj-da-inicio-ocupacao-da-mare-no-lugar-de-exercito-emarinha.html>

39

perfil claramente comprometido com a causa popular e o legitima perante os
moradores da Maré. Assim, em 1997, um grupo de moradores se reuniu e
começou a formular uma proposta de intervenção na realidade social e
política das comunidades da Maré que pudesse ter um alcance maior e
duradouro. Essa será marca do CEASM e seu maior diferencial em relação a
outras instituições similares existentes na Maré (NÓBREGA JÚNIOR, 2007,
p. 52).

Um dos projetos geridos pela ONG é o Museu da Maré. O endereço era uma
antiga fábrica de transportes marítimos e pertence à Cia. Libra de Navegação. A
empresa cedeu o imóvel em regime de comodato em 2003 para a criação da Casa de
Cultura da Maré. O local tem cerca de 800 m² e 668 m² de área construída. Dado o
seu grande porte, a instituição tornou-se um espaço de convivência na comunidade,
por onde passam centenas pessoas por semana, entre visitantes e alunos de oficinas
e cursos.
Em 1997, com a fundação do CEASM, o trabalho com a memória local foi
institucionalizado através da criação da ‘Rede Memória da Maré’. O trabalho da Rede
Memória culminou na criação de um arquivo destinado à pesquisa, preservação e
divulgação de documentação nos mais variados suportes sobre a história local no ano
de 2002. Desenvolveu-se ainda um programa de história oral, para coleta e registro
do depoimento dos moradores e lideranças da região e a criação do grupo de
contadores de histórias, com o objetivo de difundir as histórias e lendas surgidas das
vivências dos moradores.
A realização de uma exposição em 2004, chamada ‘A Força da Maré’ no
Museu da República, utilizando linguagem museológica e uma instalação artística com
bacias e fotos submersas tiradas na comunidade, produzidas por jovens do CEASM,
no Castelinho do Flamengo, utilizando imagens do acervo da Rede Memória, foram
as últimas grandes atividades culturais antes da inauguração do museu propriamente
dito no endereço em que funciona até a data da escrita deste trabalho. Muito do
material que foi produzido e recebido via doação dos moradores da Maré para os
responsáveis pelas citadas ações culturais realizadas naquela época é o embrião do
acervo museológico que hoje é utilizado na exposição permanente. Pode-se dizer que
foi o grande número de objetos tridimensionais doados pelos moradores da Maré para
a montagem da exposição que iniciou a ideia de um museu.
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Em 2005, com recursos oriundos do Programa Cultura Viva – Pontos de
Cultura, deu-se início a implantação do museu, culminando em sua inauguração no
ano seguinte.

O acervo do MM é constituído por documentos nos mais diversos suportes e
objetos tridimensionais que foram doados por moradores a partir de uma campanha
de doação, na ocasião da inauguração do museu. Hoje, há espontaneidade de
doações, pois os moradores trazem os objetos que entendem ser importantes para
serem incorporados ao acervo. São objetos simples do cotidiano que dão conta das
vivências e tradições, como fotografias, ferramentas de ofícios como de sapateiro e
marceneiro, móveis, utensílios domésticos, ex-votos, brinquedos, entre muitas outras
coisas.

O Museu da Maré passou por uma situação que tornou ainda mais significativo
o estudo a respeito da importância de suas atividades. O jornal O Globo publicou uma
matéria em 21 de setembro de 20149, em que dizia que o MM sofria ameaça de
despejo. Uma notificação oficial na semana anterior já havia confirmado o que o
mesmo jornal sinalizara em julho, alguns meses antes. O contrato de comodato válido
por 10 anos, firmado em 2003, não foi renovado, não houve contato entre as partes
envolvidas e as atividades do museu continuaram. A comodante, a Companhia
Paulista de Comércio Marítimo, do grupo Libra S/A, reivindicou formalmente através
de notificação, o espaço onde funciona o MM. Cabe sinalizar que a reivindicação da
empresa é legítima, pois a natureza do contrato jurídico firmado entre as partes assim
lhe permite.

Contudo, o pedido de retomada do imóvel pela comodante não passou
indiferente. Foram criados documentos em formato de “petição online”

10

que pedem

a permanência no imóvel onde funciona o MM e chamam ao envolvimento as três
esferas (federal, estadual e municipal) de poder competente no assunto para garantir
condições efetivas de funcionamento. No dia 18 de outubro de 2014, houve um ato
9

Disponível em: http://oglobo.globo.com/cultura/ameacado-de-despejo-museu-da-mare-mobiliza-comunidade14000424
10

Exemplos podem ser verificados em: <http://www.peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR74313> e em
<http://paneladepressao.nossascidades.org/campaigns/533>
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pela permanência do MM no espaço atual11 porque, ironicamente, a data prevista para
a desocupação do museu, dia 9 de dezembro, é véspera do Dia Internacional dos
Direitos Humanos. Tudo indicava que o despejo iria se concretizar já que a comodante
estava irredutível na negociação sobre novos prazos.

