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RESUMO 

O presente trabalho explora o conceito de difusão cultural em arquivos aproximando-o do 

conceito de educação patrimonial. Analisa as ações culturais e educativas realizadas nas três 

últimas edições (2017-2019) da Semana Nacional de Arquivos por instituições arquivísticas 

localizadas na cidade do Rio de Janeiro e aquelas realizadas pela Equipe de Educação em 

Arquivos do Arquivo Nacional. Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo exploratória 

pautada em revisão de literatura e estudos de caso. Os procedimentos metodológicos 

envolveram levantamento bibliográfico e revisão de literatura acerca dos seguintes temas: 

arquivo e memória social; difusão cultural e educação patrimonial, mediação da informação; 

arquivo e educação patrimonial. Destaca a função sociocultural dos arquivos e as atividades 

desenvolvidas para esse fim e de que forma relacionam-se com o caráter cultural, social e 

educativo destas instituições. Por atividades de difusão cultural e educativa entende-se, por 

exemplo, a realização de visitas guiadas, palestras, exposições, exibições de filmes, cursos, 

mesas redondas, entre outras. Explora-se os três modelos de difusão citados por Bellotto 

(2006), difusão educativa, cultural e editorial, assim como as metodologias expressas no Guia 

Básico de Educação Patrimonial editado pelo IPHAN e sua aplicabilidade nos programas de 

educação patrimonial em arquivos. Mostra que programas de difusão cultural ao se alinharem 

com as ações de educação patrimonial ampliam as possibilidades das instituições 

arquivísticas atingirem públicos diversos, mostrando-os o valor dos arquivos para além de 

sua função administrativo-burocrática; como instituições promotoras do acesso à informação, 

da preservação de direitos e da difusão da memória coletiva. Ressalta a necessidade de se 

desenvolver ações que promovam a mediação explícita, aquela que se realiza por meio do 

contato direto como os usuários e que tem as ações culturais e educativas como principal 

estratégia para a sua realização. Conclui que a Semana Nacional de Arquivos e as ações da 

Equipe de Educação em Arquivos do Arquivo Nacional vêm ampliando o leque das 

atividades de difusão cultural e que estas vêm contribuindo para a popularização dos arquivos 

no Brasil. Chama a atenção para a urgência de maior inserção dos arquivistas no fazer-pensar 

destas práticas, trazendo a temática difusão, da função social, cultural e educativa dos 

arquivos para a agenda de estudos da área. 

Palavras-chave: Arquivo. Difusão cultural. Educação patrimonial. Patrimônio documental. 

Informação e memória.  
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ABSTRACT 

The present work explores the concept of cultural diffusion in archives, bringing it closer to 

the concept of heritage education. It analyzes the cultural and educational actions carried out 

in the last three editions (2017-2019) of the Semana Nacional de Arquivos by archival 

institutions located in the city of Rio de Janeiro and those carried out by the Archives 

Education Team of the Arquivo Nacional (Brazil). It is an exploratory qualitative research 

based on literature review and case studies. The methodological procedures involved 

bibliographic survey and literature review on the following themes: archive and social 

memory; cultural diffusion and heritage education, mediation of information; archives and 

heritage education. It highlights the socio-cultural function of the archives and the activities 

developed for that purpose and how they relate to the cultural, social and educational 

character of these institutions. Cultural and educational dissemination activities, for example, 

include guided tours, lectures, exhibitions, film screenings, courses, round tables, among 

others. It explores the three models of diffusion mentioned by Bellotto (2006), educational, 

cultural and editorial diffusion, as well as the methodologies expressed in the Guia Báscio de 

Educação Patrimonial published by IPHAN and its applicability in heritage education 

programs in archives. It shows that cultural dissemination programs, in alignment with 

heritage education actions, expand the possibilities of archival institutions to reach diverse 

audiences, showing them the value of archives beyond their administrative-bureaucratic 

function; as institutions that promote access to information, the preservation of rights and the 

diffusion of collective memory. It emphasizes the need to develop actions that promote 

explicit mediation, one that takes place through direct contact with users and that has cultural 

and educational actions as the main strategy for its realization. It concludes that the National 

Archives Week and the actions of the Archives Education Team of the National Archives 

have been expanding the range of cultural dissemination activities and that these have 

contributed to the popularization of archives in Brazil. It is noteworthy that there is an urgent 

need for archivists to be more involved in the making of these practices, bringing the theme 

of diffusion, from the social, cultural and educational function of archives to the area's study 

agenda 

Keywords: Archival institutions. Cultural diffusion. Heritage education. Archival  

documentary heritage. Information and collective memory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A proposta de estudar a dimensão educativa dos arquivos nasceu de questionamentos 

levantados após a conclusão do curso de graduação em História no ano de 2014. 

Questionamentos estes que, ao ingressar no curso de Arquivologia da Unirio, tornaram-se 

mais latentes e nos motivaram a investigar as ações educativas promovidas em espaços não-

formais de educação, como os arquivos. 

Nessa pesquisa, entendemos o arquivo como instituição de informação, cultura e 

memória, cujo patrimônio documental é “[...] fonte primária de conhecimento e 

enriquecimento individual e coletivo” (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1996, p. 4); 

um recurso que deve ser mobilizado nas ações de educação patrimonial, atividade que 

também circunscreve o fazer arquivístico. Isso nos leva a refletir que a função dos arquivos 

para a sociedade não se limita ao jurídico-administrativo, mas envolve também o 

sociocultural. 

A partir do entendimento da responsabilidade diante do acesso à informação, no 

presente estudo pretendemos abordar a relação entre informação, cultura e memória na 

perspectiva da educação patrimonial, tendo como objeto a difusão cultural em arquivos. 

Procuramos explorar o conceito de educação patrimonial alinhando-o com o de difusão 

cultural, assim como analisar as ações culturais e educativas realizadas por instituições 

custodiadoras de arquivos localizados na cidade do Rio de Janeiro, especificamente as 

instituições que participaram da Semana Nacional de Arquivos, e ao verticalizar as análises, 

realizou-se um estudo de caso, tomando como objeto empírico o Arquivo Nacional, 

especificamente as ações da Equipe de Educação em Arquivos (EDARQ).  

 

1.1 TEMA E PROBLEMA  

Nos últimos anos temos visto um avanço das políticas públicas em prol da difusão do 

patrimônio cultural brasileiro, ação essa consolidada com a criação, em 2010, do Plano 

Nacional de Cultura com vista à criação de um Sistema Nacional de Cultura. Ao considerar 

toda a diversidade do patrimônio cultural, cabe destacar os documentos como bens 

integrantes do patrimônio cultural brasileiro e sua importância para a história da sociedade, 

bem como os arquivos como instituições custodiadoras desse bem cultural. 

Rousseau e Couture (1998, p. 48) apresentam sete funções arquivísticas, a saber: 

criação, avaliação, aquisição, conservação, classificação, descrição e difusão. Ao citar a 
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difusão como uma das funções arquivísticas, compreende-se que não basta apenas ter os 

conjuntos documentais tratados, organizados e preservados, havendo a necessidade de 

divulgá-los. Mas, apesar de a difusão cultural ser uma das funções arquivísticas, só 

recentemente ela vem ganhando destaque nas ações de educação dos arquivos, sendo por isso 

relevante abordá-las.  

Documentos de arquivos são reconhecidos como importantes instrumentos para 

exercícios de direitos, uma vez que o direito à informação, em especial a oficial ou 

governamental, constitui uma vertente dos direitos de cidadania, através da participação 

popular nos assuntos de governo. Destaca-se a Constituição de 1988 ao estabelecer que é 

dever do Estado promover os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência e à pesquisa 

(BRASIL, 1988). Além disso, o acesso aos arquivos significa também atender as demandas 

da Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 2011) que privilegia a abertura dos arquivos aos 

usuários e a transparência pública. A Lei prevê que os usuários têm o direito de obter 

“informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua 

política, organização e serviços” (BRASIL, 2011, art. 7º). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (edições de 2018), em seu artigo 19, 

afirma que “Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e de expressão: esse direito 

inclui a liberdade de ter opiniões sem sofrer interferência e de procurar, receber e divulgar 

informações e ideias por quaisquer meios, sem limite de fronteiras”. Esse documento 

assegura ao cidadão um direito difuso, pois beneficia a coletividade, já que garante o controle 

social sobre as ações tomadas a partir da transparência e do acesso aos documentos. 

Freire (2004), ao estudar a função social das instituições de cultura e memória, 

chama-nos a atenção que a informação é um fator relevante para o desenvolvimento da 

sociedade por seu alto grau de importância e penetrabilidade em todos os setores sociais, 

“[...] seja no campo científico, seja como necessidade intrínseca em todos os aspectos da 

atividade humana” (MARTINS; PRESSER, 2015). O livre acesso à informação é, portanto, 

fundamental para o amadurecimento das instituições, dos estados democráticos, da sociedade 

organizada e dos direitos civis.  

A doutrina jurídica o relaciona sob duas formas: a objetiva e a subjetiva. A primeira 

se realiza por meio da participação política, pelo direito de receber informação oficial, 

constituindo direito político, ao lado do voto em eleições livres, do plebiscito e do referendo. 

A segunda permite o desenvolvimento do indivíduo nos diversos setores da atividade 

humana, em estreita correspondência com o direito de expressão, configurando o direito civil 
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(MATAR, 2003, p. 25). Mas a valorização desses documentos se dá também em outra área 

da atividade humana, que é a Cultura. Aproximação indissociável entre os documentos de 

arquivos e o direito à cultura, ao lado dos direitos civis e políticos, projetam-se e definem-se 

como direitos subjetivos. 

Reconhece-se, pelo menos formalmente, o direito de toda pessoa a participar da vida 

cultural de seu país, a gozar dos benefícios do progresso científico e de suas aplicações, de 

beneficiar-se da proteção de suas criações como autor, cabendo “[...] aos estados-partes a 

adoção de medidas necessárias à conservação, ao desenvolvimento e à difusão da ciência e da 

cultura” (MATAR, 2003, p. 27). 

Ao fazer a relação entre cultura e informação, Martins e Presser (2015, p. 133) 

destacam que o “acesso à informação é inerente ao exercício da cidadania, ao 

desenvolvimento cultural e político, primeiramente, das pessoas, e consequentemente da 

sociedade como um todo”1. 

O livre acesso à informação arquivística é a condição fundamental para a construção 

da cidadania. No entanto, a prática e a literatura arquivística ainda não reservou o devido 

espaço para reflexões a respeito do papel social dos arquivos e o meio para se alcançar tal 

objetivo, conforme foi constatado no levantamento bibliográfico .  em âmbito nacional - nas 

bases de dados BRAPCI, BDTD e BENANCIB. A pesquisa booleana com o termo “difusão 

cultural” e com os termos “arquivo” e “Brasil” redundou na recuperação de 8 documentos. 

Na literatura da área arquivística, a palavra mais usada para relatar os eventos de difusão é 

“acesso”. No entanto, o termo “acesso” é muito amplo e relaciona-se às atividades de acesso 

à informação por vias tradicionais, tais como: serviços de atendimento ao público, elaboração 

de bases de dados e instrumentos de pesquisa. A pesquisa com os termos “acesso” e 

“arquivo” localizaram, em sua maioria, trabalhos referentes à análise da Lei de Acesso à 

Informação, tendo no total 74 documentos. 

 Contudo, cabe registrar que a questão vem ganhado fôlego teórico e autores como 

Oliveira (2019a) vêm registrando essa mudança por meio de trabalhos publicados em livros e 

revistas da área. Conforme essa autora, os arquivos “[...] traduzem uma herança cultural e 

política, e a necessidade de identificação e pertencimento se faz urgente. Esse movimento 

                                                           
1 Ao refletir sobre o poder transformador da informação aliado às novas tecnologias inseridas na cultura, deve-

se levar em consideração que a informação é a mais poderosa força de transformação do homem, pois o poder 

da informação, aliado aos modernos meios de comunicação de massa, tem capacidade ilimitada de transformar 

culturalmente o homem, a sociedade e a própria humanidade como um todo (ARAÚJO apud FREIRE, 2006, p. 

62). 
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pela diversidade tem mobilizado um segmento de profissionais da área, que buscam espaços 

[...] para preservar e dar acesso a esse legado” (OLIVEIRA, 2019a, p. 18). 

Esse é o papel das instituições arquivísticas públicas enquanto lugares de preservação 

e difusão dos documentos em todos os âmbitos: para a garantia de direitos, promoção das 

diversidades social e cultural, tendo sua missão centrada na memória coletiva (OLIVEIRA, 

2019a). 

Até meados do século XX, as instituições arquivísticas visavam, exclusivamente, a 

guarda de massas documentais. Mesmo nos arquivos mais organizados, o fazer arquivístico 

girava em torno de metodologias e melhores práticas para ordenação dos conjuntos 

documentais. Ainda hoje permanece a visão de que os arquivos servem exclusivamente para 

apoiar as funções administrativas dos órgãos aos quais estão subordinados ou oferecer 

serviços de pesquisa a estudiosos, sendo, ainda, o espaço privilegiado de projetos e 

pesquisas. No entanto, esse cenário vem se modificando. 

Segundo Fratini (2009), as discussões em torno da preservação do patrimônio estão 

ligadas diretamente à cidadania e ao direito ao acesso à informação. Os indivíduos têm o 

direito de ter acesso à sua própria cultura, à sua história, à memória coletiva e social. A 

autora ainda ressalta que a educação patrimonial pode contribuir de forma muito relevante 

para a democratização da cultura e ao acesso à informação; para incorporação do patrimônio 

por toda a sociedade; e para a formação de cidadãos capazes de se reconhecerem como parte 

desse patrimônio histórico-cultural. 

Portanto, por meio desta pesquisa, buscamos responder os seguintes questionamentos: 

Como os arquivos públicos vêm realizando programas de difusão de seu patrimônio 

documental? Em que medida esses programas alinham-se à discussão sobre educação 

patrimonial?   

 

1.2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

A opção por trabalhar esta temática em um programa de pós-graduação em Ciência da 

Informação deu-se por buscar uma possibilidade de diálogo interdisciplinar entre a 

Arquivologia e a educação patrimonial, área essa que ainda não possui trabalhos 

consolidados no que se refere ao papel da educação nas práticas de difusão cultural em 

arquivos. 

Sobre a produção bibliográfica que trata do tema, temos que destacar a importância da 

historiadora Heloísa Bellotto, pioneira nos estudos acadêmicos sobre arquivo e educação. 
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Porém, para além de artigos e capítulos produzidos por Bellotto, que ainda é referência no 

assunto, temos visto surgir, em consonância com seus trabalhos, novos pesquisadores 

discutindo o assunto, tais como: Renata Fratini (2009), Adriana Kayoma (2013), Ivana 

Parrela (2013; 2016) e o Taiguara Aldabalde (2015). 

As atividades culturais e educativas desenvolvidas nos arquivos são as que melhor 

cumprem a função de transformá-los em um bem social, popular e da comunidade. Seus 

acervos guardam a história das localidades onde estão inseridos, por isso podem ser 

utilizados efetivamente como fontes de conhecimento, não apenas para os pesquisadores e 

historiadores, mas de forma mais democrática – para todos os grupos sociais. Em última 

instância, todo arquivo é uma fonte educativa, mas para que esta mesma fonte seja 

aproveitada por todos é necessário que as instituições possuam e pensem em programas 

específicos para atender a um público – também específico – com necessidades diferentes 

daquelas inerentes aos pesquisadores e historiadores (BELLOTTO, 2006). 

Bellotto (2006) chama-nos a atenção para o usuário dos arquivos. Questão também 

compartilhada por Tálamo (1996, p. 12) ao abordar que "[...] a informação é inseparável do 

sujeito, tanto daquele que a gera, como daquele que a transforma e a trata, como daquele que 

a recebe e a aplica, transformando-a ou não em outros conteúdos". As instituições 

arquivísticas têm como objetivo o acesso às informações contidas nos documentos, e para tal 

é imprescindível que os serviços arquivísticos invistam em atividades que promovam a 

difusão de seus acervos. Por isso, buscamos com esta pesquisa contribuir para a disseminação 

e a promoção de debates no âmbito dos arquivos e do acesso à informação, tendo como 

questão motivadora a popularização dessas instituições por meio da difusão cultural, que 

alinhada a programas de educação patrimonial ampliará o olhar da sociedade sobre os 

arquivos, tomando-os não só como espaços jurídico-administrativos, mas também lugares de 

informação, cultura e memória. Nessa direção, pode-se afirma que a sua apropriação se 

revela como uma ferramenta identitária e modificadora da realidade. 

Como diz Mogarro (2006), a afirmação da história reclama um pensamento cultural 

crítico, implicando o estabelecimento de uma agenda de diálogo entre as preocupações do 

presente e as realidades do passado, num esforço de compreensão em que se interrogam essas 

últimas para alcançar a inteligibilidade dos tempos presentes. 

Gomes (2010) reflete sobre a relevância do arquivo enquanto instrumento educativo. 

Discute a importância da elaboração de políticas públicas dirigidas para o atendimento de 

medidas que se proponham a pensar em parcerias entre o arquivo e a sociedade, entendendo-
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as como essenciais para se repensar a realidade. Ele ressalta a necessidade de se discutir 

práticas educativas que possam contribuir para o processo de formação de usuários. Isso nos 

leva a pensar, no caso dos arquivos, na necessidade de se investir na difusão de seus serviços 

e nos processos de mediação junto à população por meio de atividades culturais e educativas, 

aspectos que exploraremos ao longo desta dissertação.  

Se considerarmos a relevância e a função social do trabalho com o patrimônio, em 

especial o documental, podemos dizer que urge repensar acerca da elaboração de atividades 

direcionadas que considerem a educação patrimonial indispensável no processo formativo ao 

longo da vida, principalmente nos arquivos, por isso as problemáticas trabalhadas no âmbito 

da pesquisa adquirem espaço privilegiado para a agenda da área. 

Cumpre esclarecer que a proposta desta pesquisa é analisar como as instituições 

arquivísticas e também instituições que têm arquivos sob sua custódia, realizam programas 

de difusão cultural, um objeto ainda em construção nos estudos da Arquivologia e Ciência da 

Informação, e a intenção de relacioná-los com as políticas de promoção de arquivos por meio 

de ações educativas. 

Nosso objetivo geral é discutir a difusão cultural em arquivos alinhada com o 

conceito de educação patrimonial. Para atingi-lo, traçamos os seguintes objetivos específicos: 

 Discutir a função social dos arquivos na perspectiva do acesso à informação, à cultura 

e à memória; 

 Estudar os conceitos de educação patrimonial e difusão cultural no âmbito dos 

arquivos;  

 Identificar e analisar as ações culturais e educativas realizadas por instituições 

arquivísticas localizadas na cidade do Rio de Janeiro que participaram de pelo menos 

duas edições da Semana Nacional dos Arquivos; 

 Identificar e analisar as atividades de difusão cultural e educação patrimonial 

desenvolvidas pela Equipe de Educação em Arquivos (EDARQ) do Arquivo 

Nacional. 

 

1.3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa do tipo exploratória, pautada em 

revisão de literatura e estudo de caso. De acordo com Braga (2007), esse tipo de abordagem 

envolve duas fases: a primeira exploratória, cujo objetivo é reunir dados, informações e 
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documentos, de modo a averiguar as questões que envolvem o problema anunciado. Já a 

segunda fase direciona-se à análise do objeto empírico. 

Na primeira fase, realizamos levantamento bibliográfico em bases de dados da área de 

Ciência da Informação para demonstrar o “estado da arte” da temática no campo da 

Arquivologia brasileira. Para identificar as diferentes fontes de comunicação científica, 

dentre as quais se destacam as teses e dissertações, os artigos de periódicos e os livros 

publicados com a temática difusão cultural nos arquivos, escolhemos três portais de pesquisa: 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD),  Banco de Dados da área de 

Ciência da Informação (BENANCIB), Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos 

em Ciê ncia da Informação (BRAPCI). 

Optamos por iniciar a pesquisa a partir do ano de 1991, momento significativo para a 

Arquivologia, sendo este o ano da promulgação da Lei 8.159, que dispõe sobre a política 

nacional de arquivos públicos e privados e ressalta que os documentos de arquivo devem ser 

reconhecidos como patrimônio documental do país. Isso levou os Arquivos a adquirirem 

maior visibilidade na esfera pública, se destacando para além da função jurídico-

administrativa, “[...] como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação” (BRASIL, 1991). 

Os bancos de dados escolhidos para o levantamento sobre o tema foram a BDTD, 

criada e administrada pelo Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia (IBICT); a BRAPCI, 

criada pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), que contém indexados os títulos de 

periódicos da área de Ciência da Informação, oferecendo suporte à pesquisa, à organização e 

à análise de dados; e o Repositório BENANCIB, que reúne os trabalhos apresentados nos 

encontros do ENANCIB desde o ano de 1994 até 2016, o evento mais importante da área no 

Brasil.  

Para a pesquisa, escolhemos as palavras-chaves “difusão cultural”, “arquivo”/ 

“educação patrimonial”, ”arquivo”/“mediação cultural”, “arquivo”/“ação cultural” “arquivo”, 

todas usadas tanto no singular como no plural; e o recorte temporal 1991-2019. Essa 

dinâmica levou-nos a encontrar documentos das mais diversas áreas de conhecimento, como 

História, Biblioteconomia, Comunicação, Ciência da Informação, Museologia, Arte e 

Educação, e Arquivologia, sendo esta última a área selecionada para a verificação dos 

resultados.  
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Nossa pesquisa identificou 27 trabalhos nas três bases, e para facilitar a análise, de 

modo a conhecermos o “estado da arte” sobre a temática e assim justificar a investida na 

pesquisa, apresentamos a seguir os resultados obtidos: BDTD: (8 trabalhos); BRAPCI (11 

trabalhos); BENANCIB (8 trabalhos)2. Observamos que mesmo delimitando a busca com o 

recorte temporal de 1991-2019, somente foram publicados trabalhos em meados dos anos 

2000. Esse é um dado interessante, pois mostra-nos que a difusão cultural nos arquivos é uma 

temática que só vem ganhando fôlego nos últimos 18 anos, o que reforça a necessidade de 

investigações para mapear essa questão, em especial àquelas que procuram aproximar os 

campos da educação patrimonial com a área da Arquivologia.  

