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INTEGRAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA INFORMAÇÃO E OUTROS 

PROFISSIONAIS NA CONCEPÇÃO DE CENTROS DE MEMÓRIA

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da pesquisa no campo da História da sociedade, no âmbito do poder 

público, sempre foi prejudicado pela ineficiência de políticas institucionais de preservação de 

fontes documentais. Essa situação é, sobretudo, sensível, hoje, na medida em que as novas 

tecnologias de informação propiciam cada vez mais o acesso a uma pluralidade de fontes 

documentais, que até recentemente eram sem valor enquanto materiais suscetíveis de guarda e 

preservação. Segundo Le Goff, “o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, 

mas uma escolha efetuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo 

e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, os 

historiadores” (1994, p. 535).

Há algumas décadas, a preservação da memória na administração pública vem recebendo 

um tratamento antes inimaginável. Entende-se a memória, “como propriedade de conservar certas 

informações, [...], graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, 

ou que ele representa como passadas”. (idem, 1994, p. 423). Reconhece-se que o acervo 

documental, deve ser preservado, ou seja, a preservação deve se constituir em uma rotina. A 

máquina ou instrumento hoje utilizados serão as peças de museu amanhã; o papel, o documento,

atualmente produzidos, constituirão o acervo de um arquivo ou de uma biblioteca posteriormente. 

Então, deve-se garantir a organicidade dos documentos, proporcionando, assim, que se tenha no 

acervo um reflexo das atividades e a própria memória de qualquer instituição.

Nesse sentido, este trabalho procurará destacar a importância dos documentos, sejam eles 

arquivísticos, bibliográficos, museológicos, iconográficos, audiovisuais, além dos depoimentos 

de personalidades (programa de história oral), como partes fundamentais da reconstrução da 

memória de uma instituição, cidade ou evento histórico. Destaca-se, também, como cada

profissional da informação pode contribuir junto aos centros de memória. 
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2. DOCUMENTO - INFORMAÇÃO

“A experiência humana, em sua imensa diversidade, tem produzido e acumulado um 

grande número de registros que a testemunham e indicam os caminhos trilhados, possibilitando o 

seu conhecimento e reavaliação”. (TESSITORE, 2003, p. 11). Quando esses dados da experiência 

humana são compreendidos de forma lógica, estamos diante da informação. “Esses registros da 

atividade humana, em toda a sua complexidade, constituem o que chamamos de documento, 

definido tecnicamente como o conjunto da informação e seu suporte”. (idem)

“Documento = Informação + Suporte”

                                                                         (FARIA, 2002, p. 24).

Para que o documento cumpra a função para a qual foi criado, é primordial que sua 

organização, preservação, acessibilidade e disponibilidade sejam garantidas. Como um 

documento pode assumir diversas funções - jurídica, técnica, científica, social, artística, cultural,

histórica, etc. -, diversos formatos e suportes, então é necessária a existência de múltiplos espaços 

destinados ao tratamento e disponibilização dos documentos, como o Arquivo, a Biblioteca, o 

Museu e o Centro de Documentação ou Informação. Segundo Bellotto, “Arquivos, bibliotecas, 

centros de documentação e museus têm a co-responsabilidade no processo de recuperação da 

informação, em benefício da divulgação científica, tecnológica, cultural e social, bem como do 

testemunho jurídico e histórico” (1991, p. 14).

O que define se um documento será de arquivo, biblioteca, museu ou centro de 

documentação não é o seu formato ou suporte, mas sim a sua origem e a função para qual foi 

criado.