Em março de 2015, um Grupo de Trabalho contendo representantes do MM,
do poder público nas esferas estadual e municipal, da escola de Museologia da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), entre outros, conseguiu ampliar o
prazo de permanência junto à comodante nas instalações atuais, estendendo o
funcionamento do MM por mais um pouco de tempo.
Entramos em 2016 com uma data marcante para o MM – dez anos de
funcionamento – e o mesmo ainda resiste; trabalhando e celebrando sem muitas
certezas. É uma situação em que não há garantia alguma de que o espaço não será
utilizado para outro fim que não o funcionamento das atividades que vem realizando
até hoje.

A situação de ameaça de despejo enfrentada pelo Museu da Maré é ilustrativa
de uma reflexão feita por Michael Pollack (1989, p.5) sobre o fato de a memória estar
em constante disputa em que o autor nos diz:
Embora na maioria das vezes esteja ligada a fenômenos de dominação, a
clivagem entre memória oficial e dominante e memórias subterrâneas, assim
como a significação do silêncio sobre o passado, não remete forçosamente à
oposição entre Estado dominador e sociedade civil. Encontramos com mais
frequência esse problema nas relações entre grupos minoritários e sociedade
englobante (POLLACK, 1989).

Diante das palavras colocadas pelo autor, fica claro no nosso exemplo da vida
real que o “grupo minoritário” são os favelados, aqui representados na figura do Museu
da Maré e podemos considerar a “sociedade englobante” o Grupo Libra S/A.

Temos nas palavras de Vieira (2006) o tamanho da dimensão que o trabalho
desenvolvido pelo MM possui, tanto no alcance em números quanto na atitude
11

Algumas informações sobre o ato podem ser conferidas em:
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2014-10/ativistas-protestam-no-rio-contra-fechamento-do-museuda-mare>
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pioneira por se apropriar de um equipamento cultural ligado ao imaginário da elite e
leva-lo para um espaço inédito, como o da favela:
Decorridos três meses de sua inauguração, o Museu da Maré se converteu
numa experiência bem-sucedida, de invejável vigor, já visitado por mais de
4.000 pessoas, e que pode ser compreendido enquanto novidade no uso do
passado, como um ponto de referência da memória coletiva local, parte do
processo de autoconstrução de uma “comunidade afetiva” que se reforça nos
sentimentos de pertencimento, experiência singular num espaço marcado por
silêncios e fronteiras invisíveis. (VIEIRA, 2006, p.3)

O Museu também abriga fisicamente o Arquivo Dona Orosina Vieira (ADOV),
a Biblioteca Elias José e o projeto Marias Maré (cujo o foco é geração de renda a partir
de trabalhos artesanais em tecido). Além disso, conta com um cineclube chamado
Maré ponto Cine, que promove exibições semanais de filmes com temáticas diversas.
O espaço é usado para diversas atividades como, por exemplo, oficinas esportivas e
culturais (ballet, capoeira, teatro, entre outros).

Centralizada e problematizada a origem e os papéis sociais do MM, no
capítulo seguinte nos deteremos ao objeto de estudo deste trabalho, isto é, o Arquivo
Dona Orosina Vieira.
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4 ESTUDO DE CASO SOBRE O ARQUIVO DONA OROSINA VIEIRA NO MUSEU
DA MARÉ
Para buscar responder às questões propostas neste trabalho, foi preciso ir a
campo e conhecer de perto as ações realizadas pelo ADOV. Para compreensão da
realidade vivida na prática pelo arquivo, procedia de verificação in loco. Visitar as
instalações do Museu da Maré e especificamente o ADOV era imperativo e essencial
para compreender a realidade observada.
Assim, realizamos em 18 (dezoito) de novembro de 2014, no primeiro contato
com o MM, uma entrevista com a arquivista do ADOV, Miriane Peregrino, que desde
o início de 2013 trabalhava no ADOV e por falta de tempo (a profissional faz doutorado
e uma segunda graduação, concomitantemente) desligou-se das atividades do
arquivo em junho de 2015.

A profissional é formada pela Universidade Federal

Fluminense (UFF). O roteiro com as perguntas da entrevista pode ser conferido no
Anexo A deste trabalho.

4.1 O Arquivo Dona Orosina Vieira
A Lei Federal 8.159, de 8 de janeiro de 1991, também conhecida como Lei de
Arquivos, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, dá a
seguinte definição sobre arquivos privados, em seu art. 11: “Consideram-se arquivos
privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou
jurídicas, em decorrência de suas atividades”. Portanto, não se tratando de uma
instituição ou serviço público, por consequência, o Arquivo Dona Orosina Vieira é um
arquivo privado, que funciona com suporte do CEASM.