Na segunda fase dedicamo-nos a identificar e analisar atividades de difusão cultural e 

educação patrimonial, sendo escolhida uma ação de popularização dos arquivos que vem 

sendo realizada sistematicamente desde 2017: a Semana Nacional de Arquivos (SNA)3. Essa 

ação foi escolhida por estar alinhada com as estratégias previstas no Plano Setorial de 

Arquivos4 (PSA - 2017-2027). O PSA caracteriza-se como política pública específica para a 

área dos arquivos, cujo objetivo geral é estabelecer metas específicas com vista à gestão de 

documentos, à preservação, acesso e difusão cultural e educação patrimonial.  

Em seguida, pretendendo verticalizar a discussão, optamos em realizar um trabalho de 

campo junto à EDARQ – Equipe de Educação em Arquivos do Arquivo Nacional com 

objetivo de entender como a principal instituição arquivística do país – o Arquivo Nacional – 

vem trabalhando para divulgar o patrimônio documental que tem sob sua custódia e assim 

divulgá-lo à sociedade em geral. 

Em termos de organização, esta dissertação está estruturada em três seções. Na seção 

um realizamos uma introdução, por meio da qual são apresentados o objeto da pesquisa, seus 

objetivos e sua metodologia. Na seção dois, discorremos sobre os principais conceitos e 

abordagens que orientaram a discussão do objeto da pesquisa: “Difusão cultural e educação 

patrimonial em arquivos”. Apresentamos as discussões ligadas diretamente à questão do 

direito dos indivíduos à informação, ao acesso à sua própria cultura, à sua história, à memória 

                                                           
2 Na base BENANCIB, os dois artigos encontrados estavam indexados na “difusão” e “ação cultural” em 

arquivos. 
3 O desejo inicial era analisar as atividades promovidas pelos Arquivos Permanentes da Fundação Casa de  Rui 

Barbosa (FCRB), mas devido a problemas na comunicação com a equipe da Fundação que atua na área de 

difusão não tivemos tempo hábil para incluir a FCRB como campo empírico desta pesquisa. Mas, como a 

instituição coordena junto com o Arquivo Nacional a Semana Nacional de Arquivos e realiza várias ações 

culturais, ao longo da dissertação há várias citações e exemplos da atuação dessa instituição nessa área. 
4 O Plano Setorial de Arquivos (2018) que utilizamos no trabalho é o que se encontra em PDF no RUBI 

(REPOSITÓRIO RUI BARBOSA DE INFORMAÇÕES CULTURAIS), que pertence à Fundação Casa de Rui 

Barbosa. Para mais informações, consultar: http://rubi.casaruibarbosa.gov.br/handle/20.500.11997/7230 

http://rubi.casaruibarbosa.gov.br/handle/20.500.11997/7230


22 

 

coletiva e social. Destacamos como as ações de difusão cultural nos arquivos alinhadas com a 

educação patrimonial podem contribuir de forma relevante para a incorporação do patrimônio 

documental à vida da sociedade, fazendo com que os arquivos tenham uma ação mais 

incisiva na formação de seus usuários, de modo que estes possam se reconhecer como parte 

desse patrimônio histórico-cultural.  

Na terceira seção, descrevemos o marco empírico e os procedimentos metodológicos. 

Apresentamos as ações educativas das instituições cariocas participantes da Semana Nacional 

de Arquivos (SNA) e as atividades desenvolvidas pela Equipe de Educação em Arquivos 

(EDARQ) do Arquivo Nacional. São sistematizadas as informações coletadas, tais como: 

perfil da equipe, público-alvo, atividades desenvolvidas, sendo os dados discutidos à luz do 

referencial teórico que fundamenta a pesquisa, cujas categorias centrais são: arquivo e 

memória, patrimônio documental, difusão cultural, mediação e educação patrimonial. Por 

fim, consolidamos os resultados, fazendo uma análise comparativa entre as ações de difusão 

cultural e educativa desenvolvidas pelas instituições que participaram das três edições da 

SNA e as que são realizadas pela EDARQ. 
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2 MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

Esta pesquisa parte da premissa de que os arquivos guardam registros materiais – 

objetos etnográficos – que nos permitem, a partir de um complexo e longo processo de 

apropriações, constituirmos essas várias memórias, e que ações de difusão desse patrimônio 

podem impactar nos rumos da sociedade. Dado isso, procuramos levantar um aporte teórico 

que nos permitisse discutir as relações entre arquivo, informação, documento e memória, 

tomando como categorias analíticas educação patrimonial e difusão cultural. Esse debate 

ancora-se nos estudos sobre a dimensão sociocultural e educativa dos arquivos, expressa, 

inclusive, em políticas públicas para a área como a recente publicação, em 2018, do Plano 

Setorial de Arquivos.  

Sendo assim, são apresentados os conceitos de educação patrimonial e difusão 

cultural no âmbito dos arquivos, nos quais a educação patrimonial é entendida como 

modalidade de educação não-formal. Ressaltam-se os desafios do trabalho de difusão cultural 

e educativa na transformação da documentação histórica dos arquivos em produtos culturais 

que dialoguem com a sociedade de forma a promover a sua ampla democratização.  

A função social dos arquivos está relacionada com a apropriação cultural do 

patrimônio documental pela sociedade por meio de ações que promovam a difusão e o 

acesso. Neste processo, destaca-se o papel do arquivista enquanto mediador da informação 

arquivística.  

 

2.1  ARQUIVO, INFORMAÇÃO, DOCUMENTO E MEMÓRIA  

A ideia associada ao arquivo como instituição cuja ação se restringe à preservação e a 

guarda de documentos vem sofrendo transformações nos últimos anos, o que levou os 

arquivos a investirem na visibilidade de suas funções sociais, ou seja, preservar direitos 

sociais e de cidadania, e mobilizar ações em prol de sua difusão para todos os usuários, com 

ênfase no cidadão comum, promovendo atividades para a disseminação de seu patrimônio 

documental junto a esse público.  

Essas mudanças estão associadas ao reconhecimento de que os arquivos contemplam 

duas dimensões, a Arquivologia jurídico-administrativa e a Arquivologia subsidiada na 

dimensão sociocultural. De acordo com Fonseca (2005, p. 60), é necessária uma mudança 

que desloque as razões de preservação dos arquivos de uma justificativa jurídico-



24 

 

administrativa, ancorada em conceitos de Estado, para uma justificativa sociocultural, 

baseada em políticas públicas e usos mais amplos do patrimônio documental. 

Nesse sentido, a indagação social está localizada no percurso do estudo da Ciência da 

Informação e das áreas com as quais dialoga de forma mais próxima, como a Arquivologia. 

Essa reformulação de novas abordagens em novos campos de atuação são impulsionadas pela 

interdisciplinaridade, característica da Ciência da Informação, conforme ressalta Pinheiro 

(1999). Nessa direção, pode-se dizer que seus estudos têm oscilado entre as dimensões 

técnicas e sociais da informação. No entanto, continua a autora, “[...] a resolução dos 

aspectos técnicos, prendem-se à esfera do social, ao político, ao econômico e ao cultural, o 

que nos revela que a forte dimensão social e humana [da Ciência da informação], se projeta 

para além da tecnologia” (PINHEIRO, 1999, p. 15). 

Sendo assim, buscamos uma interlocução com a Ciência da Informação visando 

aproximar discussões pertinentes a ambas as áreas, tomando como objeto de investigação a 

difusão cultural em arquivos. Esta é uma tentativa de aproximação desses campos com o 

objetivo de ampliar as possibilidades investigativas, tanto nos estudos informacionais quanto 

na educação patrimonial nos arquivos. 

As perspectivas apresentadas e discutidas no estudo e que prezam por um 

entendimento interdisciplinar fazem parte de uma visão crescente na área da Ciência da 

Informação que revê o papel do documento e do arquivo, considerando o caráter social, a 

historicidade e as relações com as práticas sociais. Pensar a informação, por sua vez, como 

fenômeno social, é uma construção coletiva e intersubjetiva (produto de vários sujeitos e 

construída coletivamente). Assim, a necessidade da informação, que não é inerente ao 

indivíduo – já que sua existência está condicionada a um estado de conhecimento 

insuficiente, é construída por um sistema social (LE COADIC, 2002). Dessa forma, a 

necessidade de informação é dependente não somente do sistema de informação, cujo 

indivíduo é membro, mas também dos sistemas sociais, culturais, cognitivos e profissionais 

nos quais eles aparecem. 

A partir de tal noção, percebemos que as funções sociais dos documentos ocorrem em 

situações bem definidas, tanto no documento em seu caráter primário (criado com um 

propósito específico a fim de “representar” as relações sociais e institucionais) como no 

caráter secundário (quando se atribui seu valor como objeto histórico-cultural). Delmas 

(2010) aponta quatro finalidades fundamentais dos arquivos:  
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Os arquivos servem para provar, lembrar-se, compreender e identificar-se. 

Provar seus direitos é uma utilidade jurídica e judiciária. Lembrar-se é uma 

utilidade de gestão. Compreender é uma utilidade científica do 

conhecimento. Identificar-se pela transmissão da memória é uma utilidade 

social (DELMAS, 2010, p. 21). 

 

Consoante a Nora (1993), podemos entender os arquivos não só como “lugares de 

memória”, mas também como espaços políticos e estratégicos para acesso e uso da 

informação por indivíduo e pela sociedade em geral. Essa dimensão social da informação 

arquivística, entendida como produto das relações sociais é o que nos faz aproximá-la das 

discussões sobre memória coletiva. Para Pollak (1992), a memória é um elemento 

constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que 

expressa sentimento de continuidade de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de 

si. Nora (1993) acrescenta que com o fim das “sociedades-memória” foi preciso criar lugares 

para preservação dos testemunhos, dos documentos, imagens e outros tipos de vestígios, 

sendo os arquivos, segundo o autor, os lugares dotados de uma “memória arquivística”, que 

se 

[...] apoia inteiramente sobre o que há de mais preciso no traço, mais 

material do vestígio, mais concreto no registro, mais visível na imagem [...] 

o que nós chamamos de memória é, de fato, a constituição gigantesca e 

vertiginosa do estoque material daquilo que nos é impossível lembrar, 

repertório insondável daquilo que poderíamos ter necessidade de nos 

lembrar (NORA, 1993, p. 15). 

 

Para Nora (1993), os arquivos seriam lugares particularmente ligados à tarefa de fazer 

recordar um determinado passado, pois a memória é seletiva, nem tudo é lembrado, nem tudo 

é gravado, nem tudo é registrado. A memória é permeada de sentido não só do que ocorreu 

no passado, mas também do tempo presente e de seus conflitos, e como fenômeno social está 

sujeita a flutuações, transformações e mudanças ao “sabor” do momento em que ela está 

sendo articulada. 

Referente à relação entre arquivos e memória, Millar (2006 apud OLIVEIRA, 2013, 

p. 34) argumenta que “os arquivos não são memórias, mas nós criamos ou guardamos 

documentos de arquivo para manter um pedaço de prova que nos permita lembrar de um 

evento”. E também afirma que aquilo que preservamos “não são memórias, mas ferramentas 

usadas para subsidiar a criação, preservação e ressurgimento da memória individual, e, mais 

importante, sua articulação como parte de uma identidade compartilhada”. Em complemento 

à ideia de relação de memória e identidade, Oliveira (2013, p. 34) defende que “é importante 
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reconhecer que a identificação somente ocorre quando nos deparamos com algo que 

conhecemos, que faz parte do nosso universo cognitivo e com o qual estabelecemos uma 

relação de pertencimento”.  

Segundo Freire (2006), na concepção sociológica, a identidade do sujeito se forma 

através da relação deste com outras pessoas, da interação de valores, sentidos, símbolos e 

culturas dos mundos habitados por ele. A identidade, nessa concepção, preenche o espaço 

entre o interior e o exterior, entre o mundo pessoal e o mundo público.  

Podemos, também, trabalhar com informação na perspectiva da cultura, interligando 

os fenômenos pela sua própria natureza, em que a cultura funcionaria como memória, que ao 

conservar e reproduzir artefatos simbólicos e materiais de geração em geração, torna-se a 

depositária da informação social. “[...] Dessa forma, a socialização da cultura (linguagem, 

estética, visão de mundo, valores, costumes) assume papel relevante para a democratização 

do acesso e uso da informação” (MARTELETO, 1995 apud FREIRE, 2006, p. 59). 

 Conforme afirma Costa e Fraiz (1989, p. 74), “A história de um país é também 

escrita através de seus documentos. O acesso a estes evidencia a vocação democrática de uma 

sociedade que permite aos cidadãos o direito elementar da informação”. 

Para Fonseca (1999), nos arquivos há dois níveis de valor da informação: no primeiro 

está a “informação contida no documento de arquivo, isoladamente”, no segundo,  “aquela 

contida no arquivo em si, naquilo que o conjunto, em sua forma, em sua estrutura, revela 

sobre a instituição ou sobre a pessoa que o criou”. Ou seja: o arquivo está ligado ao registro 

de uma ação, mas também está relacionado ao conceito de memória. Então, quando fazemos 

estudos sobre arquivos também estamos trabalhando a questão da memória, pois os arquivos 

“[...] são práticas de identidade, memória viva, processo cultural indispensável ao 

funcionamento no presente e no futuro” (MATHIEU E CARDIN, 1990, p. 114, apud, 

JARDIM, 1995, p. 06). 

Para Jardim, “[...] a monumentalização dos documentos e a negligência de seus 

aspectos informacionais têm norteado, com exceções produzidas a partir dos anos 80, a 

maioria das nossas instituições arquivísticas públicas.” (JARDIM, 1995, p.74). 

Esse olhar sobre o arquivo se aproxima do que Cook (2012a) denomina de terceiro 

paradigma, cuja ideia-força é tomá-lo como um recurso social, que deve ser  avaliado, 

adquirido e descrito por arquivistas para uma grande variedade de usos, tanto pelo Estado 

quanto pela sociedade. Destaca ainda que, face à pluralidade e à ambiguidade do mundo pós-
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moderno e digital, “[...] o arquivo deixa de ser um recurso cultural e de patrimônio subjacente 

à elite acadêmica para se tornar uma base social para a identidade e justiça.” (2012a, p. 155).  

Outra perspectiva interessante é entender os arquivos como espaços políticos e 

estratégicos de informação. Le Goff (2003) entende a memória como instrumento e objeto de 

poder, nos levando a refletir sobre qual seria a memória preservada pelos arquivos. Segundo 

o autor, tanto a memória coletiva como a individual são suscetíveis às “[...] manipulações 

conscientes ou inconscientes que o interesse, a afetividade, o desejo, a inibição, a censura 

[...]” (LE GOFF, 2003, p. 422) exercem sobre elas. Para o autor, o documento produzido sob 

essas condições expressa-se como “monumento” e deve ser estudado como instrumento de 

poder. Em vista disso, não se pode selecionar documentos sem levar em consideração o que o 

conjunto representa sobre o momento histórico de sua produção/criação.  

Esse tipo de abordagem prescinde ao planejamento e a elaboração dos programas de 

difusão, que nunca devem perder de vista que o patrimônio documental que será usado em 

suas ações é o “documento/monumento”, e que para a ação cultural ter sentido deve-se 

recuperar o contexto de produção, relacioná-lo com os documentos selecionados para a 

atividade, acioná-lo por meio de discussões e pesquisa, de modo que este seja despertado da 

inércia a que foi submetido nos anos de arquivamento.  

Nessa direção, pode-se dizer que as atividades de difusão e educação patrimonial são 

um poderoso recurso para que os diferentes grupos sociais que constituem a memória 

coletiva tenham acesso ao conhecimento de como sua história foi escrita, os jogos de poder, 

os atores sociais neles envolvidos, as contradições e limites que envolveram suas escolhas. 

Só assim, parafraseando Jardim (1995, p. 8), “[...] a invenção da memória nos arquivos [...] 

transcenderá [...] a escassa dimensão política desses equipamentos públicos e suas restritas 

possibilidades de uso social”. 

Essa análise mostra-nos que a memória tem poder e pode ser utilizada não só por 

aqueles que dominam as sociedades históricas e que as selecionaram para sua manutenção no 

poder, mas também por aqueles que foram subjugados e esquecidos, mas que também são 

sujeitos da História. Essa compreensão política da memória se faz necessária quando se 

discute a difusão cultural nos arquivos.  

Segundo Jardim (1995), os arquivos podem ser classificados como lugares de um 

determinado tipo de memória, “[...] resultante das relações Estado e Sociedade” (JARDIM, 

1995, p. 9). É em diálogo com esta reflexão que o patrimônio cultural deve ser discutido em 

sua perspectiva crítica, entendendo-o 
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[...] como recurso para produzir as diferenças entre grupos sociais e a 

hegemonia dos que gozam de um acesso preferencial à produção e 

distribuição de bens. Os setores dominantes não só definem quais bens são 

superiores e merecem ser conservados, mas também dispõem dos meios 

econômicos e intelectuais, tempo de trabalho e de ócio, para imprimir a 

esses bens maior qualidade e refinamento (CABRAL, 2004, p. 38). 

 

Percebe-se que há uma estreita relação entre memória social e patrimônio cultural nos 

processos identificatórios dos grupos sociais, assim como a seletividade como um dos 

critérios para a sua constituição. Depreende-se dessa análise a sua conformação a um 

determinado projeto de sociedade, cuja hegemonia do grupo social dominante “[...] tende a 

desconsiderar a diversidade de memórias/identidades em um processo de controle e 

manipulação da memória oficial” (MAGALHÃES, 2009, p. 7). 

No Brasil, o projeto de nação desenvolvido foi calcado em políticas públicas para 

valorização de parte do passado luso-brasileiro, agrário e escravista em detrimento da cultura 

popular (como as culturas ameríndias e africanas), o que faz com que a maioria da população 

veja com indiferença este patrimônio. Nesse sentido, acreditamos que a educação patrimonial 

adquire importância fundamental neste processo, possibilitando uma consciência sobre esses 

mecanismos de controle e suas consequências sobre o patrimônio e, assim, sobre os 

processos de ocultamento e visibilidade fundamental na constituição de identidades 

(MAGALHÃES, 2009, p. 7). 

De acordo com Paoli (1992), no Brasil a história não teve um papel formador de 

identidades. Por isso, é de fundamental importância a crítica a uma história que Walter 

Benjamin chamou “dos vencedores”, na qual os seus feitos deram origem aos documentos, 

erigidos os monumentos, como referência única ao que se ensina nas escolas, se mostra aos 

turistas e se celebra nos feriados nacionais. Ao esconder e silenciar as outras narrativas dos 

acontecimentos passados e presentes esta história se torna “oficial”; uma história necessária e 

documentável, tomada como referência, como valor, que faz com que outros projetos e outras 

presenças quando aparecem sejam, por meio dela,  medidos e julgados. A política de 

patrimônio que daí deriva conserva esta significação ao preservar somente esses testemunhos. 

Aposta-se que não há memória popular e/ou alternativa de poder que seja suficientemente 

valiosa (ou documentada) para poder ser recriada.   

Ainda sobre a relação entre arquivos e memória, Jardim (1995) faz uma crítica ao 

que chama “memória arqueologizável”, ou seja, à “monumentalização” do patrimônio 

documental dos arquivos públicos, em que se favorece a recuperação e a divulgação de 

determinadas informações em detrimento de outras. Além disso, o autor aponta que dentro 
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das instituições arquivísticas públicas ainda existe a visão de que a memória e os 

profissionais que a disponibilizam ao usuário são neutros. 

Neste mesmo sentido, Cook (1994, apud JARDIM, 1995) discute a necessidade de 

revisitar os conceitos da arquivística tradicional que coloca o trabalho do arquivista, frente à 

preservação da memória, como uma função imparcial e neutra. Para o autor, o arquivista 

passa a ter um papel de protagonista dentro do processo de construção da memória social. 

Esse protagonismo estaria, entre outras ações do fazer arquivístico, no processo de seleção e 

avaliação documental, que é o recurso técnico para a escolha dos documentos “históricos”, 

“arquivísticos”, passíveis de integrar o patrimônio documental de uma sociedade e integrar a 

memória do grupo.  Nessa direção, pode-se inferir que a socialização dos arquivos, a difusão 

de seus acervos será “[...] mais eficiente quando o arquivista entender que no ato de gerir ele 

também cria, que ele “é um ator desses procedimentos de gestão” (SILVA; SILVA, 2016, p. 

108). 

Para Terry Cook (2012a), o arquivista é um mediador ativo na formação da memória 

coletiva através dos arquivos, e é por meio dessa abordagem que relaciona o significado de 

socializar com o de disseminar. Defende que é socializando a informação nos arquivos que 

evidenciamos a relevância social da Arquivologia, logo, é imprescindível mostrarmos o 

arquivo como um espaço de socialização, no qual interiorizamos a documentação para 

difundi-la para a sociedade: 

 

[...] socializar a informação nos arquivos, é negar o esquecimento, denunciar 

o descaso e mostrar a relevância desses para a sociedade. É nos arquivos que 

se movimenta a aproximação com o tempo, no entanto, não o tempo da 

história, mas o tempo da sociedade. O arquivo deve ser pensando como um 

ambiente que torna o indivíduo mais socializado, sobretudo na busca por 

direitos exalados no acesso à informação (SILVA; SILVA, 2016, p. 103-104). 

