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Introdução 

 Os lugares de memórias de uma cidade constituem, muitas vezes, daqueles estabelecidos pelos gestores culturais 

lotados em órgãos públicos. Assim, esses espaços são pensados numa perspectiva que contempla, com raríssimas 

exceções, os bens culturais documentais. Nesse sentido, esse estudo objetivou compreender o patrimônio documental de 

Montes Claros, Minas Gerais, cujo objeto de pesquisa é o Arquivo Público - Vereador Ivan José Lopes. Procuramos 

entender o papel do Arquivo como um dos lugares da(s) memória(s) da cidade e não apenas guardião de papéis antigos 

e velhos, mas como possibilidade de lugar de memórias.  

 

 

Material e métodos 

A. Material Utilizado 

 Para pensar o Arquivo Público - Vereador Ivan José Lopes como lugar de memórias de Montes Claros foram 

utilizadas as fontes orais e impressas. A idéia constituiu em entender esse órgão de documentação a partir da concepção 

dos moradores de Montes Claros e, não somente com o olhar de gestores culturais que já possuem conceitos acerca 

dessa questão, assim como de fontes impressas. Para tanto, realizamos entrevistas na Praça Dr. Chaves com pessoas 

diversas que se encontravam ou transitavam por esse espaço geográfico da cidade. Também foram entrevistados 

trabalhadores do referido Arquivo com o objetivo de compreender esse espaço de trabalho e memória. Outra 

documentação explorada nesse trabalho foram os jornais. Esse acervo documental se encontra na Divisão de Pesquisa e 

Documentação Regional da Universidade Estadual de Montes Claros no formato de Hemeroteca. Esses jornais 

apresentaram informações que nos ajudaram a conhecer um pouco mais Montes Claros e assuntos que remetem a sua 

memória. Dessa forma, a história oral [1] e as fontes impressas [2] foram imprescindíveis para perceber a importância 

dos arquivos públicos para a preservação das memórias e a escrita da história de uma cidade. Igualmente foram 

analisados documentos que tratam sobre o assunto sob custódia do Arquivo da Câmara.  

 

B. Metodologia 

 Ao investigar o Arquivo Público - Vereador Ivan José Lopes, arquivo público da Câmara Municipal de Montes 

Claros, como lugar de memórias e possibilidades de escrita da história da cidade, a história oral e a imprensa 

constituiram na metodologia de pesquisa utilizada. Dessa forma, selecionamos a Praça Dr. Chaves que se localiza na 

área central de Montes Claros como ponto de referência para realizar as entrevistas. Essa Praça foi escolhida por ser um 

local onde muitas pessoas transitam todo dia ou se encontram para conversar, passear, namorar e realizar outras 

atividades, geralmente vinculadas ao entretenimento. Os depoentes compuseram um grupo formado por aposentados, 

comerciantes, desempregados, empregadas domésticas, professores, lixeiros e estudantes, cuja faixa etária era de 25 a 

78 anos. Também foram entrevistados os trabalhadores do citado Arquivo visando obter outros olhares para o nosso 

objeto de estudo. As entrevistas foram realizadas de forma a permitir que os depoentes pudessem se expressar de forma 

livre acerca do assunto, apesar do direcionamento voltado para as inquietações da pesquisa. Nesse sentido, Alessandro 

Portelli e Yara Aun Khoury [3] nortearam a execução e os procedimentos da história oral. A imprensa foi uma fonte 

importante para o estudo, pois os recortes de jornais sob custódia da Divisão de Pesquisa e Documentação Regional 

foram Analisados, cujo enfoque se centralizou em temas voltados para bens culturais e naturais, bem como memória e 

história da cidade.  Os documentos foram analisados a partir do olhar político de Beatriz Sarlo [4]. 

 

Resultados 
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Ao pensar o Arquivo Público Vereador - Ivan José Lopes, um dos lugares de memórias da cidade, nos deparamos 

diante das entrevistas com depoimentos reveladores. Verificamos que, os moradores de Montes Claros não sabem o que 

é um arquivo e qual sua finalidade. Diante dos depoimentos dos entrevistados, ficamos, apesar de constar das nossas 

hipóteses, perturbados em constatar que, o cidadão comum não recorre às informações de órgãos públicos, visando 

conhecer, em especial os seus direitos, fator que interessa a todos os homens, sobretudo na sociedade moderna e, muito 

menos, a sua memória.  

 Averiguando a experiência dos trabalhadores do Arquivo Público Vereador - Ivan José Lopes, encontramos respostas 

que remetem, igualmente, ao não conhecimento da maioria da população acerca dessa Instituição Pública, que está 

relacionado à questão das disputas pela memória. Os trabalhadores desse órgão de Documentação nos tornaram visíveis 

os embates travados no dia a dia desse espaço de trabalho. Para eles, trabalhar em arquivo e, especialmente no Arquivo 

Público Vereador - Ivan José Lopes consiste em embates constantes e frequentes no sentido de executar desde 

atividades básicas e elementares como de grande relevância. Os relatos desses trabalhadores, assim como dos moradores 

da cidade e os documentos estudados nos mostraram concretamente, os conflitos vivenciados por esses grupos, cujos 

interesses e preocupações são bastante diferentes.  