Embora o nome talvez possa levar ao engano, não se trata de arquivo
pessoal. É, na verdade, uma homenagem àquela que muitos consideram pioneira na
Maré, uma das mais antigas moradoras do Morro do Timbau. Mas curiosamente, de
registro material sobre a mulher que batiza a iniciativa, há apenas uma foto 3x4 em
mal estado de conservação.
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Pode-se dizer que a origem dos documentos do ADOV é, em síntese, o
material que contem os depoimentos dos moradores, produzido pela TV Maré no fim
dos anos 1980. Seldin (2008, p. 70) conta um pouco dessa trajetória:
No ano de 1989, esta rede de televisão comunitária [TV Maré] se propôs a
exibir uma série de programas que resgatavam a memória do Complexo. No
entanto, devido à falta de registros conhecidos sobre a história da Maré, foi
necessário criar uma equipe responsável por coletar depoimentos e relatos
de moradores sobre o local, bem como pesquisar registros e documentos que
comprovassem os mesmos. (SELDIN, 2008, p.70)

De acordo com Marcelo Pinto Vieira, um dos envolvidos na época da iniciativa
pioneira das entrevistas e hoje cenógrafo do MM, em resposta por correio eletrônico
no dia 11 de maio de 2015, contou o objetivo daquela empreitada:
As entrevistas e o primeiro vídeo foram uma apresentação das comunidades
da Maré e seus problemas como saneamento, moradia, trabalho, modo de
vida, organização comunitária (associações) e lazer. Depois começamos a
filmar o movimento cultural (as folias de reis, blocos carnavalescos, copas do
mundo) e eventos comunitários (feijoadas, e churrascos de rua, times de
futebol comunitários, e artistas locais e procissão). Depois, começamos a
entrevistar as pessoas mais velhas como uma forma de saber como era à
Maré quando eles chegaram e de onde vieram. (...). Foram feitos 5 vídeos
editados, alguns se perderam pelo tempo. Entrevistas, são inúmeras, acredito
que mais de 60. Todo o material é em fita VHS (...) (MARCELO PINTO VIEIRA,
via correio eletrônico, em 11 de maio de 2015)

E foi a partir dessas entrevistas que os envolvidos com a iniciativa
empreenderam também uma pesquisa no intuito de relacionar as vivências que eram
retratadas pelos moradores da Maré com o que havia de produção documental de
órgãos “oficiais”. O material encontrado em maior quantidade foi de fotografias. Nobre
(2009, p. 94-95) nos diz onde o material da pesquisa pode ser encontrado:
(...) predominantemente constituído por documentos de acervos públicos,
instituições e pesquisadores de fora da Maré. As primeiras imagens foram
aquelas obtidas nas pesquisas realizadas pela equipe da TV Maré: são fotos
do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ), pertencentes à
coleção Augusto Malta; do Arquivo Nacional, a maioria delas do fundo Correio
da Manhã; da Casa de Oswaldo Cruz; do arquivo da Caixa Econômica
Federal; e fotos tiradas pelos pesquisadores Anthony Leeds - antropólogo
que estudou a Maré na década de 1960 - e João Mendes, fotógrafo do
Projeto-Rio. (NOBRE, 2009, p. 94-95)
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Assim, do trabalho das gravações de depoimentos e da pesquisa documental,
surgiu a Rede de Memória da Maré/CEASM e os documentos reunidos desse conjunto
de investigações passaram a ficar abrigados na sede da ONG.

De acordo com informação do panfleto de divulgação (Figura 1), o ADOV foi
inaugurado em 26 de abril de 2002, com “o objetivo de preservar e divulgar a história
da Maré e da cidade do Rio de Janeiro, a partir da perspectiva dos moradores das
comunidades locais”. Diz ainda que a iniciativa de constituição do arquivo “contribui
para ampliar as práticas de cidadania por parte dos moradores, democratizando o
acesso a informações importantes sobre a sua história e compartilhando suas
memórias com pessoas de outros lugares da cidade”.

Figura 1 – Panfleto de Divulgação Museu da Maré/ADOV. Autoria: CEASM/ADOV. Fonte: Facebook.
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4.2 Resultados do estudo de caso do ADOV
Todo arquivo é único e o ADOV não foge a esta máxima. O contexto de sua
criação e o seu funcionamento são muito especiais porque mostram uma vivência em
arquivos bastante particular.
O acervo do ADOV tem caráter permanente. Documentos cujo assunto de
algum modo se relacione com as favelas e, especificamente o Complexo da Maré,
devem ser recolhidos e preservados para ser incorporados ao acervo principalmente
pelo valor de pesquisa que adquirem. A obra de referência sobre este assunto da
autora exaustivamente aqui já citada proporciona uma boa definição da função de
recolhimento a um arquivo permanente:
A custódia definitiva é a guarda perene e responsável de fundos
documentais que, passados pelo crivo da avaliação/prazos de vida, se
tornam elementos a preservar, analisar e utilizar na pesquisa histórica
(BELLOTTO, 2006, p. 32, grifo nosso).