 

Esse tipo de reflexão se coaduna com as discussões propostas no Plano Setorial de 

Arquivos (PSA), especificamente quando nos atentamos às ações estratégicas e metas 

previstas no Eixo II Arquivos, Cidadania, Diversidade e Direitos culturais, que propõe 

incentivar o conhecimento da sociedade, buscando o exercício da cidadania, com vista à 

produção “[...] de uma consciência social que conceba esses documentos como patrimônio 

nacional”. Para tanto, destaca que se faz necessário ampliar o número de usuários e visitantes 

nas instituições arquivísticas por meio de ações de difusão cultural e da educação 

patrimonial, sendo estas definidas como “mecanismos que promovem a integração e a 

interação arquivo-escola, arquivo-comunidade”.  
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A ideia-força que norteia o Eixo II do PSA é a democratização do acesso e a 

divulgação dos acervos, pois o “[...] reconhecimento e a identificação das relações entre 

conjuntos documentais, comunidades e cidades favorece a manifestação da diversidade 

cultural” (PLANO SETORIAL DE ARQUIVOS, 2018, p. 20). 

De acordo com Oliveira (2017, p. 90), deve-se pensar o arquivo não só como lugar de 

preservação e acesso dos documentos, mas também de educação. A autora acredita que o 

arquivo pode “[...] beber de outras fontes e desenvolver mais atividades junto aos 

estudantes”, de modo que a sociedade entenda para que serve um arquivo e qual a sua 

importância”. Assim, “as instituições precisam equipar esses espaços com áreas voltadas para 

receber a sociedade em todas as idades, se comprometer em desmitificar o arquivo”, como 

um lugar para algumas pessoas da elite, dos intelectuais, mas, sim, de todos, sem nenhum 

tipo de distinção. Para isso, a autora afirma que “são necessárias mais ações públicas que 

envolvam projetos culturais e de educação que extrapole os portões das instituições, 

fortalecendo os laços com a sociedade civil” (OLIVEIRA, 2017, p. 90). 

Enfim, há uma relação intrínseca entre os conceitos de informação, memória e 

patrimônio documental que deve ser tensionada quando se discute a questão da difusão 

cultural em consonância a temáticas como a função social dos arquivos e a dimensão 

educativa que ela envolve. Ou seja, ao tratar dos arquivos, devemos levar em consideração as 

discussões sobre a memória e o que ela representa, bem como os sujeitos envolvidos no 

processo de preservação patrimonial para não continuar perpetuando a ideia de que os 

arquivos são simples depósitos de papéis velhos, ou “arquivo morto”. Os arquivos devem ser 

vistos como espaços permeados por relações que expressam poder político e social.  

Essa perspectiva de análise leva-nos a refletir que os arquivos, especificamente os 

públicos, são espaços de educação, que numa visão crítica de seu estatuto teórico e 

epistemológico abre-se à discussão para refletir sobre a documentação que está sob sua 

custódia, que ela não foi acumulada de forma natural, que expressa relações de força e poder 

entre os diferentes grupos sociais. Expor esses documentos e a trama social que revelam é o 

desafio que se coloca para os arquivos. Nessa pesquisa, um dos aspectos a ser verificado é o 

de conhecer as políticas e as atividades realizadas pelas instituições para difundir seu 

patrimônio documental. 
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2.2  EDUCAÇÃO PATRIMONIAL EM ARQUIVOS  

Segundo Schellemberg (2006), os arquivos públicos foram criados por duas razões. A 

primeira relaciona-se à eficiência governamental, já a segunda é de ordem cultural. Para o 

autor, os arquivos públicos constituem um tipo de fonte de cultura tão importante quanto os 

parques, monumentos ou edifícios. Ao considerar toda a diversidade do patrimônio cultural, 

cabe destacar os documentos como bens integrantes do patrimônio cultural brasileiro e sua 

importância para a história de uma sociedade, um município, estado, país, bem como os 

arquivos como instituições custodiadoras desses bens (CALIL; PEREZ, 2013, p. 83). 

Assim, nesta seção abordaremos algumas das possibilidades de divulgação dos 

arquivos por meio de ações culturais e educativas, ambas alinhadas com uma temática ainda 

pouco discutida na área: a Educação Patrimonial. Logo se evidencia a necessidade de alinhar 

os programas de difusão arquivística com as ações de educação patrimonial, a fim de 

divulgar o patrimônio documental dos arquivos e ao mesmo tempo educar os cidadãos para 

apreciá-lo e preservá-lo. 

Para compreender a relevância da educação em arquivos é necessário, antes, entender 

como se dá a relação entre educação, patrimônio e arquivos, e como essas áreas, quando em 

interferência, ganham importância no cenário cultural. 

A educação, em suas múltiplas modalidades, visa instruir o indivíduo para prepará-lo 

a combater injustiças e diminuir as diferenças sociais através do conhecimento. Conforme 

explica Brandão (1981), não há uma forma única nem um único modelo de educação “[...] a 

escola não é um único lugar onde ela acontece e talvez não seja o melhor; o ensino escolar 

não é a sua única prática e o professor não é o seu único praticante” (BRANDÃO, 1981, p. 

9). 

Já Freire (1979, p. 14) defende que a educação é mútua, ou seja, os indivíduos estão 

em constante aprendizado, “[a] educação tem caráter permanente. Não há seres educados e 

não educados. Estamos todos nos educando. Existem graus de educação, mas esses não são 

absolutos”. 

Gadotti (2005) vai associar a palavra não-formal ao informal, além de relacioná-las 

com os conceitos de espaço e tempo. O tempo da aprendizagem na educação não-formal é 

flexível, respeitando as diferenças e a capacidade de criar e recriar de cada pessoa, e podendo 

ser realizada em múltiplos espaços.  

De acordo com Gohn (2006), a educação formal é aquela associada à escola, com 

conteúdos previamente estruturados pelos órgãos reguladores do Estado. Ela acontece num 
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ambiente regrado, com padrões comportamentais previamente explicitados, onde o professor 

é o principal transmissor de conhecimento. Nessa modalidade de ensino, espera-se a 

aprendizagem efetiva (o que nem sempre ocorre) que confira diplomas/titulações os quais 

permitam o ingresso para graus mais avançados, respeitando a legislação.  

A educação não-formal é a aprendizagem social, que acontece no  meio social no qual 

o educando está inserido, carregada de valores e conceitos herdados das relações sociais. É 

uma forma de educação, cujos espaços são demarcados pelos “processos de socialização - na 

família, bairro, clube, amigos etc., carregada de valores e culturas próprias, de pertencimento 

e sentimentos herdados.” (GOHN, 2006, p. 27).  Segundo a autora, esse tipo de educação se 

aprende pelo compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações 

coletivas.  

Gohn (2016, p. 60) destaca esse aspecto ao chamar-nos a atenção que as práticas da 

educação não-formal se desenvolvem usualmente “[...] extramuros escolares, por meio de 

instituições sociais, movimentos, programas de formação sobre direitos humanos, cidadania, 

práticas identitárias, lutas contra desigualdades e exclusões sociais”. 

Nota-se que a educação não-formal tem como objetivo proporcionar a educação fora 

dos muros da escola, sendo uma experiência didática, organizada e sistematizada fora do 

contexto formal da escola, considerando que a educação também é possível em outros 

ambientes.  

 A partir dessas conceituações podemos inferir que os espaços fora do ambiente 

escolar podem proporcionar recursos pedagógicos complementares, diferentes dos métodos 

didáticos escolares. Podemos incluir aqui instituições de memória como arquivos, bibliotecas 

e museus que se inserem neste tipo de educação ao desenvolver atividades educativas que 

buscam “[...] a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos; de 

conteúdos que possibilitem que os indivíduos façam uma leitura do mundo do ponto de vista 

de compreensão do que se passa ao seu redor” (GOHN, 2016, p. 60). 

Cabe salientar que essas duas modalidades de educar não se excluem, ao contrário, 

são complementares e podem acontecer concomitantemente, pois não existe competição ou 

supremacia de uma delas. Podemos utilizar o exemplo da própria escola onde estão incluídas 

atividades extracurriculares, como visitas a instituições culturais como arquivos, museus e 

bibliotecas, onde realizam atividades educativas diferentes daquelas realizadas no ambiente 

formal da escola.  
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Segundo Carsalade (2002, p. 76), existem “[...] três pontos de convergência e auxílio 

mútuo, entre educação e patrimônio cultural: a facilitação do processo de aprendizagem, a 

formação pessoal e cidadã e a criação de uma ética de ações”. Para o autor, tais pontos 

contribuem para a formação do estudante e da comunidade, quando se trabalha educação e 

patrimônio juntos. 

O termo Educação Patrimonial foi inserido no Brasil pela museóloga Maria de 

Lourdes Parreiras Horta, que se baseou no conceito de heritage education, e foi apresentado 

pela primeira vez no I Seminário sobre o Uso Educacional de Museus e Monumentos, 

realizado em 1983 no Museu Imperial do Rio de Janeiro/RJ. Já no Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)5, o conceito “Educação Patrimonial” foi registrado 

formalmente apenas em 1999, quando publicado o Guia Básico de Educação Patrimonial, 

organizado por Maria de Lourdes Parreiras Horta, Evelina Grunberg e Adriane Queiroz 

Monteiro.  

Horta, Grunberg e Monteiro (1999, p. 6) definem as ações de educação não-formal 

que acontecem nas instituições de cultura e memória como Educação Patrimonial, pois estão 

centradas “[...] no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e 

enriquecimento individual e coletivo”. Educa-se o cidadão por meio do contato direto com as 

evidências e manifestações da cultura, “[...] em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e 

significados. [...] capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a 

geração e a produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural” 

(HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 6). Ainda segundo as autoras, a Educação 

Patrimonial é um instrumento de afirmação da cidadania. Seu objetivo é envolver a sociedade 

na gestão do patrimônio, de modo a educá-la a preservar e conservar os bens patrimoniais. 

Essas ações se fazem necessárias enquanto “instrumento de alfabetização cultural”, 

capacitando o indivíduo de modo a compreender a sociedade e a cultura em que está 

inserido.  

Com relação ao uso do termo “instrumento de alfabetização cultural”, Oliveira 

(2019b, p. 37) comenta que este tem recebido cada vez mais críticas, pois entende-se “que os 

                                                           
5 O Iphan ao longo dos seus 80 anos passou por grandes transformações em sua estrutura. Foi criado no Serviço 

de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) em 1937. Em 1946, passou a Departamento de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN); e em 1970 transformou-se em Instituto. Em 1979 foram 

integrados ao Iphan o Programa das Cidades Históricas (PCH) e o Centro Nacional de Referência Cultural 

(CNRC). Nesse momento foi criada uma nova estrutura, formada pela Secretaria do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN) e pela a Fundação Nacional pró-Memória (FNpM). Em 1990 essas instituições 

foram extintas e foi criado o Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural (IBPC). Em 1994, o IBPC passou a ser 

chamado Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, denominação que mantém até hoje 

(OLIVEIRA, 2019b). 
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indivíduos são detentores e produtores de cultura”, portanto não podem ser considerados 

“analfabetos culturais”. Opinião defendida pelos pesquisadores do Núcleo de Educação 

Patrimonial (NEP) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que consideram que a 

expressão pode levar a uma interpretação equivocada, uma vez que:  

 

[...] nenhuma pessoa pode ser considerada ‘analfabeta cultural’, mas 

detentora de códigos de leitura de mundo que nem sempre estão em 

consonância com os saberes dominantes, sejam eles o erudito, o científico 

ou o formal. Podemos estar correndo o sério risco de desprezar, dessa 

maneira, os conhecimentos socioculturais que cada ser humano tem em 

contato com outros seres e com o meio circundante (SOARES; KLAMT, 

2010, p. 77-78 apud Oliveira, 2019b, p. 37). 

 

A proposta do Guia era fornecer “um roteiro de orientação para os debates e estudos 

do assunto e, principalmente, para a abertura de novas trilhas de exploração e descoberta dos 

significados que se escondem atrás da expressão Patrimônio Cultural Brasileiro” (HORTA; 

GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 5). O Guia tornou-se referência para os trabalhos de 

Educação Patrimonial, pois nele encontram-se fundamentos conceituais e práticos da 

metodologia da Educação Patrimonial, visando orientar professores, estudantes e 

profissionais inseridos nos bens culturais. Sua metodologia abarca 4 etapas, a saber: 

1. Observação: Tem como objetivos - identificação do objeto/função/significado; e 

desenvolvimento da percepção visual e simbólica. Através de atividades de percepção 

visual/sensorial, por meio de perguntas, manipulação, experimentação, medição, 

anotações, comparação, entre outros. 

2. Registro: Tem como objetivos a fixação do conhecimento percebido, 

aprofundamento da observação e análise crítica; desenvolvimento da memória, 

pensamento lógico, intuitivo e operacional. Com o apoio de atividades/recursos de 

desenho, descrição verbal ou escrita, fotografias, mapas, entre outros. 

3. Exploração: Tem como objetivo o desenvolvimento das capacidades de análise e 

julgamento crítico, interpretação das evidências e significados. Através da análise de 

problemas, levantamento de hipóteses, discussão, questionamento, pesquisa em outras 

fontes como arquivos, bibliotecas, jornais, entrevistas, entre outros. 

4. Apropriação: Tem como objetivo o envolvimento afetivo, internalização, 

desenvolvimento da capacidade de autoexpressão, apropriação, participação criativa e 

valorização do bem cultural. Com o uso de recriação, releitura, dramatização, 
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interpretação em diferentes meios de expressão como pintura, música, poesia, vídeo, 

entre outros (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 8). 

O Guia explora passo a passo aquilo que pode e deve ser desempenhado nas e pelas 

instituições detentoras do acervo patrimonial dentro e fora da escola, desde a metodologia a 

exemplos de atividades, sugestões de relações interdisciplinares (como, por exemplo, entre 

linguagens, ciências, tecnologia, geografia e história), elaboração de material didático de 

apoio, planejamento de visitas, modelos de avaliação e referências para professores. A 

publicação é muito didática e as atividades pedagógicas são bem detalhadas e mostram-se 

fundamentais para quem deseja trabalhar com esse tema (FRATINI, 2009). 

Mesmo o Guia sendo considerado um marco para os estudos sobre educação 

patrimonial no Brasil, alguns críticos o definem mais como “um roteiro de atividades do que 

um espaço de discussão sobre educação patrimonial, como se propõe” (OLIVEIRA, 2019b, 

p. 40). Essa crítica se deve ao fato de o Guia arrolar uma extensa quantidade de exemplos de 

atividades, além da falta de reflexão teórica e de pressupostos conceituais. Apesar das 

críticas, o Guia, segundo Oliveira (2019b, p. 46), é um documento “bem-sucedido”, 

principalmente por conta da sua metodologia que proporciona às instituições liberdade de 

criar suas atividades. A autora também relata, que mesmo em atividades recentes voltadas 

para Educação Patrimonial, ainda é possível encontrar traços do Guia. Opinião semelhante à 

de Fratini (2009), que aponta que o Guia tem articuladas as noções de patrimônio e de 

educação patrimonial, aprendizagem de habilidades e competências para a cidadania, 

memória, história e educação histórica, com as suas avaliações e propostas de atividades pré-

formatadas e detalhadas. 

Ainda sobre as ações do IPHAN centradas em ações educativas patrimoniais, pode-se 

citar a criação das Casas do Patrimônio6 que, desde 2007, realizam eventos, oficinas, 

encontros, cursos e similares voltados para a temática. Nesse sentido, destaca-se a 

importância da publicação da Portaria n. 137/2016, que estabelece diretrizes de educação 

patrimonial no âmbito do IPHAN e das Casas do Patrimônio. Segundo Oliveira (2019b, p. 

50), no artigo 6° apresentam-se os objetivos, entre eles “I- Ampliar as possibilidades de 

diálogo entre o IPHAN e a sociedade por meio da educação patrimonial;” e “II- [...] interligar 

                                                           
6
Além das Casas do Patrimônio, no IPHAN, entre outras ações voltadas para a educação patrimonial, destacam-

se as Cartas Patrimoniais, que são definidas como compromissos assinados por países e instituições envolvendo 

normas, procedimentos, concepções e conceitos acordados pelos autores que orientam as ações de preservação. 

A primeira Carta Patrimonial de Atenas, com nível internacional é datada de 1933, já no Brasil as primeiras 

cartas surgem, com enfoque escolar em 1970 (MANSUR, 2016). 
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espaços que promovam práticas e atividades de natureza educativa de valorização do 

patrimônio cultural”.  

Assim, percebemos uma série de possibilidades de interação entre o Iphan e as 

instituições parceiras, como os arquivos, que queiram contribuir para elaboração e realização 

de atividades voltadas para implementação contínua e gradual da educação patrimonial.  

Mesmo o Guia sendo referência para trabalhos de educação patrimonial, seguimos a 

discussão com outra abordagem sobre a temática dada por Soares (2003, p. 25). Para o autor, 

as ações de educação patrimonial têm como objetivo promover “[...]  uma maior 

conscientização dos indivíduos e comunidades à cerca da importância de se valorizar e 

preservar seus patrimônios, sejam eles materiais ou imateriais”. Assim, preserva-se a cultura 

herdada de gerações passadas e resgatam-se valores e tradições que formam a identidade de 

determinadas comunidades. 

Já para Oriá (2005), a Educação Patrimonial relaciona-se às questões do patrimônio 

cultural e defende a inclusão de temáticas envolvendo o conhecimento e a conservação do 

patrimônio histórico nos currículos escolares do ensino básico e nos cursos de formação de 

professores.  

Nesse sentido, Calil e Perez (2015, p. 85-86) lembram que a educação para 

patrimônio é citada de forma implícita na legislação educacional brasileira, tal como na Lei 

n° 9.394/1996, ou Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que no seu 

artigo 26, cita que os currículos escolares devem ter uma base nacional comum, porém 

devem ser complementados com “características regionais e locais da sociedade e cultura”:  

 

A escola, na perspectiva de construção de cidadania, precisa assumir a 

valorização da cultura de sua própria comunidade e, ao mesmo tempo, 

buscar ultrapassar seus limites, propiciando às crianças pertencentes aos 

diferentes grupos sociais o acesso ao saber, tanto no que diz respeito aos 

conhecimentos socialmente relevantes da cultura brasileira no âmbito 

nacional e regional como no que faz parte do patrimônio universal da 

humanidade (BRASIL, 1996, p. 34). 

 

Também é possível visualizar a temática nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s), instrumento de política pública cujo objetivo é auxiliar a execução do trabalho 

docente no exercício da prática pedagógica. Nos PCN's, os documentos de arquivo são 

apontados como recursos didáticos importantes que propiciam a produção de novos 

conhecimentos, através de indagações e observações próprias, podendo ser usados no 

desenvolvimento das disciplinas ou nos estudos dos temas transversais, como a pluralidade 
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cultural (MANSUR, 2016). Como se observa nos PCN’s de História e Geografia, o contato 

com os documentos é incentivado já no primeiro ciclo básico: “Espera-se que ao final do 

primeiro ciclo os alunos sejam capazes de: [...] identificar alguns documentos históricos e 

fontes de informação discernindo algumas de suas funções” (BRASIL, 1997, p. 50). 

Além das escolas, compreendemos que o processo educativo poderá se desenvolver 

em diversos espaços sociais e por esse motivo, acreditamos que a educação patrimonial, pode 

e deve acontecer nos espaços arquivísticos públicos. A Coordenação de Educação 

Patrimonial (Ceduc) do IPHAN endossa essa visão ao ressaltar que as ações educativas com 

foco no patrimônio não devem ser uma atividade restrita à escola e ao seu currículo, pois:  

 

[...] o Patrimônio Cultural [deve ser] apropriado socialmente como recurso 

para a compreensão sócio-histórica das referências culturais em todas as 

suas manifestações, a fim de colaborar para seu reconhecimento, sua 

valorização e preservação [...] os processos educativos [formais e não-

formais] devem primar pela construção coletiva e democrática do 

conhecimento, por meio do diálogo permanente entre os agentes culturais e 

sociais e pela participação efetiva das comunidades detentoras e produtoras 

das referências culturais, onde convivem diversas noções de Patrimônio 

Cultural (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 

NACIONAL, 2014, p. 19).  

 

Assim, a educação para o patrimônio é uma temática que precisa estar inserida em 

todas as instituições sociais por ser importante na formação dos cidadãos de modo geral, para 

que possam conhecer e se apropriarem de sua história e de sua cultura.  É nessa direção que 

os documentos de arquivo são reconhecidos como parte de nosso patrimônio cultural.  

O conceito de patrimônio cultural vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Nota-se 

que houve uma mudança no discurso patrimonial que fazia referência a monumentos 

artísticos do passado, interpretados como fatos destacados de uma civilização, para uma 

concepção de patrimônio entendido como conjunto de bens culturais, referente às identidades 

coletivas. Desta maneira, conforme a Constituição Federal de 1988 (art. 216), o patrimônio 

cultural brasileiro passou a abarcar “[o]s bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 

dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”, constituindo-se:  

 

[...] das formas de expressão; dos modos de criar, fazer e viver; das criações 

científicas, artísticas e tecnológicas; das obras, objetos, documentos, 

edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 

e dos conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 1988, Art. 

216). 
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Como vimos, o significado de patrimônio e educação patrimonial envolve a noção de 

materialidade e imaterialidade, ou seja, nem sempre o patrimônio está diretamente associado 

ao tangível, podendo também estar na dimensão do intangível. Nesse sentido, existe um valor 

simbólico atrelado ao conceito de patrimônio, principalmente se tomarmos como elemento 

principal a dimensão cultural.  