3. UNIDADES DE INFORMAÇÃO

Entende-se como unidade de informação “toda e qualquer entidade instalada em uma 

organização, ou empresa autônoma que tem como objetivo gerenciar informação e disponibilizar 

serviços e produtos informacionais”. (BORGES e SOUSA, 2003, p. 202). As principais unidades 

de informação conhecidas são:
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 Arquivo – é todo e qualquer repositório de documentos que se forma a partir da atividade 

de uma organização, os documentos, também chamados de informação arquivística, são 

gerados espontaneamente pela empresa. O arquivo se constitui em um repositório de 

informações que pode provar alguma coisa, sendo fonte de evidências de atividades e 

eventos ocorridos.1

 Biblioteca - é um repositório de informações que tem por função instruir o usuário acerca 

de algum assunto, entre elas podemos citar, publicações em série, como livros, revistas, 

jornais e periódicos.2

 Museu - é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e de 

seu desenvolvimento e aberto ao público, que adquire, conserva, pesquisa e exibe, para 

finalidades do estudo, da educação e da apreciação, evidência material dos povos e seu 

ambiente.3

 Centro de Documentação – “representa uma mescla das entidades anteriormente 

caracterizadas, sem se identificar com nenhuma delas. Reúne, por compra, doação ou 

permuta, documentos únicos ou múltiplos de origens diversas (sob a forma de originais ou 

cópias) e/ou referências sobre uma área específica da atividade humana. Esses 

documentos e referências podem ser tipificados como de arquivo, biblioteca e/ou museu”. 

(TESSITORE, 2003, p. 14).

Bellotto descreve em um quadro comparativo (1991, p. 18), a seguir reproduzido, as 

características que diferenciam cada acervo dessas unidades de informação.

Arquivo Biblioteca Museu Centro de 
documentação

Tipo de suporte Manuscritos, 
impressos, 

audiovisuais, 
exemplar único

Impressos, 
manuscritos, 
audiovisuais, 
exemplares 
múltiplos

objetos bi/
tridimensionais, 
exemplar único

Audiovisuais, 
(reproduções) 

exemplar único 
ou múltiplo

Tipo de conjunto fundos; documentos 
unidos pela origem

coleção; 
documentos 
unidos pelo 

coleção; 
documentos 
unidos pelo 

coleção; 
documentos 
unidos pelo 

                                           
1 Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquivo com alterações.
2 idem 
3 Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu com alterações.
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conteúdo conteúdo ou pela 
função

conteúdo

Produtor a máquina 
administrativa

atividade 
humana 

individual ou 
coletiva

atividade humana, 
a natureza

atividade 
humana

Fins da produção administrativos, 
jurídicos, 

funcionais, legais

culturais, 
científicos, 
técnicos, 
artísticos, 
educativos

culturais, 
artísticos, 
funcionais

científicos

Objetivo provar, testemunhar instruir, 
informar

informar, entreter informar

Entrada dos 
documentos

passagem natural de 
fonte geradora 

única

compra, doação, 
permuta de 

fonte múltipla

compra, doação, 
permuta, de fontes 

múltiplas

compra, doação, 
pesquisa

Processamento 
técnico

registro arranjo 
descrição: guias, 

inventários, 
catálogos, etc.

tombamento, 
classificação, 
catalogação: 

fichários

tombamento, 
catalogação: 
inventários, 
catálogos

tombamento, 
classificação, 
catalogação: 
fichários ou
computador

Público administrador e 
pesquisador

grande público 
e pesquisador

grande público e 
pesquisador

pesquisador

A partir deste quadro podemos perceber que:

 em relação à formação dos acervos: enquanto o arquivo recolhe naturalmente os 

documentos produzidos e recebidos pela a administração, as outras unidades de 

informação são colecionadoras;

 quanto aos objetivos: o objetivo principal dos arquivos é o valor de prova, enquanto nos 

outros, o objetivo principal é o de informar; 

 em relação aos usuários: enquanto a biblioteca e o museu são unidades de informação 

voltadas para o grande público (estudantes, pesquisadores, etc), o centro de documentação 

é mais voltado para pesquisadores da área de atuação do centro. Já o arquivo, tem como 

prioridade atender à administração, sendo que na fase corrente e intermediária esse 

atendimento é exclusivo. Só quando os documentos passam a ter valor permanente é que 

a consulta se abre aos pesquisadores. 
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4. DEFINIÇÃO DE CENTRO DE MEMÓRIA

A informação contida em arquivos, bibliotecas, centros de documentação e museus, em 

seu contexto inicial, não basta para testemunhar os fatos passados e/ou servir como fonte para a 

história. Segundo Bellotto, “Se considerarmos com maior abrangência, analisando-a como 

transmissão cultural, lançada para o futuro através de diferentes documentos grafados em 

diferentes suportes, ela pode significar muito mais, quando aliada a outros dados/informações 

oriundos de campos não-arquivísticos” (1991, p. 183). Quando reunimos esses 

documentos/informações a fim de subsidiar a pesquisa histórica de uma instituição, de uma 

cidade ou de um acontecimento histórico, a coleção dessas informações não pode ser considerada 

de arquivo ou biblioteca. “Esses conjuntos de dados constituem a memória” (idem, grifo nosso).