A equipe diretamente envolvida no trabalho do ADOV está composta
atualmente por três pessoas: a arquivista Miriane Peregrino, a historiadora Adrielly
Morais e a moradora da Maré, Marli Damascena.
Por gênero documental entende-se:
Reunião de espécies documentais que se assemelham por seus caracteres
essenciais, particularmente o suporte e o formato, e que exigem
processamento técnico específico e, por vezes, mediação técnica para
acesso, como documentos audiovisuais, documentos cartográficos,
documentos
eletrônicos,
documentos
filmográficos,
documentos
iconográficos, documentos micrográficos, documentos textuais (ARQUIVO
NACIONAL, 2005, p. 99).

O acervo está classificado, em questão de gênero, por documentos
audiovisuais, iconográficos e textuais. Como se pode ver de acordo com o folheto
institucional (Anexo C) a maior parte dos documentos do ADOV é do tipo iconográfico,
composto de fotografias. Muitas foram doadas pelos próprios moradores da Maré.
Uma curiosidade sobre as fotografias é que há quem autorize apenas a reprodução
do documento porque não concorda em doar (“emprestam” uma fotografia para ser
digitalizada, por exemplo). Mas tal conduta também produz problemas de identificação
do contexto da fotografia e de direitos autorais, colocados por Miriane na ocasião da
entrevista.
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Das quatro atividades de um arquivo permanente (Arranjo, Descrição,
Conservação e Referência) descritas no capítulo 2, por Paes (2004, p.122), apenas a
política de acesso e uso dos documentos (Referência) é verificada no objeto do nosso
estudo de caso. A sistematização do funcionamento do ADOV gira em torno das
Normas de Consulta ao Acervo e o Termo de Responsabilidade pelo uso de
Reproduções de Imagens e Outros Documentos. Tais formulários podem ser vistos
nos Anexos B e C deste trabalho, respectivamente.
As outras atividades inerentes aos arquivos permanentes, como elaboração
de quadro de arranjo, descrição documental do acervo e elaboração de instrumentos
de pesquisa, bem como ações de conservação/restauro, acabam ficando em segundo
plano. Sugerimos algumas razões: a insuficiência de recursos humanos e financeiros,
retratada pela participação da equipe que trabalha no arquivo em atividades que não
tem relação com o tratamento arquivístico propriamente dito, como as atividades
educativas. Logo, os esforços dispensados ao tratamento técnico da documentação
do ADOV infelizmente, são muito pequenos frente ao que seria ideal para ter toda a
sua documentação catalogada, descrita, bem acondicionada fisicamente, facilmente
disponível ao usuário, etc.
O ADOV possui também uma coleção de livros que estão catalogados em
base de dados local cuja abordagem temática se relaciona de alguma maneira com a
cidade do Rio de Janeiro, com o Complexo da Maré e com as favelas de modo geral.
Temos neste caso, portanto, características de serviço de arquivo (que se
materializa na reprodução e consulta dos itens do acervo) contendo documentos
comumente encontrados em bibliotecas funcionando dentro de um museu. As
instituições destacadas formam uma tríade compreendida pelo senso geral como
basicamente, locais de oferta de informação. Se comparar entre elas, há aspectos
semelhantes e díspares.
Belloto (2004) compreende como sendo instituições de custódia que partem de um
elemento em comum: o documento. Para a autora:
Arquivos, bibliotecas, centro de
fronteiras bem definidas. Não
documentação que guardam,
desenvolvem a fim de organizar

documentação e museus têm, portanto,
devem ser confundidos nem quanto à
nem quanto ao trabalho técnico que
seus acervos e de transferir e disseminar
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informação. Sendo instituições públicas ou particulares preocupadas com a
transmissão cultural e com a custódia e a divulgação de informações técnicas
e científicas, possuem, cada uma, de per si, um espaço social próprio e
independente no qual devem agir (BELLOTO, 2004, p. 42).

Colocadas as ideias de Bellotto, é possível fazer uma breve análise sobre o
funcionamento do ADOV. Observemos a seguir:
Quadro 2 – Comparando instituições de custódia: (continua)
Centro de
Arquivo

Biblioteca

Museu

documentação/
banco de
dados

Manuscritos,
Tipos de

impressos,

suporte

audiovisuais,
exemplar único
Fundos;

Tipo de
conjunto

documentos
unidos pela
proveniência
(origem)

Impressos,
manuscritos,

Objetos

(reproduções)

audiovisuais, bi/tridimensionais,

ou virtual,

exemplares

Coleção;
documentos
unidos pelo
conteúdo

A máquina

humana

administrativa

individual ou
coletiva

Administrativos,
Fins de
produção

jurídicos,
funcionais,
legais

Objetivo

exemplar único

múltiplos

Atividade
Produtor

Audiovisuais

exemplar único
ou múltiplo

Coleção;
documentos
unidos pelo
conteúdo ou pela
função
Atividade
humana, a
natureza

Coleção;
documentos
unidos pelo
conteúdo

Atividade
humana

Culturais,
científicos,

Culturais,

técnicos,

artísticos,

artísticos,

funcionais

Científicos

educativos

Provar,

Instruir,

testemunhar

informar

Informar, entreter

Informar
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Quadro 2 – Comparando instituições de custódia: (conclusão)

Compra,
Entrada dos
documentos

Passagem

doação,

Compra, doação,

Compra,

natural de fonte

permuta de

permuta de

doação,

geradora única

fontes

fontes múltiplas

pesquisa

múltiplas
Registro,
arranjo, Tombamento,
Processamento

Tombamento,

descrição:

classificação,

catalogação:

guias,

catalogação:

inventários,

inventários,

fichários

catálogos

técnico

catálogos, etc

Público

Administrador e

Fonte: Bellotto (2004. P.43).

pesquisador

Grande
público e

Grande público e

pesquisador

pesquisador

Tombamento,
classificação,
catalogação:
fichários ou
computador

Pesquisador

[...]

