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Edilane Carneiro, do Arquivo
Público Mineiro

Q / í' .S'cminário Nacional
sobre J)igitalização e
\ licrofilmagem para

/ ' .sei '(icão, realizado em
/o Horizonte, no final do

/ )//('iro semestre, conlou
1 ()?fl (1 participação da

O/e / iilendenle do Arquivo
I'ob/, o Mineiro, Edilane

,\Iaria de Almeida
C(rneiro, uma das

rc.Sj)O) .S (IVCiS pelo painel "O
Projeto Resgate ". Ela fala

sobre o intercâmbio de documentos
micro 	entre instituições
portuguesas e brasileiras. Com

recursos do Ministério da Cultura e
do Real Gabinete Port uuês, estão

sendo microfilmados códices
(mau uscritos) coloniais portugueses,

sob a guarda do Arquivo Público
Mineiro. Para o Parceria, Edilane
conta como anda a preservação da

memória mineira e diz por que
discorda do chavão "o Brasil é um

país sem memória ".

pendentemente dos bens culturais a que se desti-
nem, estão assentadas hoje no apoio de diferentes
esferas de governo. Além das muitas leis de incenti-
vo que movimentam atualmente o setor cultural,
recursos de agências de financiamento e de fundos
públicos também sustentam as nossas iniciativas.
Nesse aspecto. Município. Estado e União estão
firmemente associados, conciliando interesses,
Quais as ações levadas a cabo em Minas?

Considerando a expressão de nosso património
cultural, podemos mesmo dizer que são incontáveis
as ações levadas a efeito em Minas Gerais. Se nos
detivermos somente nos resultados e números
movimentados por meio das leis de incentivo à cul-
tura, teremos, com certeza, dados muito positivos.
Todas as instituições de preservação vêm cumprin-
do várias ações de proteção dos bens culturais
custodiados. Referindo-me apenas ao Arquivo Pú-
blico Mineiro, que me afeta diretamente, trata-se de
uma instituição hoje envolvida em grandes questões
de preservação do seu patrimônio documental. Li-
damos com o desafio de preservar e dar acesso ao
patrimônio e essa tem sido a orientação de todos os
nossos projetos. Recentemente, tivemos a oportu-
nidade de trazer para discussão no Seminário Na-
cional sobre Dig'rtalização e Microfilmagem para Pre-
servação questões relativas ao uso das novas
tecnologias para a preservação de acervos históri-
cos. Foi um encontro de muitas experiências e de
grande contribuição aos profissionais da área. •1

Quais os esforços do poder público para
preservação da memória?

Sabemos que a preservação do conjunto dos
nossos bens culturais é uma luta política e constan-
temente renovada nos seus muitos lugares: o arqui-
vo, o museu, a biblioteca, as ruas, os gabinetes...
Hoje, apesar do respaldo constitucional que temos,
nosso patrimônio cultural corre perigo. É verdade
que o esforço de prolongar a vida dos nossos bens
culturais afeta essencialmente o poder público, mas
também é certo que, mais e mais, essa vem se
tomando uma questão de responsabilidade coletiva.
Temos tido o privilégio de assistir à crescente partici-
pação da sociedade civil em ações de preservação e,
nesse aspecto, tem sido fundamental o papel assu-
mido por museus, arquivos e bibliotecas, no senti-
do de promover o diálogo e a reflexão sobre o
objeto cultural, E aqui, é bom que se diga, tem sido
o poder público agente, por excelência, de mudan-
ças muito significativas.
Há apoio de diferentes esferas de governo
nesse sentido?

Tod as as nossa acõer de preseneacúo. inde-

O que deve ser preservado e com que cri-
térios?

O Brasil continua um país sem memória?
Fomos algum dia um pais sem memória? Essa

me parece a pergunta correta. Se entendermos
que a memória é a representação do passado no
presente e que, sem ela, não existiria nem mes-
mo vida psíquica e espiritual, soa estranha e ab-
surda a afirmação de que somos um povo sem
memória. Essa me parece só uma afirmação opor-
tuna e conveniente a quantos p referem fazer-nos
sem memória,

Torna-se difícil dizer o que deve ser preservado
quando vivemos um tempo de tantas e tão rápidas •
mudanças. Somos, quase todo o tempo, levados
ao esquecimento. Mas não deixamos também de
buscar referências contínuas que nos ajudem a dar
sentido às nossas experiências. São essas referên-
cias que elegemos para preservar, são elas que nos
dão estabilidade, afastando-nos do caos e da desor
dem. Portanto, deve ser preservado todo e qual-
quer testemunho da cultura. Os critérios serão os	4
mais distintos, considerando as especificidades do
conjunto de nossos bens culturais.
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