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Memória documental 
de BrasOia, o Arquivo 
Público nllo disp6e de 

espaço fisico para 
receber o público em 

geral Apesar das 
dificuldades, o órgão 

já está totalmente 
informatizado e 

pretende sensibiUzar 
as autoridades para 

divulgar a história da 
criação da capitlll de 

Brasflia, 
especialmente entre os 

pesquisadores 
estrangeiros. 

B rasOia é a capital de 
todos os brasileiros. 
Para alguns a sua cria

ção tem algo de divino, 
pois foi profetizada em so
nho por D. Bosco. Outros 
a enxergam pelo lado mís.. 
tico e esotérico. Brasnia 
teria a configuração da íbis 
e seria a encarnação do 
Antigo Egito, e JK, a reen
carnação do faraó Aknaton. 
Os mais céticos creditam 
sua construção a uma de
cisão iminentemente polí
tica a partir de José 
Bonifácio, em 1823, que 
propÔs a transferência da 
capital para Goiás e suge
riu o nome de BrasOia até 
a sua concretização com 
Juscelino Kubitschek. 

Tudo isso é história mas 
para que todos esses do
cumentos e informações 
não se percam é preciso 
que sejam recolhidos, tra
tados e preservados. Em 
Brasiia há 11 anos esse tra
balho é realizado pelo Ar-

quivo Público do Distrito 
Federal. Apesar de realizar 
um trabalho extraordinário 
para preservação da memó
ria histórica e cultural de 
BrasOia, o Arquivo sofre 
com a falta de um local 
mais acessível ao público 
e o pouco espaço físico de 
que dispõe. 

Hoje poucas pessoas 
podem afirmar com segu
rança onde funciona o Ar
quivo Público do Distrito 
Federal. Ele está instalado 
em um conjunto de salas 
cedido pela Novacap, no 
Setor de Áreas Públicas, 
lote B, bloco 7, no cami
nho que vai para o 
ParkShopping, um centro 
de compras em BrasOia. E 
mais! O Arquivo Público do 
DF também navega nas 
páginas da Internet (http:f 
fwww·gdf.gov.brf secfscef 
arpdf) (E-mail:arpdfCgdf. 
gov.br), e é o primeiro Ar
quivo informatizado do 
Pais. 

A falta de espaço 
não pennite que 
o AIfIUÍYO 

receba um público 
maior 

O Arquivo Público foi 
criado em 14 de março de 
1985, pelo Decreto nR 

8.530. Ele é vinculado à 
Secretaria de Cultura e Es.. 
portes do Distrito Federal. 
O órgão divulga a sua pro
dução para a comunidade 
em geral, promovendo e 
organizando exposições, 
encontros e publicações. O 
Arquivo mantém, ainda, 
uma política de intercâm
bio com instituições nacio
nais e estrangeiras. 

O Arquivo é constitu~ 
do por fundos públicos e 
privados, além de fontes 
auxiliares para pesquisa, 
tais como biblioteca e de
poimentos orais. O Arqui
vo Público é aberto para 
consultas a qualquer cida
dão. O acesso é restrito 



apenas aos dossiês funcionais, 
por tratar.,;e de documentação 
que contém informações de 
caráter privado. É permitida a 
reprodução da documentação 
textual, cartográfica e dos de
poimentos. Podem ser obt~ 
das, ainda, ampliações fotográ
ficas e cópias VHS de filmes 
e vídeos. Outro serviço pres
tado à comunidade é o forne
cimento gratuito de declara
ções de tempo de serviço, 
para comprovação junto ao 
INSS, aos trabalhadores de 
empreiteiras que prestaram 
serviço à Novacap entre 1956 
e 1970. 

O pesquisador encontrará 
no Arquivo Público todo o rTla-. 

terial referente aos relatórios, 
planos e projetos anteriores à 
construção da nova capital des
de 1892 e toda a documenta
ção posterior gerada pela Com
panhia Urnanizadora da Nova 
Capital do Brasil. até 1970. 
Esse acervo está reunido no 
Fundo Novacap. São 35 1, 45 
metros lineares de documen
tação textual. além de filmes, 
fitas magnéticas, mapas e 
plantas sobre a construção da 
cidade. O Fundo da Secreta
ria de Comunicação Social é 
composto de toda a documen
tação fotográfica e fnmica ge
rada pelo governo do DF. 
São mais de 526 mil ne
gativos fotográficos. 