Como podemos observar neste quadro, pelo tipo de conjuntos documentais e
pelo método de entrada dos documentos, o mais correto, seguindo a literatura, seria
chamar o arquivo, neste caso, de centro de documentação.
Existem outras iniciativas de trabalho realizadas pelo ADOV e que fogem ao
tratamento arquivístico dado ao acervo documental. Trata-se da pesquisa em história
oral, cujo mote é a realização de entrevistas com os morados mais antigos das
comunidades e do trabalho educativo com jovens bolsistas do museu realizados pela
equipe do arquivo.
O registro de consulentes é feito apenas em um caderno para controle
simples, contendo informações básicas como nome, documento de identidade e data
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da consulta ao acervo, não há estatísticas de usuários. Mas cabe sinalizar que de
acordo com Miriane, são bastante heterogêneos: vão desde crianças e jovens em
idade escolar a pesquisadores brasileiros e estrangeiros que estejam buscando algum
item específico sobre a Maré ou as favelas em geral.
Ainda segundo Miriane, as dificuldades na trajetória do trabalho do ADOV são
inúmeras: a falta de recursos e consequentemente, de pessoal, falta de material,
descontinuidade nos processos de gestão de administração do museu (logo, de suas
atividades), entre outros.
Perguntada como acha que o trabalho do arquivo pode contribuir para a
manutenção da memória e a identidade dos moradores da Maré, ela descreve como
exemplo uma situação vivenciada no dia do Ato em defesa do MM, realizado em 18
de outubro de 2014, entendendo que o arquivo e museu neste caso, estão
especialmente ligados, e garantir que o MM continue funcionando é garantir também
o funcionamento das atividades realizadas pelo ADOV.
(...) a gente fez um cortejo, na verdade, pela Avenida Brasil. Foi um cortejo
que a gente fez com pessoas de fora e pessoas daqui da Maré que foram
participar. Chegamos na praça do Parque União e houve algumas falas,
depois houve a dispersão e acabou o ato e reunimos, recolhemos as coisas
para voltar ao Museu da Maré. E não voltamos pela Avenida [Brasil], a gente
voltou por dentro da favela, andando lá do Parque União até aqui. E foi muito
legal que nesse dia o museu foi pra rua. Foi pra rua os objetos do museu. Foi
pra rua o rola-rola que era um objeto que nos anos 1950 as pessoas
carregavam água naquele objeto [...]. É um rola-rola, ele anda. É como se
fosse um barril que tem rodas e antigamente as pessoas colocavam água
naquele negócio e andavam assim. As fotos reproduzidas do arquivo, a gente
fez pequenas placas e a gente saiu rodando. A gente fez um cortejo de
retorno ao museu e aí com a equipe do museu, não eram mais as pessoas
de fora e nem as pessoas externas que estavam participando do ato. E as
pessoas se mobilizaram com aquilo: “Olha, eu lembro disso”, aí apontava
para o rola-rola. “- Nossa, o que é que vocês estão fazendo?”, “- A gente está
voltando de um ato”. Então assim, despertou um interesse muito grande... A
gente simplesmente andar por dentro da favela com os objetos, com as fotos.
Então assim, contribui. (MIRIANE PEREGRINO, em entrevista realizada no
MM em 18 de novembro de 2014).

Por fim, fazemos uso das palavras de Nesmith (2010, p. 15) que cabem tão
perfeitamente à realidade verificada, quando ele vê com otimismo certos avanços da
área mas, no entanto entende que:
Estamos longe do que eu chamo de sociedade dos arquivos, uma sociedade
em que os arquivos sejam compreendidos, possuam bons orçamentos,
funcionem com seu potencial máximo de uso e sejam considerados
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essenciais para aos interesses da sociedade. (NESMITH, 2010, p. 15, grifo
do autor)

Compreendendo as fragilidades e potencialidades vividas pelo ADOV,
podemos ver o quanto essa iniciativa é importante por muitos motivos: o arquivo
nasceu antes mesmo da ideia da criação do museu e realiza atividades que buscam
manter suas engrenagens memoriais em funcionamento equilibrado: o passado, o
presente e o futuro são tempos que perpassam todos os indivíduos e não são
diferentes para os moradores do Complexo da Maré, que podem encontrar na figura
do ADOV um parceiro na luta referenciadora de sua memória.