Contudo, apesar da importância do tema, historicamente não houve uma atuação por 

parte do IPHAN que situasse a educação patrimonial como um processo de importância 

equivalente às demais atividades essenciais e finalísticas por ele desempenhadas 

(identificação, tombamento, registro, fiscalização etc.), muito menos como uma questão 

digna de compor uma política pública exclusiva. Assim, apesar de ações educativas terem 

sido realizadas pelas instituições de memória, como os arquivos, a educação patrimonial 

ainda é tratada como uma atividade não obrigatória e complementar às outras realizadas por 

essas instituições. No caso do IPHAN, isso se reflete pela pouca estruturação e 

institucionalização do setor responsável pela educação patrimonial, criado somente em 2004 

(OLIVEIRA, 2019b). 

Ainda sobre ações educativas, nas instituições de memória, como as bibliotecas e os 

museus, são as que têm um largo histórico de atividades dessa natureza, pois, como vimos, os 

arquivos públicos foram criados com fins jurídico-administrativos. Estes, diferente de 

bibliotecas e museus, não foram criados pensando na divulgação e no acesso, mas sim  como 

espaço de guarda e preservação de documentos. Com o passar do tempo, mesmo se 

admitindo o acesso, as questões de preservação sempre tiveram um espaço e um cuidado 

maior por parte dessas instituições. Por isto a função educativa nos arquivos ficou em 

segundo plano, mas, segundo Bellotto (2006, p. 227), “[...] é a que melhor pode desenhar os 

seus contornos sociais, dando-lhe projeção na comunidade, trazendo-lhe a necessária 

dimensão popular e cultural [...]”, e assim divulgando os acervos documentais dos arquivos. 

No Brasil, as primeiras experiências de educação patrimonial aconteceram em museus 

e foram ganhando espaço em outras instituições. De acordo com Sapiras (2007), a função 

educativa dos museus pode ser classificada em três etapas: a primeira seria a sua inserção 

junto à educação formal, ou seja, nas universidades; a segunda, com a ampliação do público 

de diversas classes sociais; e a terceira, caracterizada pela inserção dos grupos escolares nos 

museus, isso somente em meados do século XX. Para ele, 
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[A] parceria museu-escola é intensificada a partir de 1960, quando novos 

programas educativos são desenvolvidos para se adequarem às demandas de 

um público cada vez mais numeroso e com faixas etárias variadas 

(SAPIRAS, 2007, p. 32). 

 

Os museus, de modo geral, foram as primeiras instituições de memória a criar setores 

educativos. Na educação não-formal, podemos destacar a importância do papel social do 

museu ao disseminar conhecimento através de suas práticas educativas, sendo a mais 

conhecida a “visita guiada”. Ao longo dos anos outras ações foram desenvolvidas, tais como:  

 

[...] programas de atendimento e preparo dos professores, oficinas, cursos e 

conferências, mostras de filme, vídeos, práticas de leitura, contação de 

histórias, exposições itinerantes, além de projetos específicos desenvolvidos 

para comemorar determinadas datas e servir de suporte para algumas 

exposições. Além dos materiais educativos e informativos editados para 

servir a estas práticas, tais como: edição e livros, jogos, guias, folders e 

folhetos diversos [...] aplicativos multimídias, CD-ROM, site institucional 

na internet etc (FALCÃO, 2009, p. 16). 

 

As bibliotecas públicas brasileiras, desde a década de 1970, também vêm realizando 

atividades semelhantes aos museus, por meio de visitas orientadas, exposições, seminários, 

rodas de leitura etc. Essas atividades são destacadas pelo Manifesto da IFLA/UNESCO 

(1994) que indica ser função social da biblioteca pública: “apoiar a educação individual e a 

autoformação, assim como a educação formal a todos os níveis”. O princípio é endossado nas 

Diretrizes da IFLA (2010, p. 13), que ressaltam como objetivo das bibliotecas públicas 

fornecer “recursos e serviços em diversos suportes, de modo a ir ao encontro das 

necessidades individuais ou coletivas, no domínio da educação, informação e 

desenvolvimento pessoal, e também de recreação e lazer”.  

A ideia de transformar os arquivos em espaços educativos não é nova. Conforme 

relata Bellotto (2006), esse trabalho vem sendo desenvolvido pelos arquivos franceses desde 

1912, intensificando-se nos anos de 1950, após a Segunda Guerra Mundial, quando passou a 

ser obrigatória a realização de conferências feitas por arquivistas para estudantes nas escolas 

normais. 

No Brasil, desde a década de 1980, quando ocorreram importantes transformações nas 

práticas pedagógicas, diversos autores passaram a incluir o uso de fontes primárias, entre elas 

o documento manuscrito, como recurso didático, passando o documento de arquivo a ser 

mencionado nos estudos ligados à educação, à história e à memória. Porém, de maneira geral, 

as ações educativas no cenário brasileiro avançam em algumas instituições, com ações 
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pontuais, faltando ainda a sistematização de uma política pública eficiente (VAZ; 

VENÂNCIO, 2018, p. 12). 

Bellotto (2006, p. 228-229) também nos apresenta exemplos de ações de educação 

patrimonial em arquivos em países como Estados Unidos, Rússia, Alemanha e Espanha, onde 

concomitantemente à exposição, no saguão do arquivo, são feitas transmissões radiofônica, 

de vídeo etc. Cita, como exemplo, o trabalho dos arquivistas alemães que, em conjunto com 

agências de turismo, vêm contribuindo para a criação de textos com vista à “correção de 

notícias históricas em seus folhetos publicitários, cartazes, mapas, ou para a sinalização de 

monumentos” (BELLOTTO, 2006, p. 229). 

Vaz e Venâncio (2018, p. 12), a partir de quadro elaborado por Iturrante (1994), nos 

dão como exemplo um modelo de planejamento de uma ação de educação patrimonial.  

 

QUADRO 1 - Etapas da educação patrimonial  

Preparação 

da atividade 

a. Escolha do tema por parte do arquivista e do professor. Necessita-se de um 

conhecimento prévio das possibilidades do equipamento. É programada uma 

visita ao arquivo onde o professor é assessorado pelo arquivista. 

b. Introdução do tema no programa escolar. Preparação dos alunos em aula, 

explicação da experiência que vai ser realizada. Definição do método, dos 

objetivos e da duração da prática educativa. 

c. Contato escola-arquivo para determinar normas, funções e calendário de 

visitas. 

Atividade 

pedagógica 

a. Trabalho no arquivo. O aluno entra em contato com a documentação da época 

que está estudando. Trabalha individualmente, ou em equipe, a partir de 

documento previamente definidos pelo arquivista e pelo professor. A evolução 

dos trabalhos dos alunos e da experiência é realizada por etapas. 

Após a 

prática 

pedagógica 

a. Uma vez terminado o trabalho é feita uma reflexão e se organizam atividades 

diferentes, segundo a iniciativa e forma de trabalho utilizada em grupo. É uma 

fase onde os materiais utilizados pelo arquivo são tratados de forma 

diferenciada para realizar atividades que possam complementar o trabalho 

final: exposições, audiovisuais, itinerários, jogos etc. Atividades de 

dinamização para aumentar o volume documental consultado. 

Fonte: Quadro retirado de Iturrante (1994 apud VAZ; VENÂNCIO, 2018, p. 13). 

 

Cabral (2012, p. 37), analisando estes exemplos, chama-nos a atenção que este tipo de 

trabalho envolve duas abordagens fundamentais nos estudos sobre arquivos, cultura e 
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memória: o arquivo como fonte educativa e o arquivo orientado para difusão cultural, 

temática que exploraremos mais adiante.  

Além disso, museus, arquivos e bibliotecas são instituições que possuem cultura 

própria, ritos e códigos específicos de seu campo disciplinar, e como tais não devem se 

subordinar à educação formal, devendo com ela trabalhar em conjunto. 

Nos dias atuais, a Educação e a Arquivologia estão se ressignificando diante das 

transformações que estão se processando na sociedade contemporânea. Enquanto a educação 

procura atender ao chamado da inclusão social, a Arquivologia não se contenta mais em ser 

somente uma instituição burocrática e de pesquisa, e passa a desenvolver formas de promover 

suas atividades/funções de modo a atrair um público diferente através de programas 

educativos. No entanto, conforme ressalta Cabral (2012, p. 37) a respeito da ligação entre 

arquivo e educação, é necessário não somente observar as experiências de outros países, mas 

“[...] verificar como adequá-las à realidade brasileira, e, ainda, que se avalie a validade de 

orientar os arquivos para a prática educativa, em consonância com a estrutura funcional da 

própria instituição”.  

Dado isso, sinaliza-se que os programas educativos devem ser sistematizados, pois a 

educação é um processo contínuo. Por isso, ao se pensar a função social dos arquivos espera-

se que sejam realizados não apenas eventos esporádicos, mas implementado “[...] um 

programa sistemático visando aproximar o público em geral, com o intuito de dar acesso à 

informação e incentivar a criação de conhecimentos” (CABRAL, 2012, p. 35). Trata-se de 

opinião semelhante à de Bellotto (2006), que em seu livro Arquivos Permanentes, cuja 1ª 

edição é de 1991, enumerou atividades e serviços educativos desenvolvidos nos arquivos 

franceses que funcionam já há algum tempo e que podem servir de modelos para as 

instituições arquivísticas no Brasil, conforme procuraremos demonstrar na seção seguinte 

(Seção 3), quando analisamos as ações desenvolvidas pelas instituições arquivísticas cariocas 

que participaram de duas ou mais edições da Semana Nacional de Arquivos.  

Em relação ao público, Vaz e Venâncio (2018, p. 4) ressaltam que a educação 

patrimonial envolve tanto as ações voltadas para o público adulto como para o público 

infantil, sendo que, nos dois casos, podem ser realizadas atividades semelhantes apenas com 

a diferença de estarem estruturadas de maneira que possam alcançar as necessidades 

específicas de informação de cada público.  
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Uma das estratégias usadas pelos serviços de referência com vista à realização de 

ações educativas são os estudos de usuários7. Nas instituições arquivísticas, eles são uma 

ferramenta importante para o planejamento dos serviços de informação, permitem ao 

profissional conhecer o seu público real e potencial, suas demandas, assim como aproximar-

se da comunidade. 

Os usuários podem ser internos e externos, em que o usuário interno “[...] se 

caracteriza por demandar do arquivo como complemento da totalidade das funções básicas 

de: organizar, recolher, conservar e difundir”, podendo ser identificado com o próprio 

arquivista; já os usuários externos são formados pelos “[...] pesquisadores universitários, os 

profissionais de diferentes áreas e cidadãos comuns que buscam os arquivos para satisfazer 

necessidades pessoais ou administrativas” (XAVIER; TARRAUBELLA; MIRABET, 1997 

apud CÉ; PEDRAZZI, 2011, p. 83). 

No que diz respeito à educação patrimonial, esse tipo de estudo centra-se 

especificamente no usuário externo. Por isso, ao realizá-lo deve-se tomar como arcabouço 

teórico não só o quadro social, mas também as questões que tensionam a sociedade, as que 

foram silenciadas pela história oficial, e que precisam ser discutidas. Nessa perspectiva, 

como vimos na seção anterior, os estudos sobre a relação entre memória e documentos são 

fundamentais para pensar os programas de difusão e educação patrimonial.  

Contudo, a implantação desses programas envolve custos, recursos humanos e 

financeiros, preparação/capacitação de funcionários, toda uma estrutura funcional. Conforme 

ressalta Cabral (2012), a mudança de visão sobre a capacidade dos arquivos de realizarem 

programas culturais e educativos não se restringe a uma mudança na política institucional, 

mas exige uma mudança de visão que os arquivistas (e os demais profissionais que trabalham 

nos arquivos) têm da própria profissão, que engloba as funções técnicas essenciais à prática, 

como recolhimento, custódia, preservação e organização de fundos documentais, além da 

dimensão educativa, social e cultural.  

Nota-se, assim, que ao lado das atividades jurídico-administrativas e de pesquisa, 

existe uma tendência nos arquivos públicos de aprimorar sua função sociocultural e 

educativa. Estas vêm deixando de ser secundárias, levando as instituições a se preocuparem e 
                                                           
7 De acordo com Sá (2005), os primeiros trabalhos sobre estudos de usuários na Arquivologia datam de 1948, 

cuja abordagem tradicional tinha como foco o sistema. No entanto, a partir da década de 1980 novos estudos são 

feitos sob uma nova abordagem, denominada por Jardim (2000) de “emergente”, tendo como foco o usuário. 

Segundo Jardim e Fonseca (2000), essa “nova abordagem” visava à identificação das necessidades de 

informação dos usuários de arquivos e buscava avaliar não só o uso das informações como também enfatizava 

“[...] a importância de se conhecer que informações devem ser disponibilizadas [...] identificar o uso, mas, antes 

de tudo, identificar as necessidades de informação do usuário” (JARDIM; FONSECA, 2000, p. 3). 
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atenderem cada vez melhor, o cidadão que procura seus serviços, além de promoverem 

atividades de difusão de seus acervos junto a outros setores da sociedade. 

 

2.3 DIFUSÃO CULTURAL EM ARQUIVOS 

O tema da difusão cultural nos arquivos vem ganhando fôlego com as discussões 

sobre a função social dos arquivos. Apesar de buscar construir um estatuto teórico próprio, 

essa vertente temática representa uma manifestação do pensamento pós-custodial. Sem nos 

atermos a essa discussão, pois transcende o objetivo desta pesquisa, busca-se nessa seção 

mostrar a centralidade da difusão como atividade fim, por meio da qual o objetivo primeiro 

dos arquivos, de guardar e preservar adequadamente os documentos adquire toda a sua 

dimensão social/cidadã. O arquivo passa a ser visto não só como um lugar “que pulsa 

informação”, mas, antes de tudo, como um lugar capaz de “assimilar as diferentes 

características dos grupos sociais” e colocar à sua disposição estas informações (SILVA, 

2010). 

Tal abordagem ainda é recente no campo arquivístico, por isso ao mencioná-la não 

podemos deixar de destacar que se refere ao valor documental junto com a informação. Nos 

arquivos, a relação informação-documento é indissociável e a presença dos diferentes 

públicos ou grupos sociais só fortalece os debates entorno da disseminação e da difusão.  

Segundo Silva e Silva (2016, p. 103), podemos relacionar o significado de socializar 

com o de disseminar, pois só quando socializamos a informação nos arquivos “[...] 

evidenciamos a importância social da Arquivologia, logo, é imprescindível mostrarmos o 

arquivo como um espaço de socialização, no qual interiorizamos a documentação para 

difundirmos de forma dinâmica para a sociedade [...]” (SILVA; SILVA, 2016, p. 103). 

Esse embate conceitual fica evidente quando consultamos o Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística - DIBRATE (2005) e identificamos que este não traz o termo 

“difusão”, mas dele se aproxima quando conceitua “disseminação da informação”, como 

“fornecimento e difusão de informações através de canais formais de comunicação” 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 71). No mesmo Dicionário também se encontra o termo 

“divulgação”, definido como “[...] conjunto de atividades destinadas a aproximar o público 

dos arquivos, por meio de publicações e da promoção de eventos, como exposições e 

conferências” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.72). 

Sobre o assunto, Rockembach (2015, p. 101) chama a atenção para a tradição herdada 

de parte das instituições arquivísticas brasileiras oriunda das escolas francesa e espanhola, 
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que “liga a divulgação em arquivos ao planejamento e execução de atividades de cunho 

cultural”. 

Ainda sobre o público que frequenta os arquivos, cabe ressaltar que pode fazer parte o 

usuário que é definido como “pessoa física ou jurídica que consulta arquivos”. Também 

chamada “consulente, leitor ou pesquisador” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 169).  

Nota-se que a definição de usuário parte do pressuposto de que este já conhece a 

existência das instituições arquivísticas. Quanto à difusão, o conceito aparece restrito ao 

fornecimento de informações realizadas pelos canais formais, os quais se alinham com os 

processos de mediação implícita: serviço de referência mediado por instrumentos de 

pesquisa: guias, catálogos etc. A difusão focada na mediação explícita, realizada por meio de 

atividades culturais e educativas, não é mencionada. 

O Dicionário Eletrônico de Terminologia em Ciência da Informação (2007) não traz a 

definição dos termos “Difusão” e “Disseminação”. Já o Dicionário de Biblioteconomia e 

Arquivologia (2008), organizado por Murilo Bastos da Cunha e Cordélia Raminho de 

Oliveira Cavalcanti, define os termos “Difusão” e “Disseminação” como sinônimos, 

relacionando-os com “usuários” e sendo entendidos como “[serviços de distribuição de 

informações e documentos] a pessoas ou entidades, a partir de um ponto central de 

armazenamento” (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 139). 

Como vimos, arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação têm como 

pressuposto convergente difundir seus acervos, variando conforme o público e conteúdo a ser 

disponibilizado (ROCKEMBACH, 2015, p. 100). Mais especificamente na Arquivologia, a 

difusão configura-se em uma das funções arquivísticas, juntamente com a criação, avaliação, 

aquisição, conservação, classificação e descrição (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 48). 

As funções envolvem todos os princípios, métodos e operações destinados à organização e ao 

tratamento dos arquivos, buscando satisfazer as necessidades de informação dos usuários.  

No que se refere à difusão como função arquivística, percebe-se que as instituições 

arquivísticas muitas vezes não conseguem realizar todas as atividades com a mesma 

intensidade, focando-se mais nas partes burocráticas e técnicas, como a descrição e 

classificação de documentos. Muitas vezes por conta da falta de recursos humanos e 

financeiros das instituições. Contudo, para que a difusão seja bem exercida “é necessário que 

as demais funções sejam executadas de forma eficiente [e que] a difusão seja parte de um 

programa de gestão” (SARAIVA; PEREIRA, 2018, p. 658). Sobre o assunto, Aldabalde e 
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Rodrigues (2015, p. 256) afirmam que “ainda não há consenso nem sequer acerca da difusão 

como uma das funções básicas do arquivo [...]”. 

A falta de consenso sobre a importância da difusão como uma das funções básicas do 

arquivo atesta, conforme vimos nas seções anteriores, que as discussões sobre a dimensão 

sociocultural dos arquivos ainda é um assunto que suscita debates no campo da Arquivologia, 

mas que, como também vimos, conta com o apoio de teóricos como Cook (2012a), Jardim 

(1995), Fonseca (2005) e Oliveira (2917, 2019a) que em seus estudos e pesquisas vêm 

destacando a importância da relação entre os arquivos, a cultura e a memória coletiva. 

Assim, defende-se nesta pesquisa que a difusão é uma das principais tarefas dos 

arquivos, assim como a função síntese que expressa o esforço realizado pelos arquivistas para 

organizar e dar acesso aos documentos. Por séculos, os arquivos públicos eram vistos 

exclusivamente como guardiões do patrimônio documental da nação e seu acesso era 

disponibilizado para uma minoria de pesquisadores. Porém, houve uma mudança 

significativa no saber-fazer das instituições arquivísticas levando-as a ampliar seu escopo de 

ação, tanto no que diz respeito aos tipos de arquivos a custodiar como em relação às suas 

funções diante do Estado e da sociedade em geral, mudanças essas que no Brasil se 

formalizaram com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e, mais recentemente, 

com a Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 2011). Nos campos da cultura e da difusão 

destacam-se o Plano Nacional de Cultura (2010) e o Plano Setorial de Arquivos (2017-2027), 

sendo uma de suas estratégias de ação “Criar uma Semana Nacional de Arquivos” 

(CONSELHO... 2018, p.18). Esta ação vem sendo posta em prática pelas instituições desde 

2017 e na seção seguinte será analisada com mais acuidade, tendo como lócus os eventos 

ocorridos de 2017 a 2019 na cidade do Rio de Janeiro. 

Como vimos, a difusão envolve diversos elementos, aspectos e considerações. E para 

uma melhor compreensão acerca da difusão arquivística, cabe estabelecer uma diferenciação 

entre difusão e mediação cultural:  

Difusão é o processo cujo objeto é a informação que segue uma dinâmica 

emissiva em relação ao público para o qual se dirige, numa estratégia de 

transmissão cujo último é a acessibilidade via produtos e serviços, tais como 

publicação de instrumentos de pesquisa on-line, serviço de referência, 

atendimento por e-mail e serviço reprográfico. Já a mediação cultural é o 

processo cujo objeto é a cultura dirigida com uma dinâmica interativa em 

relação ao público, para o qual se volta a estratégia da construção, como 

objetivo de promover a democratização e a democracia cultural, resultando 

em produtos e serviços tais como a produção audiovisual, efemérida 

histórica, recital, mesa-redonda, mostra de arte, oficina e concerto 

(ALDABALDE; RODRIGUES, 2015, p. 259). 
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Assim, os profissionais da informação precisam ter em mente que são mediadores 

entre os usuários e a informação, e também são responsáveis por todo o processo de gestão, 

incluindo a divulgação da instituição, das atividades arquivísticas e do acervo documental, 

que por vezes poderá ter baixos índices de consultas se houver poucas atividades de 

divulgação, conforme ressalta Almeida Júnior (2009). 

No entanto, devemos atentar que uma difusão adequada deve ter como política a 

necessidade de informação dos usuários. Almeida Júnior (2009) chama-nos a atenção de que 

no processo de mediação (entre os usuários e os acervos) deve-se observar as demandas de 

informação dos usuários, uma vez que a mediação (informacional, cultural e educativa) é um 

processo que vai da comunicação, via documento, até a transformação do conhecimento de 

uma pessoa.  