Dentre os fundos privados 
destacamos o do Brasília 
Palace Hotel, o primeiro ho
tel de grande porte da cida
de, inaugurado em 30 de ju
nho de 1958, e que funciona
va como um centro de lazer 
para todas as pessoas que m0-

ravam em Brasma. O Fundo 
Yvonne Jean. ex-professora da 
Universidade de BrasOia, já fa
lecida, reúne uma grande 
quantidade de documentos, 
objetos de arte, relatos de 
eventos e viagens, do cangaço 
e de BrasOia. O Arquivo Juca 
Chaves, engenheiro, também 
falecido, pioneiro da constru
ção da capital. reúne registros 
fotográficos de obras e even
tos do início de BrasOia. 

ESpaÇO. Essa é a 
palavra vital para 
que o Arquivo 

Público do Distnto 
Federal possa cumprir a 
contento as suas funções 
de recolhe" trata" 
divulgar e dar acesso a 
todas as informações e 
documentos oficiais e 
particulares que irão se 
constituir no acervo da 
memória histórico
cultural de Bras/Tia. A 
falta de espaço físico nas 
atuais instalações do 
Arquivo Público tem 
obrigado o órgão a parar 
de recolher novos 
documentos e a impor 
condições para atender 
ao grande número de 
pesquisadores que ali 
busCilm subsídios para 
seus trabalhos. 

O alerta feito pela 
chefe de gabinete do 
Arquivo Público do 
Distrito Federal Vânia 
Caldas, ganha maior 
dimensão por ser Bras/Tia 
a úniCil cidade 
contemporânea 
tombada neste século 
como património cultural 
da humanidade, título 
concedido pela Unesco . . 

Considerado como 
um dos melhores do 
país e reconhecido 
nacionalment~ o 
Arquivo Público foi 
pioneiro no uso da 
informática. Hoje os 6' 
servidores do órgão já 
foram treinados visando 
à informatização de 
todas as atividades do 
Arquivo. Está em 
andamento, também, a 
implantação do projeto 
de digitalização de 
imagens do arquivo de 
fotogra fias e vídeos, que 
colOCilrá a disposição do 
público material para 
pesquisa com entrega 
imediata dos 
documentos, ao 
contrário do que ocorre 
hoje: o pesquisador 
escolhe o material e só 
pode buscMo após 
vários dias. 



o Arquivo Público é pioneiro 
no uso da infrJnnática. Os 61 
sef'tIÍdores do Ó"8ão foram 
treinados e implantaram um 
projeto de di8ita/ização de 
foto8ralias e vídeos. 
Dedicados, os sef'tIÍdores só 
redamam da falta de espaço, 
que os obrip a espalhar 
estantes pelos con-edores do 
predio em prejuízo da 
pesquisa e da própria 
conseTYação dos documentos. 

ESPECIAL 

o espaço é vital 
Vânia Ca ldas, 

chefe de gabinete 
do Arquivo Públi-
00, falou ao Df-l.e
tras sobre as ditiOJl. 
dades do ó rgão, 
ressaltando a dedi
cação de todos os 
funcionários. Abai
xo, a (ntegra da en
trevis ta. 

DFU71lAS - A faJ. 
ta tk HpaÇo para 
OI docum~nlos 

nSo pr~judic. 

~mbim o.c~ 

dos p~lqui •• do
rrs ~o ",.,t~1 P 
wstMt~' 

DF·LETRAS 
qu.1 i oacrrvo do 
A rquivo Público 
hoj~' 

VJnia Caldas - Se 
levados em conta 
seus 11 anos de 
existênda, o Arqui
vo já 'em um volu
me considerável de 
documentos . A 

"O prédio do Arquivo não 
compolfil mais novos 

documentos, colocando em 
risco ~ memóIÚ 

hist6,;CiI de BtasRia* 

VC - Este ponto 
também é proble
má tico. Às vezes 
temos que re tirar 
os próprios se rvi
dores do Arquivo 
de suas salas para 
dar lugar aos pes
quisadores. Como 
nós te mos a qu i 
docume ntos d a 
Secre taria de Segu
rança e do Centro 
de Inteltgê nda re-

nossa função é recolher, trata r, divulgar e 
da r acesso às info rmações contidas no 
acervo recolhido. 