52

5 Considerações finais
Este trabalho buscou conhecer como opera nas iniciativas de memória dos
moradores do Complexo da Maré no Rio de Janeiro, o Arquivo Dona Orosina Vieira,
que funciona no Museu da Maré. Buscou-se conhecer suas origens, sua formação e
o seu funcionamento. Para tal, também foi preciso recorrer ao referencial teórico
referente à temática dos arquivos, em especial dos arquivos permanentes. A
realização desta pesquisa é, antes de qualquer coisa, uma tentativa de observação
de uma realidade muito pouco conhecida: a iniciativa de memória de uma minoria
social, que incluiu dentre as suas ações, a criação e sistematização de um arquivo entendido aqui como instituição que abriga, preserva e dá acesso a documentos.
Os arquivos têm o papel de preservar e facilitar o acesso de informações a
seus usuários, por meio de princípios e técnicas arquivísticas. Esses princípios e
técnicas devem ser usados a serviço da transparência informacional e na otimização
de serviços aos seus usuários. Como visto, podemos medir o exercício da cidadania
com a capacidade que os arquivos têm para oferecer serviços ligados a vida prática,
ao cotidiano, ao dia a dia e também em servir como fonte para pesquisa científica.
Embora se reconheça a sua importância, o Arquivo (entendido como instituição) ainda
goza de poucos recursos para operar com excelência.
A memória, sabendo-se referenciadora de maneira geral, procura dar sentido
a uma iniciativa de trabalho que se impõe frente a um jogo em que muitos outros
fatores estão em franca disputa.
Os acervos permanentes de arquivos privados podem e devem ser mais
explorados pela comunidade em geral, dada sua importância para pesquisa científica.
E o ADOV mostrou-se uma realidade em arquivos ímpar. Trata-se de uma feliz
iniciativa, que esbarra em muitas dificuldades, mas que constitui uma sólida referência
de acervo sobre favelas, principalmente sobre a qual está inserido, o Complexo da
Maré. Partilhar experiências entre os pares (no caso, os moradores do Complexo da
Maré) serve para resguardar laços de pertencimento à comunidade e entre os
indivíduos.
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A institucionalização de um arquivo por parte de moradores de favela é
sintoma da vontade, antes de qualquer coisa, de preservar determinado(s) recorte(s)
dentro daquele espaço. Não há política pública, por exemplo, que apoie ou assegure
tal iniciativa. Chama muita atenção o paradoxo da criação de uma instituição ou
serviço em arquivo (que pressupõe o cumprimento de certas formalidades) no que
pese ser em um local que por questões inúmeras, a informalidade no que tange a
registros (de qualquer natureza) é ainda infelizmente, muito grande. O desejo de
construir sua própria memória coletiva falou mais alto, e a iniciativa se mantém mesmo
com percalços. É importante frisar também que, mesmo a gestão do equipamento ser
feito por uma ONG, o ADOV teve por bastante tempo, uma profissional de nível
superior atuando como arquivista, o que demonstra a valorização da importância do
profissional da informação atuando nas instituições de custódia.
Será preciso muito empenho por parte de todos aqueles que entendem a
importância das atividades desenvolvidas no MM em buscar uma solução justa e
digna para o imbróglio que se desenhou com o pedido de retomada do espaço pela
Cia. Libra S/A. A situação não está resolvida porque não há nenhuma garantia legal
de que o MM poderá levar adiante seu trabalho. O que houve foi uma solução
temporária. O poder público, o cidadão comum, as associações de classe e os seus
respectivos profissionais que tenham envolvimento com o tema; quem quer que tenha
alguma relação ou afinidade com o MM deve se posicionar em contrário a sua
remoção do espaço em que está hoje, cujo pior dos cenários pode ser o encerramento
de todas as suas atividades. Perder o “lugar de memória” constituído por iniciativa
própria significa para os moradores da Maré, cair no equivalente oposto à memória, o
esquecimento, uma vez que:

“(...) a razão fundamental de ser de um lugar de memória é parar o tempo, é
bloquear o trabalho do esquecimento, fixar um estado de coisas, (...)
materializar o imaterial para – o ouro é a única memória do dinheiro – prender
o máximo de sentido num mínimo de sinais, é claro. (NORA, 1993, p.22)

E para concluir, faremos uso de afirmação de Grynszpan e Pandolfi (2007, p.
78) como a síntese de muitos aspectos do que se buscou abordar neste trabalho e já
que o tempo todo era imperativo falar da relevância de uma minoria social (os
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moradores da favela da Maré) que busca resistir por meio de um instrumento aliado
na obtenção de direitos - que são os arquivos:
Para boa parte dos responsáveis por iniciativas de memórias, segundo seus
objetivos manifestos, o que com elas se pretende é fundamentalmente
romper com uma série de representações negativas frequentemente
associadas às favelas, recorrendo para tanto à lembrança de práticas
culturais tradicionais identificadas com as origens étnicas e regionais dos
moradores, e à rememoração de um passado de trabalho, de solidariedade,
de cooperação, de participação, de luta e mobilização contra as
adversidades, contra as ameaças de remoção, em prol de condições mais
dignas de existência, enfim, de luta pela cidadania. As representações com
que se quer romper são aquelas segundo as quais as favelas se
caracterizam, entre outros aspectos, pela desordem, pela rejeição de valores
morais, pela ausência de cultura, pela incivilidade, pela propensão à
violência, hoje associada sobretudo ao tráfico de drogas. Segundo essas
representações, as favelas seriam o espaço da barbárie, por oposição à
civilização identificada com a cidade formal. Assim percebidas, elas terminam
sendo objeto de evitação, de segregação, o que se busca reverter por meio
das memórias.