 A imprensa, conforme sugere Tânia Regina de Lucca [1], consistiu em pensar a organização interna dos temas 

impressos nas páginas dos jornais e como foi exposto o conteúdo das matérias sobre patrimônio cultural, memória e 

cidade. Desta forma, os passos do estudo foram: leitura das edições dos jornais escolhidos na íntegra; depois foram lidas 

somente as colunas sobre as temáticas selecionadas; e em um terceiro momento foram lidas as matérias que mencionam 

e salientam as articulações políticas para, assim, verificar como o impresso apresenta o patrimônio cultural da cidade, 

em especial, os arquivos.  

 

 

Discussão 

O arquivo público, nesse caso particular, o municipal do poder legislativo, é uma entidade que guarda documentos 

que diz respeito às atividades dos “servidores públicos”, ou seja, daquelas pessoas que estão para servir a população e, 

sendo remunerados por ela, deve “prestar contas”. Para essa “prestação de contas”, a documentação produzida e 

recebida pela instituição constitui material de prova do exercício de sua organização e funcionamento, dentre eles, do 

orçamento e finanças, da administração geral, de pessoal, de aquisição de material e do patrimônio. Para a realização de 

todas essas atividades, documentos são gerados e podem ser acessados pela população para conhecimento. Todavia, os 

montes-clarenses não sabem da existência, por exemplo, do Arquivo Público Vereador - Ivan José Lopes, onde está o 

acervo da Câmara Municipal de Montes Claros, documentos originados pelas ações dos vereadores, representantes 

políticos escolhidos pelos moradores da cidade, por meio da eleição, para exercer a função deliberativa, ou seja, tomar 

decisões importantes para a cidade e seus moradores por meio do poder legislativo.  

 Essa constatação se fez durante as entrevistas com alguns moradores de Montes Claros, revelando que o homem 

comum tem outras preocupações mais voltadas para a sua existência, como o trabalho. Para alguns, os arquivos não 

passam de um desperdício de dinheiro público que deve ser investido em asfalto, escola, merenda escolar, transporte e 

etc. Contudo, após explicações sobre a importância e o papel dos arquivos, reconheceram que, para a concretização 

desses empreendimentos é necessário documentos que agilizem e provem a sua execução. Hoje “o fio do bigode” e a 

“palavra dada” não têm mais valor, mas o documento oficial assinado e carimbado, se possível. Nesse mesmo sentido, 

na imprensa não constatamos a preocupação com os arquivos, não encontrando especificamente nenhuma notícia 

tratando sobre o assunto. 

Em relação à perspectiva dos trabalhadores do Arquivo Público Vereador - Ivan José Lopes, o assunto “sedes”, por 

exemplo, constitui até o momento presente, conflitos com a administração geral da Câmara Municipal de Montes 

Claros. Se as sedes do Arquivo produzem embates, os cargos destinados às coordenações dos serviços da Instituição 

Arquivística demonstram insatisfações nos seus trabalhadores. Cargos definidos por lei que seriam de caráter restrito são 

transformados em amplos com a finalidade de atender demandas pessoais de vereadores.  

 Pensar esses problemas que envolvem o Arquivo Público Vereador - Ivan José Lopes nos remete à ausência de uma 

política arquivística nessas instituições, que tem como dever cuidar da documentação pública, pertencente à Entidade, 

mas igualmente a população. Esses descuidos, na maioria das vezes, e conforme este estudo, demonstraram a falta de 

conhecimento sobre o assunto por parte dos administradores gerais, nesse caso, os presidentes da Câmara Municipal, 

assim como a vontade política em investir nos arquivos.  

 



 

Considerações finais 

Ao pensar o Arquivo Público Vereador - Ivan José Lopes como um dos lugares de memórias de Montes Claros 

verificamos que os embates se dão, sobretudo no âmbito institucional, pois os moradores da cidade possuem um olhar 

político, no entanto, sem amarras conceituais. A imprensa revela uma preocupação com a memória, mas voltada para 

uma elite. Inclusive, é a elite da cidade que escreve nas colunas sobre o que entendem sobre a história de Montes Claros. 

Essa memória e história reveladas pela imprensa se verifica nos bens arquitetônicos, por exemplo, cujos construtores são 

pessoas “notáveis” ou nomes de ruas e praças, que, igualmente apresentam os mesmos indivíduos. Não há vestígios de 

notícias que abordam especificamente arquivos, mostrando essa lacuna acerca da memória local. Essas concepções 

intelectuais não fazem parte do cotidiano do homem comum, mas deve compor o repertório dos gestores culturais. 

Contudo, as investigações constataram um manancial de produções historiográficas sobre a cidade a partir do acervo do 

referido Arquivo, construindo-o também, como lugar de memórias. 
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