OF-lE11iAS - Em qu~ consist~ nse ~a~ 
vo' 

VC - São dOOJmentos produzidos e re
colhidos de todos os ó rgãos públicos do 
Coverno do Distrito Federal e de privados. 
- DF-lET1lAS - DArr/Uiro c_ com mais 
al8Um tipo de apoio ao pesquisadorl 

VC - Conta. O Arqurvo tem ainda uma 
biblio teca de apoio sobre a história de 
Brasl1ia e um banco de recortes de jornais 
de Brasnia que tem como tema o Dis tri to 
Federal, o CDF e as coisas da d dade. 

DF-lET1lAS - Qual i ho;~ a ~sttutura do 
Arquivo Público' 

VC - O Arquivo dispõe de 61 servido
res, desde pesquisadores de dorumenlos 
até pessoal de apoio adminis trativo. 

DF-lETRAS - Quail OI principai. p~ 
b/."..,. enff'f!fltados ~Io Arquivo PÚbli
co, 

VC - A falta de espaço é sem dúvida o 
pio r de les. Hoje as nossas ins talações ce
didas pela Novacap j.i não atendem mais 
as nossas necessidades. A falta de espaço 
tem impedido o recolhimento de novos 
dorumentos ao Arquivo. Ind uswe imp«>
visamos até corre do res como salas para 
arquivar dorumentos. Com isso boa par
te dessa dorumentação que não est.i sen
do recolhida pode es tar se perdendo e 
pode se transfo rmar em danos irrepar.iveis 
para a história de Brasma. Estamos pleite
ando junto à Novacap a ampliação de um 
espaço alternativo de 500 m2, a qui mes
mo no Arquivo Público, p a ra 
minimizarmos o problema. Mas somente 
com a construção de finitiva da sede do 
Arquivo Público próximo ao Memo rial JK 
é que o problema será reso lvido. 

lacio nados co m 
fatos pol(ticos e que pela lei aprovada pela 
Câmara legislativa são confidenciais e só 
os próprios interessados têm acesso, às ve
zes temos que improvisar salas para essas 
pessoas re tirando o nosso pessoal de suas 
mesas de trabalho. 

DF-lET1lAS - Qu~ outro tipo tk pesquisa
dores ac~sSilm o Arquivol 

VC - Atualmente atendemos cerca de d~ 
co pesqu isadores diariamente, nacionais e 
inte rnacionais. Tem sido muito comum a 
pesquisa feita no Fundo Novacap para c0n

tagem de tempo de serviço para fins de apo
sentadoria dos antigos candangos que aju. 
daram na cons trução de Brasnia. Muitos 
chegam aqui com poucos dados e após 
longa pesqutsa conseguimos dar a declarr 
ção que eles precisam para se aposen tarem. 

Temos também os pesquisadores de pós
graduação na área -.de Arquite tura e Urbr 
nismo, principalme nte ame ricanos, alemães 
e japoneses. Inclusive os japoneses estão 
interessadrssimos e m toda epo~ia hjst6~ 

ca da construção e consolidação de BrasRia 
como cidade capita l do Pa(s. Eles pre ten. 
dem cons truir uma nova capital para subs.
tituir T6quio e ficam perplexos quando des.
cobrem que fizemos BrasRia em pouco mais 
de três anos e mew,. Para e les isso parece 
quase impossfvel . 

1JF.lET1lAS - Exi"'~ aflum proj«o para 
díyulpr a hist';';" da cídatk no m morl 

VC - Nós apresentamos uma proposta ao 
Ministé rio da Cultu ra buscando apow, para 
leva rmos a lguns p roje tos desenvo lvidos 
pelo Arquivo Público, entre eles o Brasllia 
e m 4 tempos, que abrange desde os primei
ros es tudos, cons trução, inauguração e a 
cidade hoje, para o 13' Congresso Inte m ... 
donal de Arquivos, que será realizado em 
sete mbro des te ano na OIina. Espe ramos 
conseguir esse apoio para Brasma. 