Esta afirmativa é ser capaz de sintetizar todo este trabalho, uma vez que
insere as iniciativas de memória como operadores de mudança efetiva e de percepção
da realidade. Embora siga incerta, trata-se de uma vistosa inciativa de memória, em
um dos maiores complexos de favelas do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil, pode
significar o ponto de partida da mudança na obtenção de direitos e de exercício de
cidadania.

55

Referências:

ARQUIVO NACIONAL. Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Rio de
Janeiro: Arquivo Nacional, 2005.

ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Glossário Arquivístico.
Disponível em: < http://www.arquivoestado.sp.gov.br/permanente/glo_arq.php>.
Acesso
em
12
nov.
2014.

BARROS, Dirlene Santos; AMÉLIA, Dulce. Arquivo e memória: uma relação
indissociável. TransInformação. Campinas, v. 21, n.1, jan./abr., p. 55-61. 2009.

BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Arquivos Permanentes: tratamento documental. Rio
de
Janeiro:
Editora
FGV,
4ª
ed.
2006.
320p.

BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Arquivo: estudos e reflexões. Belo Horizonte: Ed.
UFMG, 2014.

BRASIL. Lei 8.159 de 8 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política nacional de
arquivos públicos e privados e dá outras providências. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8159.htm>. Acesso: 21 jul. 2016.

BRASIL. Resolução nº17 de 25 de julho de 2003. Dispõe sobre os procedimentos
relativos à declaração de interesse público e social de arquivos privados de pessoas
físicas ou jurídicas que contenham documentos relevantes para a história, a cultura e
o
desenvolvimento
social.
Disponível
em:
<
http://conarq.gov.br/legislacao/resolucoes-do-conarq/259-resolucao-n-17,-de-25-dejulho-de-2003.html>. Acesso: 21 jul. 2016.

BRUM, Mario. Favelas e remocionismo ontem e hoje: da Ditadura de 1964 aos
Grandes Eventos. O Social em Questão. Ano XVI, N. 29, V. 1, p. 179-208, 2013.
ISSN
2238-9091.
Disponível
em:
<http://osocialemquestao.ser.pucrio.br/media/8artigo29.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2016.

CANDAU. Joël. Memória e identidade. São Paulo: Editora Contexto, tradução Maria
Letícia Ferreira, 1ª ed., 2014.

56

CORTÉS ALONSO, Vicenta. Archivos de España Y America: Materiales para un
manual. Espanha: Fondo de Cultura Económica, [2008]. 671p.

DINIZ, Edson; BELFORT, Marcelo Castro; RIBEIRO, Paula. Memória e Identidade
dos moradores de Nova Holanda. Rio de Janeiro: Redes da Maré, 2012. 168p.

DINIZ, Edson; BELFORT, Marcelo Castro; RIBEIRO, Paula. Memória e Identidade
dos moradores do Morro do Timbau e Parque Proletário da Maré. Rio de Janeiro:
Redes da Maré, 2013. 192p.

FERREIRA, Alvaro. Favelas no Rio de Janeiro: nascimento, expansão, remoção e,
agora, exclusão através de muros. Biblio 3W, Revista Bibliográfica de Geografía y
Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. XIV, nº 828, 25 de junio de 2009.
<http://www.ub.es/geocrit/b3w-828.htm>. [ISSN 1138-9796]

FREITAS, Lídia Silva; GOMES, Sandra Lúcia Rebel. Quem decide o que é
memorável?: A memória de setores populares e os profissionais da informação. In:
1. Foro Social de Información, Documentacion y Bibliotecas, Buenos Aires, 2004.
Anais... Buenos Aires, 26-28 ago. 2004. 11 p. Disponível em:
<http://www.brapci.ufpr.br/documento.php?dd0=0000009770&dd1=52a53>.

GEORIO. Portal da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro contendo dados
essenciais
sobre
cada
bairro
da
cidade.
Disponível
em:
<http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm>. Acesso em: 21 jul.
2016.

GOMES, Luiz Cláudio Moreira. Parques proletários: uma questão para além da
política habitacional. XIII Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional. Florianópolis, 2009. Disponível em: <
http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/anais/article/viewFile/3024/295
9>.

GONÇALVES, Janice. Como classificar e ordenar documentos de arquivo. São
Paulo: Arquivo do Estado, 1998. 37p.