Conforme o autor, uma característica marcante da mediação é a interferência. 

Almeida Júnior (2009, p. 93) se opõe ao “[...] conceito hegemônico de imparcialidade e 

neutralidade do profissional da informação no exercício de seu trabalho”. Para ele, o 

profissional da informação, seja ele arquivista, bibliotecário ou museólogo interfere no 

tratamento da informação, bem como no atendimento ao usuário. Pois na aplicação de nossos 

conhecimentos técnicos “[...] valores e preceitos não são apagados na relação do tratamento 

da informação” (FERREIRA; ALMEIDA JÚNIOR, 2013, p. 165).  

O processamento técnico de documentos de arquivo não visa diretamente o usuário, 

embora haja a preocupação com ele. O produto final desta atividade são os instrumentos de 

pesquisa (catálogos, guias etc.) por meio do qual se realiza, juntamente com a análise e 

negociação, a mediação da informação. Almeida Júnior (2009) caracteriza esse tipo de 

mediação como implícita, pois não existe a necessidade da presença física do usuário para 

realizá-la.  

Por sua vez, na mediação explícita, é imprescindível a presença do usuário, sendo ela 

a “[...] condição sine qua non para sua existência, mesmo que tal presença não seja física, 

como, por exemplo, nos acessos à distância em que não é solicitada a interferência concreta e 

presencial do profissional da informação” (ALMEIDA JÚNIOR, 2009, p. 93). 

A relação direta dos arquivistas com os usuários os coloca como mediadores 

explícitos da informação. Nesse viés, na mediação da informação explícita destacam-se os 

serviços de referência e todas as atividades de ação cultural envolvendo os acervos. De 
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acordo com Accart (2012, p. 22), “[o] serviço de referência é um dos elementos fundamentais 

da política de comunicação e difusão da informação da instituição”. 

Os programas educativos e culturais são uma ampliação do serviço de referência. 

Mostra-nos que o público dos arquivos vai além dos que chegam ao seu recinto para 

pesquisar, sobretudo os historiadores, ele envolve toda a comunidade, mesmo aqueles que 

nem sequer sabem a função desta instituição. Assim, Barros (2009) afirma que, 

  

[...] qualquer centro de informação (biblioteca, arquivo ou museu) pode 

optar por eventuais atividades culturais ou com elas montar um programa 

cultural (mensal, semestral, anual), que envolva seu acervo informacional 

ou parte dele, com o intuito de acrescentar conhecimento ao seu público ou 

de contribuir para o seu lazer, independentemente das tarefas técnicas que 

lhe são próprias (BARROS, 2009, não paginado). 

 

Na mediação da informação explícita destacam-se os serviços de referência e todas as 

atividades de ação cultural envolvendo os acervos, incluindo os programas educativos 

realizados pelos arquivos. Significa dizer que mais do que organizar para testemunhar, os 

arquivos possibilitam, através da mediação, um percurso que pode resultar em conhecimento. 

Pensar a mediação da informação na Arquivologia implica “pensar em reformulações 

teórico-metodológicas, em novos posicionamentos profissionais e em situar a área frente às 

expectativas assinaladas pela era pós-custodial” (FERREIRA; ALMEIDA JÚNIOR, 2013, p. 

165).  

Cabe ressaltar que os objetivos básicos de um arquivo público são os de servir à 

administração, à cidadania e à historiografia. Entretanto, para além disso, a sociedade faz uso 

multifacetado dos arquivos públicos, utilizando os seus documentos como registros 

fidedignos, necessários à vida civil, pessoal e profissional de seus integrantes, assim como 

permite melhor compreender a identidade cultural de sua comunidade e a evolução da sua 

história e do desenvolvimento das relações entre o cidadão e o Estado. Estas relações são 

permeadas pela questão dos direitos e dos deveres de um para com o outro, relações que, na 

história, tiveram diferentes graus e matizes (BELLOTTO, 2006, p. 133). 

No campo das questões culturais, é fato que as instituições arquivísticas possuem um 

número incalculável de documentos de todos os tipos e de todas as épocas, que se constituem 

em riquíssimas fontes para a pesquisa e para os estudos educativos. Assim, as ações 

educativas (exposições, palestras, cursos etc.) desenvolvidas nos arquivos podem ser 

utilizadas para promover o acesso aos seus patrimônios documentais, provocando 

questionamentos e reflexões. 
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Tais reflexões possibilitam a defesa por alguns estudiosos de que os arquivos, entre 

outras funções, produzem conhecimento. Essa afirmação é decisiva, visto que se observa uma 

nova postura desse campo de conhecimento. O arquivo “[...] não é apenas o braço da 

administração e guardador de memória, é também produtor e disseminador de conhecimento” 

(FERREIRA; ALMEIDA JÚNIOR, 2013, p. 166). 

A própria etapa de organização documental é por si só uma mediação (técnicas, 

sistemas e ferramentas). Portanto, posterior ao tratamento documental, o enfoque na 

mediação coloca para o arquivista o desafio de focalizar a organização da produção, visando 

manter a organicidade e a integridade dos documentos, para que possam ser usados pelo 

produtor e, posteriormente, em sua fase permanente, por toda a sociedade.  

Cabe ressaltar que o objetivo desta pesquisa não é discutir os paradigmas da 

arquivística, no entanto, reconhece-se que o valor informacional do documento de arquivo 

deve ser explicitado, não só por meio de mediações implícitas, tangenciadas pelas técnicas de 

organização e gestão de documentos, mas também por mediações explícitas, focadas no 

desenvolvimento de atividades culturais. 

Bellotto (2006) observa três modelos de difusão em instituições arquivísticas que 

arrolam as estratégias de mediação implícita e explícita, a saber: educativa, editorial e 

cultural. 

QUADRO 2 – Modelo de difusão proposto por Bellotto (2006) 

DIFUSÃO EDUCATIVA 

 

Compreende uma relação entre o arquivo e as escolas por meio de 

visitas e conhecimento dos documentos custodiados, buscando 

estimular alunos do ensino fundamental e médio a frequentar 

instituições de pesquisa e memória, iniciar o estudante na produção 

do conhecimento científico e incentivar a busca pela informação. 

DIFUSÃO EDITORIAL 

Relaciona-se com as publicações que divulgam os produtos e 

serviços do arquivo, através de instrumentos de comunicação 

dirigida, como revistas, boletins, livros, sítios digitais 

institucionais, redes sociais, entre outros. 

DIFUSÃO CULTURAL 

Corresponde ao desenvolvimento de atividades que utilizam a 

cultura como meio de comunicação, envolvendo projetos culturais 

com diversas temáticas da literatura, música, cinema, teatro, 

manifestações culturais e artísticas, por parte dos arquivos.  

Fonte: Bellotto (2006, p. 228). Sistematização feita pela autora (2020). 
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Conforme o Quadro 2, a difusão cultural procura cumprir com duas funções 

consideradas importantes, “[...] lançar elementos de dentro para fora, procurando atingir um 

campo de abrangência cada vez mais amplo, o que permite o retorno dessa mesma política, 

acenando com atrativos no recinto do arquivo” (BELLOTTO, 2006, p. 228).   

Além disso, as atividades de difusão cultural possibilitam que os arquivos 

desenvolvam sua visibilidade social. Segundo Oliveira,  

 

[...] a ampliação da visibilidade dos arquivos encontra eco no próprio 

movimento tecnológico da sociedade e nas mudanças culturais que ocorrem, 

oferecendo aos arquivos lugares diferentes e distintas e novas funções 

sociais, na medida em que surgem novos usos para os acervos. Estas 

mudanças não acontecem isoladamente e pressupõem a produção de 

diferentes objetos e métodos de pesquisa e a produção de uma nova 

realidade para os arquivos enquanto lugar de acesso e preservação 

(OLIVEIRA, 2013, p. 328). 

 

Essas ações apresentam diferentes graus de complexidade e dilemas. No caso 

específico da difusão educativa, por exemplo, também mencionada como assistência 

educativa ou serviço educativo (FRATINI, 2009), muitas instituições arquivísticas resistiram, 

ou ainda resistem em implementá-la. 

Os exemplos de formas de difusão arquivística mais comuns são visitas técnicas, 

visitas guiadas, exposições, oficinas, seminários, periódicos, elaboração de páginas na 

internet, publicação de instrumentos de pesquisa (guias, catálogos, inventários, índices). 

Alguns desses recursos são definidos no Dicionário organizado por Cunha e Cavalcanti 

(2008), a saber: 

 Visita guiada: são visitas que os usuários fazem acompanhados por um técnico para 

receberem informações sobre os produtos e serviços informacionais disponíveis, tendo 

como variáveis a visita orientada e a visita virtual. 

 Mesa redonda: reunião no qual os participantes, em pé de igualdade, discutem ou 

deliberam. 

 Colóquio: reunião de especialistas em que são discutidas e confrontadas ideias e opiniões 

sobre um assunto. 

 Conferência: reunião de indivíduos ou de representantes de várias entidades para discutir 

e/ou tomar decisões sobre assuntos de interesse comum. 

 Palestra: conferência ou debate sobre um tema cultural, técnico ou científico. 
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 Exposição: divulgação pública, de caráter temporário, de objetos de arte, tecnologia, 

documentos, manuscritos ou outro objeto de interesse cultural, ficando exposto à 

visitação pública por período determinado.  

 Instrumentos de pesquisa: Instrumento de descrição documental que permite uma visão 

de conjunto de um serviço de arquivo ou de um organismo, e que apresenta informações 

práticas sobre a organização e o conteúdo de cada um dos fundos. 

 

Entre os recursos citados, os mais utilizados na difusão são as visitas técnicas8 e 

guiadas. As visitas apresentam e situam os usuários dentro do espaço físico do arquivo, 

“[o]nde os visitantes conhecem o funcionamento e o caminho percorrido pelos documentos, 

até a sua disponibilização” (MENEZES, 2012, p. 54).  Entre os visitantes, encontramos 

estudantes do ensino básico e ensino superior, em sua maioria, estes são estudantes da área de 

Arquivologia e História e pesquisadores profissionais9. Observa-se que na definição 

apresentada no Dicionário de Cunha e Cavalcante (2008), a visita técnica não foi identificada 

como variável da visita guiada. De acordo com o Arquivo Nacional a visita técnica se difere 

da visita guiada, por ser “direcionada para estudantes universitários, além de profissionais de 

arquivos e instituições congêneres”, ou seja, visitantes que já conhecem a atividade 

arquivística. E esta vai além do lúdico e da curiosidade da visita guiada, e normalmente 

possuem uma duração maior (ARQUIVO NACIONAL, 2020). No dicionário Multilingual 

Archival Terminolgy (ICA, 2002, p. 8), o termo ‘visite’ aparece ligado ao termo: action 

culturelle (fr), activités culturelles (fr) e muito se aproxima de visita guiada, sendo definido 

como “Atividades de um serviço de arquivo destinado a conscientizar o público sobre a 

existência e o interesse científico ou artístico dos fundos e coleções que ele preserva, 

melhorando-os por meio de exposições, conferências, publicações, visitas etc.”10 (ICA, 2008, 

p. 2, tradução nossa). 

                                                           
8
 A investigação dos termos “visita técnica” não obteve resultado em nenhum dicionário e/ou glossário da área 

de Arquivologia publicado no Brasil. Optamos então em traduzir o termo para o inglês (technical visit), francês 

(visite technique) e espanhol (visita técnica) e pesquisá-los nas seguintes fontes: A Glossary of Archival and 

Records Terminology (SAA, USA); Diccionario de Terminología Archivística (Ministério da Cultrua y Deporte, 

Espanha) e Multilingual Archival Terminolgy (ICA, Canada), mas também não tivemos resultados. A palavra 

“visita” isoladamente também foi pesquisada nessas obras, mas sem resultados. 
9 No próximo capítulo, apresentamos dados dos relatórios de atividades do Setor de Educação em Arquivos do 

Arquivo Nacional, dos anos de 2016-2019 que ilustram as atividades mais frequentadas por esses visitantes. 
10Activités d'un service d'archives destinées à faire connaître au public l'existence et l'intérêt scientifique ou 

artistique des fonds et collections qu'il conserve et à les mettre ainsi en valeur par le biais d'expositions, de 

conférences, de publications, de visites etc. Citation: Direction des Archives de France, "Dictionnaire de 

terminologie archivisitique," ICA. Multilingual Archival Terminolgy (2002, p. 8). 

http://www.ciscra.org/mat/mat/term/351/631
http://www.ciscra.org/mat/mat/term/351/631
http://www.ciscra.org/mat/mat/term/352/634
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De acordo com a definição de Cunha e Cavalcante (2008), podemos aproximar  “mesa 

redonda” de “roda de conversa”, pois são atividades bem semelhantes:  em ambas os 

participantes dão sua opinião, como iguais, sobre o assunto abordado. Já as atividades de 

colóquio, conferência e palestra se assemelham em sua descrição, sendo caracterizadas pelo 

debate de pares sobre um assunto comum.  

Cursos, exposições e mostras de pesquisas, de acordo com Menezes (2012, p. 53), 

buscam contemplar diferentes públicos, abordando “pontos de vista históricos, estéticos e 

sociais”, propiciando um processo de aprendizagem com a participação ativa do público. As 

autoras Moura e Vaisman (2017 p. 142) deram um destaque especial para a exposição como 

instrumento de difusão cultural do patrimônio documental do Serviço de Arquivo Histórico 

Institucional (SAHI)11, órgão subordinado ao Centro de Memória e Informação (CMI) da 

FCRB,  pois acreditam que “as exposições têm linguagem própria e é preciso avaliar, antes 

de mais nada, se o material a ser exposto atende a estas características [...] visuais e 

informativas”. Para as autoras, as exposições são: 

uma reflexão sobre o passado, relacionada a uma cultura da memória que 

lança mão de fatos históricos e de episódios conhecidos, e concretizada de 

várias maneiras, dentre elas pelos eventos que relembram esses fatos: as 

comemorações. Quando o evento comemorativo é decodificado por uma 

abordagem histórica, ele é pensado no seu contexto mais amplo e esforça-se 

para torná-lo compreensível dentro de um determinado aspecto (MOURA; 

VAISMAN, 2017 p. 142). 

 

Ao refletirmos sobre o tema da memória e seus lugares, conforme já explicitamos 

com Nora (1993) e Pollak (1992), podemos entender que a informação arquivística tem uma 

dimensão social, pois seus documentos são produtos das relações sociais, e é isso que nos faz 

aproximá-la das discussões sobre memória coletiva, cujo acesso se amplia quando se tornam 

objeto das ações de difusão. Ainda de acordo com as autoras, as instituições arquivísticas, 

como lugares de constituição do patrimônio documental, devem atuar na gestão, preservação 

e divulgação da memória, pois “[...] através da realização de eventos comemorativos que se 

pode difundir e dar maior visibilidade aos acervos” (MOURA; VAISMAN, 2017, p. 142). 

Fratini (2009) faz uma crítica às ações educativas e atividades de difusão cultural que 

se apoiam exclusivamente em um calendário de comemorações históricas, pois minimiza a 

importância da difusão como política institucional, reduzindo-a um conjunto de iniciativas 

                                                           
11

A equipe do SAHI é interdisciplinar, contendo arquivistas, historiadores, professores, pesquisadores e 

profissionais da área de tecnologia da informação. Esta equipe interdisciplinar pode escolher com propriedade a 

diversidade dos documentos selecionados para o projeto, pois possuem experiência com jovens tanto do nível 

fundamental como do nível médio de escolaridade.  
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descontínuas. Porém, a proposta de Moura e Vaisman (2017, p. 142) indica a realização de 

projetos, como as exposições, ressaltando que estes decorram de um trabalho de pesquisa, 

cujo tema reflita “a demanda da sociedade em relação às datas comemorativas, com uma 

representação de um calendário histórico”. E Pollak (1992) aborda as comemorações das 

datas comemorativas como essenciais para a memória nacional. 

Um dos recursos de difusão mais usados nos arquivos são os instrumentos de 

pesquisa. Eles nos permitem a identificação e a localização das informações contidas nos 

conjuntos documentais ajudando-nos na pesquisa, inclusive naquelas voltadas para a 

realização de projetos de divulgação no/do arquivo. De acordo com Menezes (2012, p. 54), 

“são ferramentas que complementam o trabalho de um arquivo com a finalidade de propiciar 

o acesso aos documentos, consulta e divulgações do acervo”. Apresentam formatos e 

características próprias, entre eles, temos: guias, inventários, catálogos e índices. 

Com o desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação e informação, a 

internet passou a ser usada na difusão dos arquivos por meio da criação de sites 

institucionais. Trata-se de um espaço virtual de comunicação que abarca diferentes tipos de 

usuários e que deve ser gerenciado como parte da política de informação da instituição. O uso 

frequente dessa ferramenta levou o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) a publicar as 

Diretrizes Gerais para Construção de Websites de Instituições Arquivísticas (2000)12, na qual 

presta referencial básico às instituições interessadas em criar ou redefinir seus websites. A 

seguir listamos alguns itens importantes, como: histórico, competências, estrutura 

organizacional, programas de trabalho, quadros diretores (e-mails e telefones), endereço 

físico da instituição e formas de acesso; histórico do local, endereço e horário de 

funcionamento. Deve proporcionar o acervo; instrumentos de pesquisa (on-line e não 

disponíveis on-line, além de outras bases de dados); entre outros (CONARQ, 2000). Dessa 

maneira, poderá atrair outros usuários, que, por várias razões, não procurariam o arquivo 

como realidade física. 

Assim, as atividades de difusão são utilizadas para mostrar o que existe referente ao 

uso e à acessibilidade dos recursos disponíveis nas instituições arquivísticas. E o marketing 

pode ser utilizado como propaganda do serviço, atuando na comunicação da instituição com 

o usuário, cativando o público, com objetivo de fidelização do usuário, “[...] possibilitando 

                                                           
12

CONARQ. Diretrizes gerais para a construção de websites de instituições arquivísticas. Disponível em: 

http://conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/Diretrizes_Construcao_websites.pdf 
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melhorar satisfatoriamente a imagem da instituição” e de seus produtos e serviços 

(MENEZES, 2012). 

O Plano Setorial de Arquivo (2017-2027) (CONSELHO..., 2018, p. 26) tem como 

meta que as “[...] instituições arquivísticas públicas possuam programas de educação 

patrimonial, cartilhas educativas ou atividades lúdicas e teatrais, com especial ênfase no 

público escolar”. Ressalta-se que os acervos arquivísticos podem auxiliar no processo de 

conhecimento histórico, trazendo o currículo escolar para mais perto da realidade dos alunos. 

Essas iniciativas podem contribuir para enriquecer a “visão do passado” cristalizada nos 

livros didáticos e fortalecer o aprendizado das disciplinas relacionadas. 

No entanto, temos que ter cuidado para não naturalizar a relação arquivo e educação. 

Romanelli (2002, apud KAYOMA 2013, p. 124) lista alguns dos “erros mais comuns dos 

serviços educativos” de arquivos, especificamente as formas de difusão de visitas guiadas e 

exposições.  

1. A visita guiada passiva, que se remete ao modelo “das maravilhas”, ou seja, “olhar e 

não tocar”.  

2. A exibição de documentos mais ou menos famosos, como parte de uma "síndrome do 

original".  

3. O falso labirinto, ou seja, uma pesquisa simplificada de tal maneira que não permite a 

descoberta senão do que já havia sido preparado.  

4. O “labirinto puro”, ou seja, a proposta de uma pesquisa excessivamente ampla, 

totalmente desorientadora.  

Essa reflexão do pesquisador italiano também pode guiar-nos por muitas das práticas 

presentes nos arquivos brasileiros. O primeiro “erro” apontado na lista fala sobre a “visita 

guiada passiva”, que coloca o documento de arquivo como “documento/monumento” (LE 

GOFF, 2003), conforme vimos na seção anterior. Como se sabe, não se pode retirar 

documentos do seu contexto de produção, sem levar em consideração o que o conjunto 

representa sobre o momento histórico de sua produção/criação. O segundo item da lista 

refere-se aos documentos originais, expostos como peças únicas, descontextualizados, ação 

esta “[...] que monumentaliza esses registros, impedindo que os leitores teçam relações 

discursivas entre estes e outros documentos da mesma série, ou entre séries do mesmo fundo” 

(ROMANELLI, 2002 apud KAYOMA, 2013, p. 124). 

Já o terceiro item, referente ao “falso labirinto”, trata da pesquisa simplificada, que 

não permite aos visitantes a descoberta senão do que já havia sido preparado, assim, não 
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estimulam sentidos e imaginação, impedindo que o percurso se torne uma experiência 

sensível. E o último erro apontado, o “labirinto puro”, seria uma proposta de uma pesquisa 

ampla e desorientadora, que também não contribui de forma relevante para incorporação do 

patrimônio documental à vida da sociedade. Assim, os usuários não se reconheceriam como 

parte desse patrimônio histórico cultural. 

Com o propósito de superar os “erros” alencados por Romanelli, as instituições 

arquivísticas vêm aprimorando seus programas de difusão cultural e educativa, inclusive 

explorando diferentes recursos para divulgar seus acervos e a si mesmas. A seguir, citamos 

alguns exemplos.  

Em 2003, no Brasil, em uma ação inovadora, o Arquivo Público da Cidade de Belo 

Horizonte (APCBH)13 lançou um vídeo institucional voltado para o público escolar: Vídeo 

documento: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte – recurso que foi incorporado às 

visitas monitoradas nas dependências do Arquivo, inaugurando uma interlocução com 

preceitos da Educação Patrimonial. Em 2007, esta instituição criou um material de apoio 

destinado a orientar os professores sobre conceitos e atividades da instituição, a cartilha 

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte: informação e memória. Ainda hoje a cartilha 

é considerada, pela literatura arquivística, um modelo para outras instituições, pois apresenta 

discussões sobre gestão documental, preservação e difusão do acervo de uma forma bem 

simples e didática, inclusive oferecendo atividades lúdicas para os alunos, aspecto absorvido 

pela área e recomendado na Meta 31 do Plano Setorial de Arquivos (2017-2027). 