Desse modo, um centro de memória, apesar de ser um organismo único e peculiar, pode 

reunir diversos tipos de documentos em seu acervo, sejam eles arquivísticos, bibliográficos ou 

museológicos. A forma como esses documentos são reunidos e disponibilizados é o que 

“possibilita aos Centros cumprirem suas funções de preservação documental e apoio à 

pesquisa”.(TESSITORE, 2003, p. 15, grifo nosso).

Percebe-se que os principais objetivos de um centro de memória são: a preservação da 

memória, a aproximação da instituição junto ao cidadão, o resgate, a conservação e a restauração 

do patrimônio histórico, o resgate e a divulgação da produção intelectual e o incentivo à pesquisa 

histórica.

O tipo de acervo dessas instituições é de natureza diversa – de arquivo, de biblioteca ou 

de museu. Os principais tipos são:

 Objetos históricos (impressos e tridimensionais);

 Quadros;

 Cartazes;

 Documentos Audiovisuais (CD, DVD, VHS, etc.);

 Fotografias;

 Documentos impressos;

 Processos;

 Livros



6

O público alvo de um centro de memória é, caracteristicamente, bastante heterogêneo, 

sendo constituído de estudantes de nível fundamental, médio e superior, pesquisadores 

(historiadores e especialistas da área de atuação do centro), autoridades, funcionários, visitantes, 

turistas, grupos da terceira idade e a comunidade em geral.

5. CENTRO DE MEMÓRIA X CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO

“Seguramente, a grande transformação que vem atingindo e desafiando os profissionais 

que atuam na preservação e organização do patrimônio documental em nossos dias é a exigência 

da informação exata, para atender necessidades imediatas”. (SILVA, 1999, p. 53-54). Percebe-se 

que, apesar de terem objetivos parecidos, os centros de memória e os de documentação têm duas 

diferenças básicas: a sua finalidade e o público a ser atendido. O centro de documentação procura 

atender às necessidades primárias de informação especializada, isto é, servir de apoio à pesquisa 

da instituição.

Digamos que a documentação tem por objetivo reunir toda as informações úteis em um 

assunto, e organizar aquilo tudo de tal forma que seja possível achar a informação certa 

no momento certo e pelo menor preço possível. (SMIT, 1987, p. 11). 

Já o centro de memória tem um caráter mais histórico, dando ênfase não só à 

documentação, mas, também, aos objetos que possuam algum sentido histórico, como 

fotografias, publicações e tudo o que, de alguma forma, possa resgatar a memória da instituição.

Tais centros apresentam como característica fundamental à proposta de trabalho que 

envolve a reunião, a preservação e a organização de arquivos e coleções (geralmente 

compostos de documentos originais, as “fontes primárias”) e de conjuntos documentais 

diversos (de natureza bibliográfica ou arquivística, originais ou cópias) reunidos sob o 

critério do valor histórico e informativo, em torno de temas ou de períodos da história

(SILVA, 1999, p. 50).

A informação em um centro de memória transcende a sua natureza administrativa, 

agregando-se a ela um valor cultural e histórico que não se restringe ao órgão a que o centro está 

vinculado.
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Integram-na os fatos e as reflexões que podem envolver um ato administrativo ou a vida 

e atuação de um órgão público, assim como as manifestações a respeito; transcendem a 

própria natureza administrativa que os criou ou dele dependem. Todo esses elementos, 

arquivísticos ou não, são iguais fontes a serem utilizadas pelo historiador. Nesse sentido, 

os testemunhos que se reúnem em torno do ato/fato administrativo passam da restrita 

condição de instrumento gerencial e alcançam uma posição dentro de um conjunto 

testemunhal. (BELLOTTO, 1991, p. 183).

