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DITADURA
Arquivo e História da Ditadura Militar no Espírito Santo: o fazer arquivísitico no
Fundo DOPS/ES

Juliana Sabino Simonato (APEES)

Em dezembro de 2008 o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES) iniciou
sua participação na constituição do Centro de Referências das Lutas Políticas no Brasil
(1964-1985): Projeto Memórias Reveladas, institucionalizado pela Casa Civil da
Presidência da República do Brasil, sob a coordenação do Arquivo Nacional (AN). O
intuito primordial do projeto visava o preenchimento de uma Base de Dados que
possibilitasse a pesquisa em documentos referentes ao período da Ditadura Militar,
constituindo-se dessa forma uma rede de informações de acesso on line em nível
nacional. A presente comunicação tem como objetivo expor a metodologia de trabalho
adotada pela equipe do Projeto Memórias Reveladas durante a organização arquivística
do acervo pertencente à Delegacia de Ordem e Política Social do Espírito Santo
(DOPS/ES), sob guarda do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES).
Desse modo, procuraremos evidenciar os percalços e as soluções encontradas na
execução das atividades que propiciaram o tratamento atribuído ao acervo,
demonstrando como o fazer arquivísitico perpassa a atividade técnica do trabalho
manual e mecânico, e requer um estudo científico, de cunho investigativo, sistêmico e
rigoroso, caracterizado pelo labor intelectual. Nesse sentido, demonstraremos como o
uso do trabalho integrado entre as diversas ciências, principalmente a Arquivologia e a
História, corroboraram para a elaboração de instrumentos de pesquisas que irão facilitar
a atividade de investigação dos estudiosos e a construção do conhecimento através do
acesso às informações contidas nos documentos produzidos naquele momento histórico.