Até 2022, pelo menos 50% das instituições arquivísticas públicas deverão 

ter programas de educação patrimonial, cartilhas educativas ou atividades 

lúdicas e teatrais, com especial ênfase no público escolar (Plano Setorial 

de Arquivos, 2018). 

 

Ivana Parrela (2013, p. 110) destaca algumas experiências dos arquivos de São Paulo 

e Rio Grande do Sul como contrapontos ao caso mineiro. De acordo com autora, o Arquivo 

Público do Estado de São Paulo possui um projeto para que professores do ensino 

fundamental e médio e graduação (ensino superior) “possam fazer do espaço do arquivo parte 

da sua sala de aula”. Ainda na capital paulista, cita o trabalho realizado pelo Arquivo 

Histórico Municipal Washington Luís, que por intermédio de seu Serviço Educativo, desde 

1989 executa ações cultruais. No Rio Grande do Sul, o Arquivo Histórico Moysés Vellinho, 

                                                           
13

 O Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH) foi criado em 1991, mesmo ano de criação da Lei 

8.159, a Lei Nacional de Arquivos. O arquivo possui uma visão diferenciada das demais instituições 

arquivísticas, investindo, desde o início de sua criação, em atividades de difusão como organização de palestras 

e exposições, que vêm sendo realizadas desde 1993, e em ações educativas. 
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desde 1997, desenvolve ações de difusão cultural, passando a adotar, a partir de 2005, a 

metodologia de Educação Patrimonial como norteadora dos trabalhos. 

 

FIGURA 1: Cartilha “Informação e Memória” 

 

Fonte: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (2007) 

 

A cartilha acima (FIGURA 1) foi feita para oferecer informações aos professores que 

junto com seus alunos visitam o APCBH. Por meio da cartilha, o professor tem contato com 

conceitos básicos da área de Arquivologia e com as principais atividades desenvolvidas pela 

instituição. O material ainda conta com sugestões de atividades a serem feitas com os alunos 

(ARQUIVO DA CIDADE DE BELO HORIZONTE, 2007). 

O meio de divulgação do APCBH é o site institucional14 da Prefeitura da Cidade de 

Belo Horizonte, onde a instituição disponibiliza para download outras cartilhas, como a 

“Cartilha do Cidadão” (2016), que explica sobre os documentos custodiados pelo APCBH, 

direitos e deveres do cidadão e o material didático do Projeto “Educação sobre Patrimônio 

                                                           
14 https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/arquivo-publico 

https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/arquivo-publico
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Cultural: formação de jovens mediadores e multiplicadores” (2013), que busca formar 

mediadores para a criação de oficinas voltadas para educação patrimonial nas escolas 

(ARQUIVO PÚBLICO DA CIDADE DE BELO HORIZONTE, 2020)15. 

Na Cidade do Rio de Janeiro, a Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) se sobressai 

por desenvolver atividades voltadas para a promoção do patrimônio documental presente nos 

seus Arquivos Históricos usando para tal fim a internet e outros recursos virtuais. 

Uma estratégia recente adotada pela FCRB como instrumento para difusão do seu 

acervo foi a introdução dos jogos educativos digitais. Dessa maneira, foi promovido pelo 

SAHI, no ano de 2015, o sítio Memória  da Escravidão, Abolição e Pós-abolição, um 

repositório com diversas atividades envolvendo o tema, incluindo jogos online.  O objetivo 

deste projeto era criar um espaço virtual para difundir o conhecimento histórico com 

temáticas referentes à escravidão africana no Brasil, o movimento abolicionista e o período 

pós-abolição, tendo por base documentos pertencentes ao acervo da FCRB.  

Para o desenvolvimento do projeto a FCRB formou parceria com Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), por meio de seu Laboratório de 

Automação de Museus, Bibliotecas Digitais e Arquivos (LAMBDA), que ficou responsável 

por toda parte da programação da webpage e suporte necessário nos assuntos relacionados à 

tecnologia da informação.  

No sítio Memória da Escravidão, Abolição e Pós-abolição destacam-se os módulos: 

Exposições, Vocabulário Controlado, Sítios Correlatos e Jogos.  O módulo “Exposições” 

abriga dois catálogos digitais com textos e as imagens das exposições “Registro da 

Escravidão na Vida Privada” e “Abolição e Seus Registros na Vida Privada”, que foram 

exposições apresentadas ao público na FCRB nos anos de 2013 e 2014, respectivamente. O 

site também disponibiliza a exposição “Registro da Escravidão na Vida Privada (Vol.2)”, 

esta desenvolvida em ambiente digital disponível online no sítio. 

                                                           
15

 O projeto oferece um curso de formação em educação patrimonial gratuito. O Objetivo é explorar as 

potencialidades educativas do patrimônio cultural da cidade, com base nas metodologias desenvolvidas por 

instituições com tradição na área como o Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, a Diretoria de 

Patrimônio Cultural e o Museu Histórico Abílio Barreto, órgãos integrantes da Fundação Municipal de Cultura. 

A carga horária do curso será de 4 horas semanais, totalizando 40 horas. “Espera-se que a oportunidade forneça 

aos mediadores ferramentas para a elaboração de oficinas e cursos voltados para a educação patrimonial nas 

escolas, multiplicando saberes e possibilitando a construção de espaços de debate acerca das práticas educativas 

e das potencialidades de apropriação da cidade”. Disponível em:  

https://www.ufmg.br/proex/cpinfo/saberesplurais/noticias/educacao-para-o-patrimonio-cultural-formacao-de-

jovens-mediadores-e-multiplicadores/. Acesso em: 31 mar. 2020. 
 

https://www.ufmg.br/proex/cpinfo/saberesplurais/noticias/educacao-para-o-patrimonio-cultural-formacao-de-jovens-mediadores-e-multiplicadores/
https://www.ufmg.br/proex/cpinfo/saberesplurais/noticias/educacao-para-o-patrimonio-cultural-formacao-de-jovens-mediadores-e-multiplicadores/
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O módulo “Vocabulário Controlado” disponibiliza cerca de 350 termos encontrados 

em documentos e na bibliografia sobre o tema escravidão, abolição e pós-abolição. Já no 

módulo “Sítios Correlatos”, encontramos links para sítios e repositórios institucionais que 

contêm teses, dissertações, monografias e outros conteúdos sobre o tema.  

O que difere esse projeto de outros de difusão cultural de acervos arquivísticos é a 

disponibilização online de cópias digitais dos documentos selecionados e a criação de uma 

página de jogos digitais16 voltados para um público jovem de 14 a 18 anos. Esses jogos 

podem ser utilizados como ferramenta pedagógica em aulas da disciplina de História e Artes, 

bastando um computador ou tablet e acesso à internet (JACCOUD, 2018). 

 

FIGURA 2: Página do módulo “jogos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação Casa de Rui Barbosa (2020). 

 

O Módulo “Jogos” (FIGURA 2) subdivide-se em quatro jogos: palavras cruzadas, 

quiz17, jogo da memória e desafio da transcrição, este baseado em conhecimentos 

paleográficos. De acordo com Fratini (2009, p.45), trata-se de uma experiência nova, já que:  

 

[...] os recursos da Tecnologia da Informação podem fornecer soluções [...] 

inovadoras para as atividades educativas em arquivos, sobretudo para o 

público jovem, através de jogos interativos para computadores ou acessíveis 

na internet, envolvendo documentos de história, outras disciplinas e 

aspectos (FRATINI, 2009, p. 45). 

  

                                                           
16 http://www.memoriaescravidao.rb.gov.br/modulo-educacional.html 
17 Quiz é um jogo de perguntas que tem como objetivo fazer uma avaliação dos conhecimentos sobre 

determinado assunto, neste caso, sobre a temática de Escravidão, Abolição e Pós-Abolição. 

http://www.memoriaescravidao.rb.gov.br/modulo-educacional.html
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No módulo Jogo, o acervo selecionado foi pensado de forma que o jogador pudesse 

jogar sem intermediários, baseado apenas em sua experiência lúdica. Conforme explicitado 

por Leandro Jaccoud, um dos responsáveis pela idealização do módulo: 

  

[…] procurou-se, durante toda a etapa de prospecção documental, selecionar 

aqueles registros em que a escravidão e o seu processo de extinção fossem 

tratados explicitamente. [...] Tal preocupação se justifica por ser o conteúdo 

do módulo educacional dirigido a um público alvo que, provavelmente, não 

domina os assuntos destacados em sua plenitude e que deverá acessá-los 

sem a mediação de um profissional especialista (JACCOUD, 2018, p. 102). 
  

 Dentre os itens selecionados para o corpus documental dos jogos, destacam-se os 

documentos iconográficos como fotografias, charges e caricaturas. Além disso, encontramos 

documentos textuais como correspondências, documentos oficiais, cartões de visita e 

periódicos antigos. 

 Sobre as exposições virtuais e a publicação de reproduções de documentos em sítios 

de instituições arquivísticas, atenta-se para a forma que esses documentos têm sido expostos. 

Alguns sites permitem o download do material para que seja usado em outros contextos, 

como a sala de aula, outros já precisam ser acessados online.  

Kayoma (2013) chama-nos a atenção que não é incomum algumas imagens de 

documentos inseridos em exposições virtuais que estão disponíveis para download estarem 

mal descritas, sem identificação do título, fundo ou coleção a que pertencem etc. No que diz 

respeito aos documentos online, o correto seria que os sites permitissem uma visão de todo 

um conjunto de documentos, com a publicação de séries articuladas, “ordenados de acordo 

com sua estrutura, em fundos, coleções, seus grupos e séries”.  Segundo Kayoma (2013, p. 

96), “[...] essa forma de publicação busca manter os documentos em seu contexto de 

produção e/ou em seu arranjo arquivístico”. Porém, a pesquisa por fundos não é fácil para 

quem não conhece a lógica de classificação e arranjo dos arquivos, e seu conhecimento pode 

ser um empecilho à pesquisa. Por isso indicam-se, nos programas de difusão cultural com 

vista à educação patrimonial, a utilização de dossiês temáticos e a indexação por 

componentes curriculares por se apresentarem mais acessíveis, além de terem formatos mais 

próximos das práticas escolares. 

Por fim, compreende-se que a digitalização e a publicação online de documentos de 

arquivo é uma possibilidade de democratização do acesso à documentação pública e de 

divulgação dos acervos arquivísticos para alcançar espaços e grupos sociais que não teriam 

acesso aos arquivos por outros meios, em razão da distância física, talvez, ou do 
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conhecimento. Dessa forma, essas ações colaborariam com a valorização do patrimônio 

documental. Nota-se uma investida das instituições arquivísticas públicas em programas que 

articulem informação, documento e memória explorando como recurso as tecnologias 

digitais, fazendo surgir “pontos de acesso eletrônico à documentação dos arquivos” 

(KAYOMA, 2013, p. 98). 

Na próxima seção nos dedicamos a mostrar como a questão da difusão cultural vem 

sendo trabalhada em outros arquivos públicos e outras instituições de memória localizadas na 

cidade do Rio de Janeiro. Em um primeiro momento, nos deteremos a identificar e analisar as 

ações realizadas por estas entidades durante as três edições (2017-2019) da Semana Nacional 

dos Arquivos (SNA), confrontando-as com os modelos de difusão explicitados por Bellotto 

(2006): difusão editorial, difusão educativa e difusão cultural. 

A seguir, analisaremos a questão da difusão cultural e educativa no Arquivo Nacional, 

de modo a entender como essa instituição vem atuando nessa área e de que forma  suas  

atividades se alinham com a metodologia de educação patrimonial desenvolvida no Guia 

Básico de Educação Patrimonial, organizado por Horta, Grunberg e Monteiro (1999), ou se 

há maior aderência com os três modelos de difusão explicitados por Bellotto (2006).   
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3 MARCO EMPÍRICO 

Para a investigação foram selecionados dois estudos de casos, cada qual se 

constituindo como objetos empíricos específicos. O primeiro a ser analisado é um evento: a 

Semana Nacional de Arquivos (SNA); e o segundo, uma instituição: o Arquivo Nacional, 

especificamente as ações da Equipe de Educação em Arquivos (EDARQ). 

Segundo Yin (2001), o estudo de caso é uma metodologia de pesquisa que 

compreende abordagens específicas de coletas e análise de dados, destacando o uso de 

questionários, entrevistas e depoimentos. Para Quaresma (2005), estas são as formas de 

coleta de dados mais utilizadas em trabalhos de campo. Através delas os pesquisadores 

buscam obter informações, ou seja, coletar dados objetivos e subjetivos. 

Para a análise dos dados, tomou-se como referencial teórico os estudos de Fratini 

(2009), Kayoma (2013), Menezes (2012), entre outros sobre a dimensão sociocultural e 

educativa dos arquivos e de sua importância para a sociedade em geral. Como parâmetro para 

a análise das atividades culturais e educativas foi escolhido o modelo de difusão elaborado 

por Bellotto em estudo clássico sobre o tema, publicado no livro “Arquivos Permanentes: 

tratamento documental” (4ª edição de 2006). Para discutir a dinâmica adotada pelos 

mediadores da EDARQ na consecução das atividades desenvolvidas pela equipe, utilizou-se 

como referência as instruções contidas no Guia Básico de Educação Patrimonial, organizado 

por Horta, Grunberg e Monteiro (1999). 

 

3.1  A SEMANA NACIONAL DE ARQUIVOS (SNA): UM ESTUDO DE CASO 

A Semana Nacional de Arquivos (SNA) vem sendo realizada sistematicamente desde 

2017, de modo a atender uma ação estratégica prevista na Meta 28 do Plano Nacional de 

Cultura (PNC, 2010), em que se destaca entre as ações para ampliação do acesso aos 

arquivos e outras instituições de memória a oferta de eventos e espaços voltados a atividades 

culturais visando estimular os cidadãos a frequentarem com mais assiduidade essas 

instituições. Alinhado com o PNC, o Plano Setorial de Arquivos (2017-2027) em seu 

objetivo 3 (p. 16) busca “[a]mpliar a visibilidade dos arquivos na sociedade brasileira”, cita a 

SNA como uma de suas ações que pretende “[...] [p]romover os acervos das instituições 

arquivísticas públicas e/ou centros de memória e documentação (CONSELHO... Plano 

Setorial de Arquivos, 2018,  p. 17). 

A identificação das instituições que participaram da SNA foi feita por meio dos 

folders da programação localizados na internet e de outros materiais enviados pela 
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Coordenação-Geral de Acesso e Difusão Documental (COACE) do Arquivo Nacional, 

instituição que, junto com a FCRB, vem coordenando o evento desde 2017. Apesar de o 

evento ser nacional, optamos por investigar apenas as instituições cariocas que aderiram ao 

convite.  

Em todas as edições foram convidadas a participar instituições públicas ou privadas 

detentoras de acervos arquivísticos. Como procedimento metodológico para escolha do 

corpus de instituições para a análise, optamos por investigar apenas os arquivos centrais, 

sendo excluídos os setoriais. A exclusão dos arquivos setoriais se deu pelo fato de suas 

programações já estarem incluídas nos programas da instituição central a qual estão 

vinculados. Esse procedimento foi usado para evitar redundância de informações. 

Para coleta de dados, enviamos um questionário usando como recurso a ferramenta 

Google forms. O questionário (ver apêndice) arrolou 13 questões, com perguntas abertas e 

fechadas, por meio das quais se buscou identificar os discursos dos profissionais envolvidos 

com a difusão cultural, o perfil da equipe, os objetivos das ações, a função social dos 

arquivos públicos e sua relação com o campo da educação patrimonial. Durante o processo 

de mensuração dos dados, utilizamos os princípios da análise quantitativa (observação, 

descrição, interpretação) para identificar a natureza das ações culturais e sua relação com as 

categorias centrais da pesquisa: arquivo e memória social; arquivo e cidadania; difusão 

cultural e educação patrimonial; mediação da informação; arquivo e educação patrimonial. 

O link para acesso ao questionário foi enviado por e-mail para o gestor das unidades. 

Estas unidades em sua maioria eram arquivos, mas cabe lembrar que a SNA envolve todas as 

instituições que têm arquivos sob sua custódia e não exclusivamente as arquivísticas. 

Enviamos o questionário para 17 instituições (QUADRO 1) que participaram de mais 

de duas edições da SNA de 2017 a 2019, e obtivemos o retorno de 12 delas. Na transcrição 

das respostas às perguntas abertas, para evitar a identificação das pessoas, escolhemos 

nomear as suas falas associando os respondentes às respectivas instituições, sendo estas 

identificadas por letras A, B, C...  

Na análise dos dados (subseções 3.1.1 e 3.1.2), destacamos as principais atividades 

desenvolvidas e a forma como se relacionam com as categorias: arquivo e memória social; 

arquivo e cidadania; difusão cultural e educação patrimonial; mediação da informação; 

arquivo e educação patrimonial; e mediação da informação. 

Cabe ressaltar que os dados referentes ao Arquivo Nacional foram analisados 

separadamente, pois a entidade é um dos campos de estudo, sendo as atividades 
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desenvolvidas pela Equipe de Educação em Arquivo (EDARQ) computadas e analisadas 

nas seções 3.2 e 3.3. 

 

3.1.1 Conhecendo a SNA 

Fruto da parceria entre o Arquivo Nacional e a Fundação Casa de Rui Barbosa, a 

Semana Nacional de Arquivos (SNA) acontece desde 2017. Trata-se de uma iniciativa 

inspirada na Semana Nacional de Museus18, buscando ampliar a visibilidade dos arquivos 

perante a sociedade e garantir o cumprimento do Plano Nacional de Cultura, de promoção e 

proteção da diversidade cultural brasileira. O evento também vai ao encontro das metas 

estabelecidas no Plano Setorial de Arquivos (2017 – 2027), aprovado pelo Conselho 

Nacional de Arquivos, em 2016. O intuito dessas metas é divulgar a importância dos arquivos 

para a sociedade, atuando como instrumento facilitador do acesso à informação, de modo a 

apoiar o cidadão na defesa dos seus direitos e a incentivar a produção de conhecimento 

científico e cultural, com eventos em todo o país na semana em que se celebra o Dia 

Internacional dos Arquivos (FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA, 2019).   

A data do evento, em junho, foi estabelecida pelo Conselho Internacional de Arquivos 

(ICA) em homenagem aos arquivos, fazendo parte de um calendário internacional. Além 

disso, o ICA lança um tema diferente a cada ano para inspirar os eventos. A primeira Semana 

Nacional de Arquivos (2017) teve como tema “Arquivos: Fontes documentais e difusão 

cultural”. Já a segunda (2018), “Governança, Memória e Herança”. Enquanto a terceira 

(2019), “Desenhando arquivos”. A próxima edição (2020), já divulgou o seu tema, 

“Empoderando a sociedade do conhecimento”.  

As instituições participantes podem escolher o tipo de programação que irão 

desenvolver, e estas podem ser acadêmicas ou culturais: palestras, cursos, debates, 

exposições, visitas mediadas, espetáculos teatrais e musicais, exibições de filmes, entre 

outros. E ao se inscreverem na SNA, a organização do evento auxilia na divulgação da ação, 

como elaboração de material gráfico de promoção, disponibilização da programação nacional 

                                                           
18 A Semana de Museus já existe há 18 anos e é uma ação de promoção dos museus brasileiros coordenada 

pelo Ibram que une instituições museológicas, durante uma semana, em torno de atividades para todos os 

públicos. Acontece em comemoração ao Dia Internacional dos Museus (18 de maio), criado em 1977 pelo 

Conselho Internacional de Museus – ICOM, a Semana estende essa celebração, pois, entre os seus objetivos, 

espera-se aumentar o potencial de visitação das instituições museológicas e culturais de todo país, difundindo 

as diversas manifestações e referências culturais, promovendo o acesso à produção simbólica e à diversidade 

cultural dos municípios, criando experiências significativas aos visitantes.  Para mais informações consultar: 

https://www.museus.gov.br/acessoainformacao/acoes-e-programas/semana-nacional-de-museus/ 

 

https://www.museus.gov.br/acessoainformacao/acoes-e-programas/semana-nacional-de-museus/
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completa, entre outros. Abaixo, criamos um quadro (QUADRO 3) com as instituições que 

participaram de duas ou mais edições da Semana Nacional de Arquivos, tendo como recorte a 

cidade do Rio de Janeiro: 

QUADRO 3 - Instituições que participaram da Semana Nacional de Arquivos (SNA) 

INSTITUIÇÕES  1ª SNA 2ª SNA 3ª SNA 

Arquivo Nacional - AN 

 

Conferência de 

abertura; Visita 

guiada (fábrica de 

papel); Mesa 

redonda; 

Exposição.  

Conferência de 

abertura; 

Visita guiada 

(fábrica de papel); 

Roda de conversa; 

Oficina; Mesa 

redonda; Exibição 

de filme; Teatro.  

Conferência de 

abertura; Visita 

guiada (fábrica de 

papel); Oficina; 

Mesa redonda; 

Roda de conversa; 

Palestra; 

Lançamento da 

Revista Acervo.  

Fundação Casa de Rui Barbosa - 

FCRB 

 

Conferência de 

abertura; Mostra. 

 

Conferência de 

abertura; Visita 

guiada; Oficina; 

Palestra. 

Conferência de 

abertura; Palestra; 

Visita guiada; 

Visita técnica; 

Oficina, Contação 

de história; 

Conferência de 

encerramento. 