Um centro de memória trabalha, primordialmente, com informação, seja ela estruturada, 

semi-estruturada ou não estruturada, além de reunir e preservar fontes originais para a pesquisa 

histórica. Por isso, os profissionais com ele envolvidos devem usar as suas habilidades no intuito 

de tratar, organizar e disponibilizar a informação.

Sendo, portanto, o profissional da informação o resultado de várias formações, poder-se-

ia, dentro de uma abordagem sistêmica, tomar como base as áreas que constituem o seu 

fundamento: coleta ou entrada do sistema com as funções de seleção e aquisição; 

organização incluindo o processamento com o tratamento, recuperação e acesso; a saída 

com a disseminação e uso, apoiadas por funções administrativas como a tecnologia e a 

gerência, e voltadas ao seu controlador que é o usuário (BORGES, 2004, p. 65).

Uma equipe multidisciplinar com profissionais da informação e de outras áreas garante a 

qualidade das informações depositadas no Centro de Memória, contando que cada profissional 

traga as experiências de sua área de formação para o objetivo final do trabalho. A formação de 

uma equipe pode assumir diversas versões, dependendo do campo de especialização do Centro de 

Memória e dos recursos humanos disponíveis.

Como um centro de memória tem como objetivo a preservação da memória e a pesquisa 

histórica, a natureza de seu acervo será heterogênea. Os principais tipos de acervo encontrados 

em um centro de memória, segundo Tessitore (2003, p. 18), são:

 Fundos de arquivo: conjuntos de documentos acumulados no exercício das funções de 

entidades ou pessoas;

 Coleções: conjuntos de documentos reunidos, de forma artificial, em torno de temas, 

funções, entidades, pessoas ou até mesmo de um tipo ou gênero de documental;

 Material hemerográfico: jornais, revistas e boletins;

 Material bibliográfico: livros, teses e folhetos;
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 Objetos tridimensionais: acervo museológico, de acordo com a área do Centro;

 Banco de dados: sobre temas específicos, referências sobre as atividades e acervo de 

entidades afins. 

Um centro de memória pode desenvolver também outras atividades, como um programa 

de história oral, projetos de pesquisa, promoção de eventos e exposições, edição e publicação de 

livros, entre outros.

Devido a esse caráter “multidisciplinar”, o centro de memória necessita de diversos 

profissionais. A seguir será descrito como cada profissional pode contribuir para a criação do 

Centro de Memória.

6. PROFISSIONAIS DA INFORMAÇÃO

Segundo Mueller, “Embora não haja consenso sobre todas as profissões que poderiam ser 

incluídas na designação profissionais da informação, poderíamos dizer que, no Brasil, 

bibliotecários, arquivistas e os mestres e doutores em ciência da informação formam o núcleo 

desse grupo”. (2004, p. 43). Podemos incluir nesse grupo os museólogos, que lidam com a 

informação tridimensional, além dos documentos com valor histórico. As principais 

características desses profissionais são:

Arquivista – para o arquivista, “documento é o registro da informação original, única é 

autêntica, resultante das atividades dos órgãos produtores sendo utilizados como elemento de 

prova, independente do suporte onde estão contidos” (LOPES, 2004, 17). Por isso, as 

informações que cabem ser tratadas pelo arquivista em um centro de memória são:

os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de 

caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades 

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

natureza dos documentos (Lei nº 8159, de 08/01/1991).

Bibliotecário – Borges (apud MUELLER, 2004, p. 65) diz que o bibliotecário, além de 

uma formação voltada para a preservação da cultura, apoio à educação e o planejamento e à 
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administração de recursos informacionais, deve se preocupar com o planejamento e gerência de 

sistemas de informação. Esse profissional, em um centro de memória, deve, então, “realizar a 

classificação e a catalogação do acervo bibliográfico e hemerográfico do centro” (TESSITORE, 

2003, p. 43). A experiência dos profissionais de biblioteconomia no atendimento ao público 

também deve ser considerada, no sentido de realizar estudos de usuários e elaborar estratégias de 

divulgação do acervo e dos serviços prestados pelo centro.