57

GRYNSZPAN, Mario; PANDOLFI, Dulce Chaves. Memória de favelas, em favelas:
favelas do Rio de Janeiro e direito à memória. In: Direitos e cidadania: memória,
política e cultura. GOMES, Angela de Castro (Coord.). Rio de Janeiro: Editora FGV,
2007. 320p.

IBGE. Cidades@. Banco de dados online com informações sobre todos os municípios
do Brasil num mesmo lugar. São encontrados gráficos, tabelas, históricos e mapas
que traçam um perfil completo de cada uma das cidades brasileiras. Disponível em: <
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=330455>. Acesso em: 21 jul. 2016.
IBGE.
Censo
2010
–
Tabela
de
resultados.
Disponível
em:
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/aglomerados_subnor
mais/tabelas_pdf/tab1.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2016.
IGNÁCIO, Jocelene de Assis. “Doutores”, mas “não-cidadãos”? Trajetórias de vida
de egressos do ensino superior, moradores da favela do Jacarezinho: Rio de Janeiro
de 2000 a 2009. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Tese de doutorado - Departamento de Serviço Social. 2011.

LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2003.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos da
metodologia científica. 5ª. edição. São Paulo: Editora Atlas, 2003.

MORIGI, Valdir José; VEIGA, Alexandre. Esfera pública informacional: os arquivos
na construção da cidadania. Informação & Sociedade: Estudos. João Pessoa, v.17,
n.2, p.31-39, maio/ago. 2007.

NESMITH, Tom. Conhecimento e educação para a sociedade dos arquivos. Arquivo
& Administração. Rio de Janeiro, v.9, n.2, jul./dez. 2010.
NOBRE, Adolfo Samyn. [...]. Cadernos de Sociomuseologia. N. 33. 2009. Disponível
em:
<
http://revistas.ulusofona.pt/index.php/cadernosociomuseologia/issue/view/54/showTo
s>.
NÓBREGA JÚNIOR, Edson Diniz. O Programa Criança Petrobras na Maré em oito
escolas públicas do maior conjunto de favelas do Brasil. Dissertação de Mestrado
– Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, 2007, 112 p.

58

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto
História. V 10. São Paulo, dez. 1993.

PAES, Marilena Leite. Arquivo: teoria e prática. Rio de Janeiro. Editora FGV, 3ª ed.
rev. ampl. 2004. 228p.

POLLAK, Michael. Memória e Identidade Social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro,
vol. 5, n. 10, 1992, p. 200-212.

POLLAK, MIchel. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de
Janeiro, vol. 2, n.3, 1989, p. 3-15.

RODRIGUES, Ana Célia. Natureza do documento de arquivo: vínculo e estrutura. In:
Freitas, L.S.; Marcondes, C.H.; Rodrigues, A. C. (Orgs.). Documento: gênese e
contextos de uso. Niterói: Editora da UFF, 2010.

SCHELLENBERG. T. R. Arquivos Modernos: princípios e técnicas. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2006. Tradução de Nilza Teixeira Soares. 6ª ed. 388p.

SELDIN, Claudia. As ações culturais e o espaço urbano: o caso do Complexo da
Maré no Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado em Urbanismo) – Programa de PósGraduação em Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

THOMASSEN, Theo. Uma primeira introdução à Arquivologia. Arquivo &
Administração, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, jan./jun., 2006. Disponível em: <
http://www.aab.org.br/wp-content/uploads/2014/05/2006_05_JANEIRO-AJUNHO.pdf>.

VAZ, Lílian Fessler. Novas questões sobre a habitação no Rio de Janeiro: o
esvaziamento da cidade formal e o adensamento da cidade informal. In: Anais do XXI
International Congress Latin American Studies Association, Chicago, 1998, CDRom.

59

VALLADARES, Licia. A gênese da favela carioca. A produção anterior às ciências
sociais. Revista brasileira de Ciências Sociais. [online]. 2000, vol.15, n.44, p. 05-34.

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração.
10ª. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

VIEIRA, Antônio Carlos Pinto. Da memória ao museu: a experiência da favela da
Maré. Anais do XII Encontro Regional de História (ANPUH-RJ). 2006. Disponível em:
<http://rj.anpuh.org/resources/rj/Anais/2006/conferencias/Antonio%20Carlos%20Pint
o%20Vieira.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2016.

60

APÊNDICE

APÊNDICE A - Lista de perguntas da entrevista feita à arquivista do ADOV:

1.

Como se deu a formação do acervo?

2.

Como está organizado (dividido) o acervo?

3.

Quem são os usuários do ADOV?

4.

Acredita que as ações do MM/ADOV contribuem para a manutenção da

memória e da identidade dos moradores da Maré? Como?
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ANEXOS
ANEXO A – Normas de Consulta ao ADOV
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ANEXO B – Termo de Responsabilidade pelo uso de Documentos do ADOV
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ANEXO C – Folheto Informativo do acervo do ADOV
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