Arquivo Público do Estado do 

Rio de Janeiro - APERJ 

 

Não participou Visita guiada; 

Palestra. 

Palestra; Oficina. 

Fundação Biblioteca Nacional   

 

Exposição. 

 

Mesa redonda. Seminário.  

 

Arquivo Geral da Cidade do Rio 

de Janeiro - AGCRJ 

 

Visita guiada. Palestra; 

Exibição de filme; 

Visita mediada. 

Visita guiada; 

Lançamento dos 

Livros do Prêmio 

de Monografia do 

AGCRJ; Mesa 

redonda. 

Academia Brasileira de Letras - 

ABL 

 

Não participou. Exposição; 

Visita técnica; 

Visita guiada; 

Exibição de 

filme.  

Visita guiada; 

Palestra; Visita 

técnica; Exibição 

de documentos 

audiovisuais do 

arquivo da ABL. 

Centro de Pesquisa e 

Documentação de História 

Contemporânea do Brasil  

 

Palestra.  

 

Palestra; Visita 

técnica; Mesa 

Redonda. 

 

Seminário. 

 

Arquivo de História das Ciências 

do Museu de Astronomia e 

Ciências Afins - MAST  

 

Palestra. Não participou. Mesa redonda. 

Centro de Documentação da 

Aeronáutica 

 

Não participou. Exposição. Exposição; 

Oficinas. 
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Diretoria do Patrimônio e 

Documentação da Marinha – 

DPDM 

 

Exposição. Exposição; 

Exibição de filme; 

Visita guiada. 

Exibição de filme; 

Exposição; Visita 

guiada. 

Museu da República - MR 

 

Exposição. Mesa redonda; 

Roda de conversa; 

Visita mediada. 

Não participou 

Museu Histórico Nacional - 

MHN 

 

Palestra.  

 

Mesa redonda; 

Visita guiada.  

Não participou 

Escola Técnica Estadual 

Adolpho Bloch. Centro de 

Memória da ETEAB/Banco de 

Imagens Darcy Ribeiro  

 

Visita guiada; 

Exposição. 

 

Exibição de filme. Palestra. 

Instituto Municipal Nise da 

Silveira  

 

Exposição. Exposição; curso. Exposição. 

Arquivo Central e Centro 

Ciências Humanas e Sociais da 

UNIRIO 

 

Palestra.  

 

Palestra; Mesa 

redonda; Visita 

Mediada. 

Palestra; Mesa 

redonda; Visita 

mediada. 

Faculdade de Educação da UFRJ 

 

Minicurso. Seminário. 

 

Exposição; 

Exibição de filme; 

Roda de conversa. 

Museu da Justiça - Centro 

Cultural do Poder Judiciário – 

CCMJ  

 

Não participou. Visita mediada; 

Oficina; 

Exposição. 

Exposição; Visita 

mediada. 

Fundação Oswaldo Cruz/COC – 

Casa de Oswaldo Cruz  

Não participou. Seminário. 

 

Seminário; 

Exposição. 

 
Fonte: criado pela autora (2020). 

  

O Quadro 3 elenca as instituições que participaram de mais de duas edições do evento 

no período de 2017 a 2019. Como explicitado acima, no caso dos arquivos, só foram 

computadas as atividades realizadas pelas unidades centrais, sendo excluídas as realizadas 

pelos arquivos setoriais, pois já estavam incluídas na programação. A intenção foi verificar 

quantas instituições cariocas se mobilizaram para o evento e que tipos de atividades culturais 

promoveram.  

Após entrar em contato com a organização do evento por e-mail, tivemos acesso à 

programação da primeira e da segunda SNA, pois as mesmas já haviam sido substituídas na 

página do evento pela programação da terceira SNA. Na primeira edição (2017) da Semana 

Nacional de Arquivos, participaram 145 instituições, mas somente 23 pertenciam ao 

Município do Rio de Janeiro. Já na segunda edição (2018), foram 180 instituições, em que 17 

eram cariocas. E na última edição (2019), houve um aumento do número de participantes 
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para 215, porém, manteve-se o número de 17 instituições do município do Rio de Janeiro. 

Por fim, observamos que somente dez instituições participaram de todas as edições do 

evento.  

Sobre esse aspecto, percebemos que durante as três edições os arquivos vêm 

ampliando seu leque de atividades. Além das visitas técnicas e visitas guiadas, outras 

atividades tradicionais dessas instituições aparecem como: seminário, exposições e palestras. 

Segundo Coelho (1999), quanto mais diversificada for uma ação cultural, serão maiores as 

chances de se atingir diferentes públicos. 

No entanto, para além de ações pontuais de popularização dos Arquivos, ao pensar em 

ações culturais para esses espaços tem-se que estar atentos ao seu planejamento, traçando de 

forma clara os objetivos que pretende atingir e o público-alvo. Nesse processo, deve-se 

desconstruir a ideia de que o público dos arquivos permanentes restringe-se ao pesquisador, 

mas sim à sociedade como um todo. Segundo Barros (2007, não paginado), a execução de 

uma ação cultural envolve um projeto pensado “[...] a partir do público-alvo e de objetivos 

claramente definidos, girando em torno de imaginação, ação e reflexão”, devendo o mesmo 

ser pensado em conformidade com os propósitos da instituição. Ainda segundo Barros 

(2007), não existe uma receita ou fórmula para realizar a ação cultural, o aprendizado está na 

prática, o que não exclui a necessidade da base teórica, ou seja, do contato com os conceitos 

que norteiam os estudos sobre Ação Cultural.  

De acordo com o Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia (2008, p. 2), ação 

cultural é definida como um “Conjunto de procedimentos, envolvendo recursos humanos e 

materiais, que visam pôr em prática os objetivos de uma determinada política cultural”. A 

aderência das ações culturais a uma política cultural é fundamental para garantir a sua 

continuidade, assim como ajuda-nos a pensar em “ação” na perspectiva de proporcionar ao 

público a apropriação daquilo que é veiculado na/pela ação. Esse respeito ao público o faz tê-

lo como interlocutor e não um mero espectador.   

Nesse processo, é fundamental saber diferenciar ação cultural de animação cultural. 

Esta última nos remete à ideia de implementação de atividades e eventos para atrair o público 

e chamar a atenção para unidades de informação. De acordo com Coelho (2008, p. 16), 

animação cultural, “[é] uma expressão inadequada, viciada, que revela desde logo sua 

ideologia: o agente cultural é, aqui, um animador, é dele que parte a ação [...] É ele o sujeito 

[...]. Os outros são meros objetos [...]”. Pode funcionar como marketing, dando visibilidade à 

instituição, mas é frágil em seu propósito. Já a ação cultural não se limita a mostrar os bens 



66 

 

culturais, ela possibilita a participação das pessoas na produção desses bens, permitindo que 

indivíduos e grupos se apropriem dos espaços e equipamentos.  

Bellotto (2006, p. 232), ao refletir sobre a função educativa dos arquivos públicos 

junto às escolas, destaca a falta de “[...] integração da função didática com a função 

arquivística”, de modo que a atividade educativa nos/dos arquivos possa se tornar um 

elemento curricular constante nas áreas de ensino de História e Ciências Sociais. Essa 

preocupação fez a autora enumerar uma série de atividades e serviços educativos 

desenvolvidos nos arquivos franceses e que podem servir de modelos para as instituições 

arquivísticas no Brasil, desde que se respeitem as especificidades dos arquivos brasileiros.  

 

 QUADRO 4: Atividades de difusão indicadas por Bellotto (2006) para os arquivos 

ATIVIDADES PROPOSTAS E SUGESTÕES 

Visitas Organizadas pelo arquivista e sua equipe, podendo ser precedida de um 

audiovisual, as quais contam a história do Arquivo, apresentam os 

principais fundos e todo circuito do documento, inclusive o processamento 

técnico. Depois, segue-se para a visita propriamente dita. 

Aula de história no 

arquivo 

Atividade realizada em parceria com as escolas. O tema é escolhido pelo 

professor e os documentos são previamente selecionados. A aula acontece 

no arquivo. 

Atendimento de alunos 

- individual ou em 

grupo 

Atividade a ser realizada pela equipe de referência. Os alunos fazem 

trabalhos práticos de pesquisa histórica orientados pelo professor e/ou pelo 

arquivista.  

Concurso jovem 

historiador 

Atividade direcionada a estudantes de 14 a 19 anos. Estes trabalham um 

tema selecionado, utilizando primordialmente os documentos do arquivo. 

Divulgação de 

reproduções de 

documentos e 

publicações 

A Seção de Referência ou o Serviço Educativo reúnem material 

pedagógico organizado no arquivo e os leva para apresentação em várias 

escolas. Também são montados painéis com exposições temáticas 

itinerantes. Além da publicação de documentos.  

Exposição de originais 

no recinto do arquivo 

Essa atividade pode estar conectada às necessidades das disciplinas 

escolares, e pode ser acompanhada por objetos de museus e bibliotecas. 

Atividades diversas Bellotto (2006) destaca campanhas para que estudantes (jovens e adultos) 

recolham documentos com familiares ou com empresas, sindicatos, 

grêmios recreativos ou políticos no qual pertençam. Também podem ser 

recolhidos relatos orais e escritos.  

Fonte: Bellotto (2006, p. 235-237). Quadro criado pela autora (2020). 

 

 Apesar de a SNA ter como foco a questão cultural e artística e como público-alvo os 

diversos grupos sociais, a dimensão educativa elencada nas atividades destacadas por 

Bellotto (2006) estão presentes em sua programação. Dentre estas, destacamos as atividades 
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“Visitas”, “Divulgação de reproduções de documentos e publicações” e “Exposição de 

originais” realizadas pela maioria das instituições que participaram do evento (QUADRO 3). 

Nas três edições da SNA, a atividade “Visita” – direcionada ao público escolar e não 

escolar – foi realizada pela maioria das instituições colaboradoras. Somente seis instituições 

não realizaram a atividade. O Arquivo Nacional, por exemplo, nas três edições da SNA, 

propôs uma visita à fábrica de papel, tendo como objetivo “disseminar o trabalho realizado 

pela fábrica de papel e sua importância na restauração de acervos”. Esta atividade aconteceu 

no horário de 12h às 12h40min, procurando alcançar a sociedade e o trabalhador das 

proximidades do Arquivo Nacional no horário do almoço (SEMANA..., 2018). 

A Fundação Casa de Rui Barbosa, durante a 3ª edição da SNA, propôs visitas em 

horários alternativos, em três turnos diferentes. Essa atividade foi nomeada “Arquivo e 

Educação Patrimonial”, e o roteiro envolvia visita técnica ao Serviço de Arquivo Histórico e 

Institucional, contação de histórias para o público infantil na Biblioteca Infanto-juvenil Maria 

Mazzetti (BIMM), visita mediada à exposição "As ideias abolicionistas de Rui Barbosa”, 

composta de mostra de documentos do patrono da instituição, e visita noturna ao Arquivo-

Museu de Literatura Brasileira. Destaca-se no calendário de eventos da 2ª Semana Nacional 

de Arquivos a exposição “130 Anos da Abolição da Escravidão no Brasil”, que em seu 

segundo dia ficou aberta das 10h às 20h, de modo a atingir o maior número de pessoas 

(SEMANA..., 2019). Essas atividades se assemelham com a proposta de Bellotto (2006), de 

exposição de originais no recinto do arquivo e abertas em horários diferenciados. 

A atividade “Concurso jovem historiador”, direcionada ao público escolar, não foi 

identificada nas programações da SNA em suas três edições. No entanto, foi identificada uma 

atividade semelhante na programação do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 

(AGCRJ), que sistematicamente vem promovendo concursos para incentivar o uso das fontes 

documentais custodiadas pela instituição. Assim, em 2019, o lançamento dos livros 

premiados neste concurso foi incluído na programação da SNA (SEMANA..., 2019). 

A atividade “Divulgação de reproduções de documentos e publicações”, se constitui 

por lançamentos de livros, rodas de conversa, exposições, palestras etc. Analisando a 

programação das entidades que participaram das três edições da SNA (QUADRO 3), 

contabilizamos cerca de 15 palestras e 20 exposições, levando em consideração que a 

Academia Brasileira de Letras e o Arquivo Nacional possuíam mais de uma exposição de 

seus acervos e aproximadamente 25 exibições de filmes, que utilizaram fontes documentais 

arquivísticas para sua produção.  
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As “Exposições” são as atividades que mais atraem a atenção do público, escolares e 

não escolares. Bellotto (2006) indica não apenas “Exposição de originais no recinto do 

arquivo”, como sugere que nesse tipo de atividade, além dos documentos de arquivos, sejam 

apresentados outros objetos com intuito de trabalhar em conjunto com o acervo de outras 

instituições, como os museus, os centros de memória e as bibliotecas.  

Sobre parcerias e convênios, identificamos atividades realizadas em conjunto entre o 

Arquivo Nacional e a Fundação Casa de Rui Barbosa, como as Cerimônias de Abertura e de 

Encerramento das três edições da SNA. Uma parceria esperada, já que ambas as instituições 

coordenam o evento, não só na cidade do Rio de Janeiro, como em nível nacional. Outra 

parceria que se destaca foi a firmada entre a Fundação Getúlio Vargas e a Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), organizadoras da palestra Arquivos de/em 

Museus, realizada no auditório da Unirio. Outro bom exemplo, em que se destaca a parceria 

do arquivo com outras instituições, foi a programação do “Cineclube Pedagogia da Imagem” 

realizada pela Faculdade de Educação da UFRJ na 3ª edição da SNA. A atividade contou 

com a exibição de três filmes de Monica Klemz: “Um Jardim Singular”, “Três viajantes 

sobre um mar de fragmentos” e “Odisseu”, todos produzidos a partir de material de arquivo.  

Bellotto (2006, p. 241), ainda refletindo sobre atividades socioculturais nos arquivos, 

propõe mudanças nos horários de funcionamento dos arquivos, para além do horário 

comercial (9h às 18h), com horário de atendimento à noite e nos fins de semana, com o 

intuito de alcançar um público maior e diversificado e, assim, difundir o acesso aos acervos. 

Durante a segunda SNA, o Arquivo Nacional realizou, após o horário das 18 horas, 

apresentações de Teatro, Música, exibição de filmes e oficinas. Dentre os itens da 

programação estava o evento: “Documentos (In)Visíveis - conhecendo os arquivos do SNI 

(Serviço Nacional de Informações)”.  

 Como avalia Bellotto (2006, p. 241), apesar das ações educativas terem como grupo 

predominante estudantes e professores, essas ações não precisam ser destinadas 

exclusivamente para eles, devendo ser oferecidas a outros grupos, ou seja, a população em 

geral como uma forma de educação continuada: 

 

A educação popular é outra vertente da atividade pedagógica; é o campo da 

chamada ‘educação permanente’, que quer atingir o cidadão que já deixou 

os bancos escolares. A educação pós-escolar pode completá-lo como 

cidadão. O conhecimento do meio local de sua cultura pode desenvolver 

nele o senso crítico e a compreensão solidária por aquilo que o rodeia 

(BELLOTTO, 2006, p. 241). 
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Quanto ao público visitante, este se mostrou diverso nas três edições da SNA. 

Percebeu-se que nem sempre a presença da população em eventos é possível, pois encontram 

problemas para se deslocar até os Arquivos. Para resolver essa questão, Bellotto (2006) 

propõe que o arquivista se desloque até as escolas e explique o seu papel na sociedade, além 

de apresentar a instituição e seus principais fundos. 

Esse deslocamento, em busca de usuários potenciais é uma das ações de mediação 

explícita que deve ser mais explorado pelos profissionais da área. Dado isso, um aspecto a ser 

considerado para as próximas edições do evento é a criação de painéis e exposições móveis 

durante a Semana Nacional de Arquivos para que sejam levados às escolas e demais locais 

onde há concentração de grande quantidade de pessoas, como terminais rodoviários e 

estações de trem e metrô.  

Apesar de ressaltarmos as atividades culturais e educacionais como ações estratégicas 

importantes para popularizar os arquivos, sua realização exige planejamento, pois envolve 

custos com recursos humanos e financeiros, preparação/capacitação de funcionários etc. 

conforme mencionamos na seção 2.2. 

  

3.1.2  Ouvindo as instituições que participaram da SNA 

Conforme explicitado na seção 3.1, encaminhamos o questionário para as 17 

instituições que participaram de duas ou mais edições da SNA na cidade do Rio de Janeiro de 

2017 a 2019. Das 17 instituições (QUADRO 3), apenas 12 responderam ao questionário, são 

elas: Arquivo Nacional (AN); Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ); Museu 

de Astronomia e Ciências Afins (MAST); Fundação Biblioteca Nacional (FBN); Fundação 

Casa de Rui Barbosa (FCRB); Universidade Federal do Rio de Janeiro/Faculdade de 

Educação da (UFRJ); Museu Histórico Nacional (MHN); Museu da Justiça - Centro Cultural 

do Poder Judiciário (MJCCPJ); Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro/Arquivo 

Central (UNIRIO); Marinha do Brasil/Arquivo da Marinha (DPHDM); Fundação Oswaldo 

Cruz/Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz (Fiocruz); e 

Academia Brasileira de Letras (ABL). 

Para facilitar a análise de dados, solicitamos que somente uma pessoa da instituição 

respondesse ao questionário. Para evitar a identificação dos participantes, optamos por 

nomear as instituições com letras A, B, C... e assim por diante. Somente citaremos o nome da 

instituição para explanar exemplos que possam ser reaplicados.  De acordo com as respostas 

ao Questionário foram gerados gráficos e falas analisados abaixo: 
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GRÁFICO 1: Formação acadêmica das Equipes 

 

Fonte: Gráfico gerado pelo Google Forms. 

Observamos que a maioria das equipes possuem profissionais graduados em 

Arquivologia (83,3%) e História (75%), e na sequência aparecem as áreas de 

Educação/Pedagogia e Biblioteconomia. O que significa um aumento do número de 

profissionais formados em Arquivologia trabalhando em instituições arquivísticas e entidades 

custodiadoras de acervos arquivísticos.  Notamos a formação de equipes multidisciplinares 

trabalhando com a difusão cultural dos arquivos. Dessa maneira, é importante a colaboração 

de profissionais de outras áreas, especialmente com os arquivistas, desde que trabalhem para 

um objetivo comum de preservação e difusão do patrimônio documental.  

A segunda pergunta do Questionário tinha o objetivo de identificar há quanto tempo 

as instituições realizam projetos de difusão cultural. E a resposta foi positiva, indicando 

58,3% de adesão às atividades de difusão por mais de 10 anos e 33,3%, entre 6 e 9 anos. 

GRÁFICO 2: Período em que as instituições vêm realizando projetos de difusão cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico gerado pelo Google Forms. 



71 

 

No entanto, quando questionados (GRÁFICO 3) se a instituição possuía uma política 

de difusão cultural e/ou educação patrimonial, ou se seguem alguma diretriz para realizar 

essas atividades, apenas 50% responderam afirmativamente. Ou seja: 91,6% das instituições 

realizam atividades culturais ou educativas entre 6 e 10 anos, mas apenas 50% delas têm uma 

política para nortear essas ações. 

 

GRÁFICO 3: Existência de políticas ou diretrizes com vista à difusão cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico gerado pelo Google Forms. 

Essa discrepância nos dados, quando comparamos os Gráficos 2 e 3,  nos levou a 

fazer perguntas aos gestores de modo a entender como vêm trabalhando. A seguir, 

destacamos algumas falas mais relevantes: a Instituição “F” respondeu que não possui 

diretrizes ou políticas de difusão, porém apontou instituições que as possuem e que são vistas 

como modelo, como o Arquivo Nacional, Fiocruz e MAST. Enquanto a instituição “D” 

também não as possui, mas o gestor reconhece a necessidade e ressalta que as políticas são 

importantes para “normatização de determinadas práticas”. Já o caso da instituição “C” é 

diferente, pois afirma que existem “políticas e/ou diretrizes de difusão cultural”, pois elas 

foram criadas “para as várias áreas que compõem a instituição e não apenas relacionadas ao 

arquivo”.  

Referente à ampliação das atividades de difusão cultural, a instituição “B” afirma 

que o número de funcionários é restrito e a “difusão cultural acaba não ganhando espaço 

entre tantos serviços a serem prestados e algumas das ações acabam por ser pontuais”. 

Resposta semelhante à Instituição G, que aponta que “[é] necessário termos profissionais 

atuando com esse objetivo. [Mas] Falta recurso humano”. Essa afirmação corrobora com o 

que vínhamos discutindo sobre a falta de investimento das instituições em programas de 
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difusão, em que a carência de funcionários faz com que estes se dediquem quase que 

exclusivamente às atividades técnicas. Já a instituição L vai mais além, pois acredita que para 

ampliar suas atividades “é necessário elaborar um plano de difusão, para execução 

sistemática, contendo metas, cronograma, produtos e resultados esperados, com meios de 

aferição de resultados”. E assim foram elaborados os “Planos estratégicos (anuais, 

quadrienais)” na instituição. 

 

GRÁFICO 4: Público das atividades culturais promovidas pelas instituições 

Fonte: Gráfico gerado pelo Google Forms. 

 

No GRÁFICO 4, percebemos que a maioria do público que frequenta essas 

instituições são os estudantes universitários e os pesquisadores, empatados com 91,7%. 

Verifica-se que é um público que já conhece como funciona uma instituição arquivística. Os 

estudantes de graduação (na sua maioria dos cursos de Arquivologia e História) procuram as 

instituições para realizar visitas técnicas buscando conhecer o trabalho que ali é realizado. E 

os pesquisadores, conhecidos também como usuários, procuram os arquivos para realizarem 

suas pesquisas acadêmicas.  