Museólogo – o museu é um “órgão colecionador, isto é, a coleção é artificial e é 

classificada segundo a natureza do material e a finalidade específica do museu a que pertence; e 

que seus objetivos finais são educativos e culturais” (BELLOTTO, 1991, p. 16). O conceito de 

documento para o museólogo se relaciona às peças provindas de diversas fontes, adquiridas por 

meio de compra, doação ou permuta e que são inventariadas individualmente e  preservados 

como testemunho da história. Esse profissional deverá procurar dar valor às coleções disponíveis 

no acervo do centro de memória, buscando expô-las de forma a despertar o interesse artístico, 

histórico e técnico dos usuários sobre as peças e documentos.

7. OUTROS PROFISSIONAIS

Quem trabalha em um centro de memória, está trabalhando com a informação. “A gestão 

da informação e do conhecimento necessitam de vários atores para desenvolverem as atividades 

pertinentes a esse tipo de gestão” (VALENTIM, 2004, p. 169). Nesse sentido, destacam-se alguns 

profissionais que podem contribuir para o desenvolvimento do centro de memória, além daqueles 

já citados.

Informata – informática é a “ciência do tratamento da informação [...]. Inclui desde 

recursos lógicos (software), como linguagens, algoritmos, cálculos e gerência, até recursos 

físicos, ou material (hardware), como processadores, periféricos, terminais, memória, blocos e 

componentes” (FRAGOMENI apud RONDINELLI, 2002, p. 24). Os profissionais de informática 

devem dar suporte aos profissionais da informação quanto ao processamento e gerenciamento da 

informação, esteja ela em meio eletrônico ou em suportes tradicionais. As principais atividades 

desse profissional são: criação e manutenção de base de dados de controle e produção de 

documentos; desenvolvimento de sites e portais virtuais para o centro (Centro de Memória 

Virtual); além da manutenção e atualização dos softwares e hardwares disponíveis.
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Historiador – Segundo Bellotto, “Cabe ao arquivista identificar, descrever, resumir e 

indexar. O historiador saberá selecionar, interpretar e ‘explicar’”. (1991, p. 7, grifo nosso). Os 

profissionais da história podem participar, também, da concepção de projetos de história oral, 

exercendo as funções de pesquisador e de entrevistador das pessoas selecionadas pelo programa,

para dar o seu depoimento.

Técnico – Estes profissionais de nível médio, darão suporte aos profissionais da 

informação na execução das atividades de rotina do centro. As principais atividades são:

 Registro de entrada de documentos;

 Higienização, restauração, acondicionamento e armazenamento dos documentos;

 Realização de serviços de microfilmagem, digitalização e reprodução de documentos;

 Classificação e catalogação documentos;

 Atendimento ao público;

 Suporte na manutenção de eventos;

Outros profissionais como administradores, comunicólogos, profissionais da área de 

Marketing, além de especialistas da área de atuação do centro de memória, complementam a 

formação da equipe de trabalho. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O maior desafio em um trabalho de planejamento e implementação de unidades de 

informação é promover a melhoria da qualidade de atendimento aos usuários. O desenvolvimento 

de um centro de memória dentro de uma instituição, seja ela pública ou privada, abre uma nova e 

promissora oportunidade de crescimento informacional para instituição, para os seus servidores, 

para os pesquisadores e para a comunidade em geral. 

Os profissionais envolvidos na concepção do centro de memória devem ter suas funções e 

atividades bem definidas, além de ter consciência de que estão trabalhando com a produção, 

organização e disseminação de informações de caráter histórico. Ações afirmativas nesse sentido 

permitem o desenvolvimento do centro de memória, junto à instituição e à sociedade. 

Portanto, a formação de uma equipe multidisciplinar, que congregue as habilidades de 

arquivistas, bibliotecários, comunicólogos, museólogos, informatas, historiadores e outros 
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profissionais é uma das condições para que um centro de memória alcance o seu objetivo 

principal de preservação da memória.
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