O GRÁFICO 5 traz informações sobre as atividades realizadas pelas 11 instituições  

que  participaram da SNA e que responderam o questionário. Notamos que os seminários e 

mesas redondas, as visitas guiadas (83,3%), as visitas técnicas (91,7%), as palestras (91,7%) 

e exposições físicas (66,7%) concentram maior incidência, sendo realizadas por cerca de 80% 

das instituições. Ao lado delas, destacamos a atividade “Aula no Arquivo”,  realizada em 5 

instituições (41%) e Cursos e Oficinas, realizados em 9 instituições (71%). Cursos, oficinas e 

aulas são as atividades mais usadas em programas de educação patrimonial. Esses dados, 

somados aos inúmeros exemplos que citamos ao longo da pesquisa, mostra-nos uma 
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tendência das instituições de cultura e memória em alinhar seus programas de difusão cultural 

às atividades voltadas para a educação patrimonial. 

 

GRÁFICO 5: Atividades de difusão cultural e/ou educativa oferecidas pelas instituições. 

 

Fonte: Gráfico gerado pelo Google Forms. 

 

Quanto ao  alcance e a periodicidade das ações, observamos por meio dos relatos e 

visitas feitas a algumas dessas instituições que: dependendo do tipo de evento há 

possibilidade de reduzida participação do público-alvo. Os eventos presenciais, por exemplo, 

podem atingir um público mais local, podendo impactar no alcance, na periodicidade e custo. 

Um bom exemplo são as exposições permanentes usando o próprio acervo da instituição. A 

criação, portanto, de eventos virtuais como cursos, palestras, exposições, entre outros, é um 

maneira atual de ampliar o acesso ao público por meio do uso das tecnologias. Verifica-se, 

assim, que as estratégias tradicionais são ainda muito relevantes para a difusão cultural nos 

arquivos, mas aliada a elas temos exemplos de instituições como a FCRB que disponibiliza 

em seu site exposições e jogos virtuais relacionados com a temática arquivística, conforme 

vimos na subseção 2.2.  

Autores como Saraiva e Pereira (2018, p. 657) analisam a importância da criação de 

calendários de eventos, presenciais ou virtuais, que quando “previamente difundidos 

facilitam que as pessoas se organizem e planejem antecipadamente sua participação”. Assim, 

aumentando, o público, e “[c]om a força das tecnologias de informação é possível mobilizar e 

aglutinar milhares de pessoas em torno de objetivos comuns” (SARAIVA; PEREIRA, 2018, 

p. 658).  

Referente ao uso das tecnologias no ambiente virtual buscando a difusão cultural nos 

arquivos, o GRÁFICO 6 aponta que a maioria das instituições pesquisadas utilizam sites 
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institucionais para propagar suas ações culturais e educativas. E entre as redes sociais mais 

usadas, temos o Facebook com 75% e o Instagram com 50%.  

 

GRÁFICO 6: Ambiente digital na divulgação das ações culturais e educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico gerado pelo Google Forms. 

 

Assim, notamos que o uso das tecnologias de comunicação, especificamente da 

internet, facilita ao usuário o acesso às informações públicas, e ao disponibilizar a consulta 

virtual ao acervo as instituições de cultura e memória, em  especial os arquivos,  se inserem 

no cenário tecnológico atual. Saraiva e Pereira (2018), no trabalho sobre os arquivos 

nacionais da América Latina, discorrem da importância da difusão nos sites institucionais, em 

que analisam as ações de divulgação e facilitação do acesso aos documentos, como: 

instrumentos de pesquisa, contato telefônico, contato via e-mail, publicações, eventos e 

consulta ao acervo.  

No entanto, essa prática ainda não é hegemônica. Cerca de 16,7% das instituições 

(GRÁFICO 6) não divulgam suas ações culturais e educativas no ambiente virtual, o que 

pode significar uma dificuldade tecnológica temporária, ou conforme nos relatou o gestor da 

instituição “L”: 

As ações de difusão cultural do Departamento de Arquivo e Documentação 

dependem da Assessoria de Comunicação para serem divulgadas 

institucionalmente. Não há autonomia do departamento para difusão dos 

acervos em veículos da própria instituição. Ações no ambiente digital são 

circunscritas à publicação de artigos [...]. 

 

Sobre a relevância da Semana Nacional dos Arquivos, todas as instituições 

participantes fizeram comentários positivos e apontaram a importância do evento para a 
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popularização dos arquivos junto à sociedade. A seguir, destacamos alguns relatos feitos 

pelos gestores:  

É um evento que conta com a participação de quase todos os estados da 

federação, uma iniciativa que fortalece a área e aumenta sua 

representatividade social (INSTITUIÇÃO E).  

Considero o evento muito relevante para a comunidade arquivística e para a 

sociedade em geral, pois possibilita uma aproximação dos arquivos da 

sociedade (INSTITUIÇÃO M).  

A "Semana" dá maior visibilidade aos arquivos. Vem se consolidando como 

um marco na relação arquivo/sociedade. (Instituição A). 

É mais uma oportunidade de aproximar os acervos da sociedade 

(INSTITUIÇÃO H). 
 

  Nas reflexões das instituições sobre o evento que está se consolidando e conta com 

suas três edições, destaca-se a estrutura de divulgação disponibilizada para as instituições: 

 

A Semana é uma ótima oportunidade das instituições ampliarem a 

divulgação de suas atividades sob o guarda-chuva de um evento de porte. 

Instituições menores ou com orçamentos restritos podem aproveitar a 

“marca” para ampliar o alcance de divulgação (INSTITUIÇÃO B). 
 

  Referente à divulgação do trabalho arquivístico para um público que normalmente 

não frequenta os arquivos, ou seja, o cidadão comum, o gestor da Instituição C afirma que 

“[t]rata-se de um momento interessante para mostrarmos o nosso trabalho para o público em 

geral. Tem sido muito proveitoso esse momento”.  

  Também identificamos opiniões criticando a grande quantidade de eventos no mesmo 

dia durante a Semana Nacional de Arquivos: “A agenda muitas vezes não ajuda, [pois há] 

vários eventos no mesmo dia e horário” (INSTITUIÇÃO G). 

Outra crítica encontrada nos relatos é a baixa adesão de instituições custodiadoras de 

arquivos e instituições arquivísticas públicas e privadas: “[A SNA] é muito importante, mas 

carece de mais visibilidade e de fomento à participação das instituições arquivísticas” 

(INSTITUIÇÃO L). Já a Instituição A, afirma que “deveria, inclusive, participar de forma 

mais ativa desse movimento”. Contrapondo-se a esse relato, temos a resposta do gestor da 

Instituição D: “compreendemos a Semana como ação de compromisso com a difusão cultural 

dos arquivos e com a interdisciplinaridade que envolve o trabalho de arquivos e bibliotecas”. 

Enfim, vimos que as instituições participantes da SNA, apoiam a realização do evento 

e apontam a importância do evento para a popularização dos arquivos junto à sociedade. 

Porém, o evento precisa ter uma maior aderência das entidades custodiadoras de arquivos, 

buscando divulgar as atividades arquivísticas e seus acervos. 
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3.2  O ARQUIVO NACIONAL E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

O Arquivo Nacional (AN), no Rio de Janeiro e em Brasília, possui um vasto acervo 

que remonta à História do Brasil, com mais de 60 km de documentos textuais (45 km no Rio 

de Janeiro e 15 km em Brasília), entre outras tipologias documentais, como mapas, 

fotografias, filmes, entre outros. Apesar do AN hoje estar submetido hierarquicamente ao 

Ministério da Justiça e não ao Ministério da Cultura, o órgão é responsável pela preservação 

do patrimônio documental arquivístico nacional.  

O AN é responsável por coordenar e executar as atividades de tratamento técnico, 

preservação, acesso e difusão dos documentos sob sua guarda, além de prestar orientação 

técnica a instituições custodiadoras de acervos arquivísticos, em especial a órgãos e entidades 

da administração pública federal. Podemos destacar, entre outras responsabilidades, 

acompanhar e implementar a política nacional de arquivos, e por gerir o Sistema de Gestão 

de Documentos de Arquivo (SIGA), da administração pública federal (ARQUIVO 

NACIONAL, 2018).  

As ações de gestão, preservação e difusão documental desenvolvidas na execução das 

“atividades finalísticas do órgão funcionam de forma integrada e indissociável, sendo 

fundamental a distribuição de recursos e funções de forma equânime entre áreas para garantir 

o pleno acesso à informação ao Estado e à sociedade”, fortalecendo a cidadania, a eficiência 

e a transparência, contribuindo para o desenvolvimento cultural, científico e social do país 

(ARQUIVO NACIONAL, 2019, p. 7). De acordo com o Decreto 9.150, de 04 de setembro de 

2017, o AN tem a seguinte estrutura organizacional: 
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FIGURA 3:  Estrutura Organizacional do Arquivo 

Nacional

 

Fonte: Arquivo Nacional (2018). 

 

O AN é referência no que diz respeito à guarda, preservação e políticas de difusão em 

arquivo no Brasil. Visto isto, destacamos em sua estrutura organizacional  (FIGURA 3) a 

Coordenação-Geral de Acesso e Difusão Documental (COACE). Esta é responsável pelo 

planejamento e coordenação das atividades de acesso, difusão e divulgação do acervo 

arquivístico e bibliográfico da instituição19.  

Em 2011, o AN criou três coordenações: Coordenação de Consultas ao Acervo 

(COCAC); Coordenação de Atendimento a Distância (COADI); e Coordenação de Pesquisa e 

Difusão do Acervo (COPED). Esta última, objeto da nossa análise, possui, entre suas 

competências, a de:  

III - planejar, coordenar e realizar pesquisas histórico-culturais visando a 

difusão do acervo por meio de publicações, exposições, bases de dados, 

filmes e vídeos, sítios eletrônicos e outras mídias que incidam sobre 

qualquer conjunto documental sob a guarda do Arquivo Nacional e o apoio 

às suas atividades técnicas (BRASIL, 2011). 

 

                                                           
19

 Cabe ressaltar que a extinta Portaria nº 42, de 8 de novembro de 2002, já tinha na sua estrutura organizacional 

uma Coordenação de Pesquisa e Difusão Cultural (COPED), como vemos a seguir: 
Art. 2 II b - Coordenação-Geral de Divulgação e Acesso à Informação Documental (CODAI); 
1. Coordenação de Pesquisa e Difusão Cultural (COPED); 
2. Coordenação de Atendimento ao Usuário (COATE). 
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Além disso, a COPED é responsável por “organização de seminários e mesas-

redondas”; “planejar programa de caráter pedagógico complementar à montagem de 

exposições” e “outras ações de difusão do acervo”. Em 2017, Fontes e Saeta (2019, p. 112) 

apontaram que houve uma “mudança institucional na nomenclatura dessa coordenação, 

deixando mais claro seu caráter educativo: Coordenação de Pesquisa, Educação e Difusão do 

Acervo”. Assim, foram estruturadas uma Equipe de Educação em Arquivos e uma Equipe de 

Produção Cultural, ambas subordinadas à COPED. De acordo com Fontes e Saeta (2019), os 

três modelos de difusão (QUADRO 2) apresentados por Bellotto (2006) estão previstos no 

regimento vigente do Arquivo Nacional, contudo, essas ações apresentam-se fragmentadas 

entre as equipes existentes e não havendo ainda uma equipe focada na educação patrimonial 

em arquivos.  

 

3.3  A EQUIPE DE EDUCAÇÃO EM ARQUIVOS (EDARQ): UM ESTUDO DE CASO 

 A Equipe de Educação em Arquivo (EDARQ) do Arquivo Nacional foi escolhida para 

verticalizarmos a investigação. Os dados foram recolhidos por questionário enviado para as 

seis pessoas que integram a equipe, e foram respondidos por três pessoas da referida equipe.  

Trata-se do mesmo questionário que enviamos para os gestores das instituições que 

participaram da SNA, sendo que nessa etapa da pesquisa, dada a centralidade do AN nas 

políticas para a área, além do fato de ser uma das entidades coordenadoras do evento, 

optamos em ouvir todos os envolvidos com os programas de difusão e educação patrimonial, 

desde o coordenador até os membros da EDARQ. Além das informações coletadas pelos 

questionários, buscamos informações nos Relatórios Anuais do Arquivo Nacional e nos 

relatórios produzidos pela Coordenação-Geral de Acesso e Difusão do Acervo, a qual está 

subordinada a Equipe de Educação em Arquivos (EDARQ).  

  

3.3.1 Conhecendo a EDARQ   

Em 2016 foi criado o Núcleo de Educação e Capacitação Profissional (NEARQ), 

contando com somente três servidores: a supervisora; uma pedagoga, técnica de assuntos 

educacionais; e um técnico de assuntos culturais. Mesmo com uma equipe pequena, o 

NEARQ conseguiu, nesse mesmo ano, elaborar dois projetos: “Criação da Escola Virtual do 

AN” - visando a captação de recursos por meio de emenda parlamentar; e a “Capacitação e 

ensino profissionalizante na área arquivística de mulheres em situação de vulnerabilidade 

social”, um projeto de responsabilidade social. Porém, os dois projetos não chegaram a ser 
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concretizados. Também foram realizados dois eventos: o curso de “Formação de docentes 

online” – parceria entre o AN e o Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais (IFMG), visando 

a capacitação dos docentes do primeiro curso técnico de arquivos, sendo selecionados como 

instrutores profissionais atuantes na área e especialistas do Arquivo Nacional; e a “Roda de 

Conversa: Educação e(m) Arquivos: práticas de memória no universo digital”, que deu 

origem ao “Minicurso – Educação e(m) arquivos: desafios e possibilidades para a formação 

docente e discente”, ministrado pela professora Profª Drª Adriana Koyama (ARQUIVO 

NACIONAL, relatório de atividades do NEARQ, 2016, p. 1-2). 

Em 2017, o NEARQ foi transformado em Supervisão de Educação em Arquivos – 

SEARQ. A equipe aumentou consideravelmente, chegando a cinco servidoras e ocorrendo 

um nítido aumento das ações educativas buscando a difusão cultural do acervo. Entre elas, 

destacam-se participação na organização da exposição “180 anos do Arquivo Nacional”, no 

II Simpósio Temático Arquivos & Educação, na UFMG, e a palestra sobre “Itinerários 

Indígenas: uma viagem ao Arquivo Nacional” (ARQUIVO NACIONAL, relatório de 

atividades da EDARQ, 2017, p. 1-2). 

Ainda em 2017, por meio da Portaria nº 291, de 4 de julho de 2017, foi criada a 

Equipe de Educação em Arquivos (EDARQ) com a missão de “[...] [a]presentar os arquivos, 

suas atividades e seus acervos de forma clara e educativa ao público e colaborar para as ações 

de capacitação na área de arquivos” (ARQUIVO NACIONAL, Relatório de Atividades 

EDARQ, 2019, p. 1). Tendo como público-alvo as instituições de ensino, desde a educação 

fundamental ao ensino superior; ONGs; projetos de jovens aprendizes; e visitantes em geral. 

Seus objetivos são: 

 

Identificar e propor ações educativas que promovam a aproximação com as 

práticas arquivísticas em diferentes setores da sociedade; contribuir para a 

percepção do documento de arquivo como parte integrante do nosso 

patrimônio documental; propor soluções pedagógicas para ações de 

capacitação na área de arquivos, quando solicitado (ARQUIVO 

NACIONAL, Relatório de atividades da EDARQ, 2019, p. 1). 
 

No que diz respeito à metodologia de trabalho, há ênfase na questão da difusão 

cultural alinhada com a educação patrimonial, sendo as atividades a serem desenvolvidas 

pela equipe definida como:  

 

[...] um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado 

no patrimônio cultural como fonte primária de conhecimento e 

enriquecimento individual e coletivo, habilitando seu público para uma 

cidadania crítica embasada no acesso a informações de uma fonte confiável 

(ARQUIVO NACIONAL, Relatório de atividades da EDARQ, 2018, p. 1). 
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A análise do Relatório de Atividades de 2017 mostra que a EDARQ incorporou às 

suas atividades a “visita guiada” a partir de julho, mas antes disso as visitas eram organizadas 

pelo Setor de Promoção Institucional. De acordo com o site institucional do Arquivo 

Nacional, as visitas guiadas envolvem atividade de difusão cultural e educativa e são 

classificadas como: a) Culturais: abertas ao público em geral; b) Educativas: abertas ao 

público escolar, jovens aprendizes e ONGs que trabalham com jovens e grupos de terceira 

idade; c) Técnicas: abertas para profissionais, estudantes universitários e jovens aprendizes. 

As visitas são supervisionadas pela EDARQ e agendadas através de formulário online, e-mail 

e telefone, sendo o roteiro planejado de acordo com o interesse do grupo que realizará a 

visita, manifestado na comunicação da solicitação. Há limite de número de pessoas nas 

visitas às áreas de trabalho, para assim não interferir nos processos das áreas técnicas. Dentre 

os possíveis locais e atividades de interesse dos visitantes, estão: o conjunto arquitetônico 

tombado na sede do Arquivo Nacional/RJ, e nessa visita, além de informações sobre a 

história e arquitetura do prédio, são passadas informações sobre o Arquivo Nacional e sua 

missão; as áreas de processamento técnico; a Fábrica de Papel; o Laboratório de Conservação 

e Pequenos Reparos; os laboratórios de digitalização; a Oficina de Embalagens; a sala de 

Projetos de Digitalização; a Sala de Consultas e de Leitura; o Salão de Exposições; e a Sessão 

de Cinema para Escolas. Vale ressaltar que a área das exposições e o pátio interno do prédio 

principal da sede do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro estão abertos à visita livre do 

público em geral (ARQUIVO NACIONAL, 2020). 
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FIGURA 4: Cartaz de divulgação da EDARQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Página Facebook (EDARQ, 2018). 

 

Em 2017 foram realizadas 1.417 visitas ao Arquivo Nacional, com maior número de 

visitantes nos meses de maio e setembro no período escolar. Em sua maioria são instituições 

públicas da área de educação; sobre o perfil dos visitantes em maior número encontram-se os 

estudantes dos ensinos básico e superior. Na educação básica, destacam-se a educação 

infantil (51 alunos) e o jovem aprendiz (217 alunos). No ensino superior, a maior 

concentração se dá com alunos dos cursos de História (207 alunos), Turismo (73 alunos), 

Biblioteconomia (48 alunos) e Arquivologia (34 alunos).  
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GRÁFICO 7: Perfil do público visitante - EDARQ em 2017. 

 

Fonte: Arquivo Nacional. Relatório EDARQ, 2017, p. 3. 

  

Desde 2017, a equipe da EDARQ participa de alguns programas voltados para a 

difusão do acervo do AN, como o Programa Memória do Mundo da UNESCO - MoW, cuja a 

secretaria do Comitê MoWBrasil é exercida por uma servidora da EDARQ. Os objetivos do 

programa são: assegurar a preservação das coleções documentais de importância mundial, 

por meio de seu registro na lista do patrimônio documental da humanidade, democratizar o 

seu acesso e criar a consciência sobre a sua importância e a necessidade de preservá-lo. A 

EDARQ, junto como o Comitê MoWBrasil, organizou diversos programas de difusão 

cultural e editorial, como o lançamento de publicações; oficinas para apresentar o Programa 

MoW e também treinamento para que instituições com acervos documentais e/ou 

bibliográficos se candidatem no Programa; Mini Mostra de Documentos incluídos no 

Registro Internacional Memória do Mundo; e alimentação do portal do Comitê MoWBrasil 

(o portal teve 3.242 visitantes e 6 matérias postadas, mas encontra-se semiparalisado desde 

abril de 2019). 

Outras atividades com vista à “Difusão educacional” (BELLOTTO, 2006), que existe 

desde 2017, são as “Oficinas de uso de fontes na sala de aula”. Trata-se de explorar diferentes 

possibilidades pedagógicas do acervo do Arquivo Nacional que seriam levadas pelos 

professores, como agentes multiplicadores, para suas escolas. Foram realizadas algumas 

oficinas ministradas em parceria com o Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil - 
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Memórias Reveladas20. A equipe da EDARQ participou, em 2017, dessas oficinas para se 

capacitar e adaptar as ações de difusão usadas pelo Centro para o público escolar, tomando 

como fonte acervo do Arquivo Nacional. 

Cabe ressaltar que o AN já realizava há algum tempo ações de difusão cultural, porém 

não havia um alinhamento claro com a questão da educação patrimonial. Essa preocupação 

passa a fazer parte das atividades da instituição com a criação da EDARQ, sendo esse 

preceito a abordagem central de suas ações, nas quais encontramos, inclusive, orientações e 

metodologias indicadas no Guia Básico de Educação Patrimonial, organizado por Horta, 

Grunberg e Monteiro (1999).  

Cabe à equipe da EDARQ a “Elaboração de Tutoriais” – uma parceria com a Equipe 

de Produção Cultural que também é supervisionada pela COPED. A Equipe de Produção 

Cultural foi criada a partir do antigo Setor de Promoção Institucional, e tem entre as suas 

competências: IX – propor, organizar e promover ações relacionadas à produção cultural no 

Arquivo Nacional, ressaltando a importância da instituição como equipamento cultural 

multiuso, em articulação a práticas de difusão e mediação cultural (BRASIL, 2011). 

Desde 2018, já foram produzidos seis tutoriais gravados e publicados no canal do 

Arquivo Nacional no Youtube. Esses tutoriais são vídeos curtos de até 5 minutos que 

apresentam didaticamente dicas e instruções sobre como pesquisar nos diferentes bancos de 

dados e acervos do Arquivo Nacional. A expectativa é de que nos próximos anos eles tenham 

seus temas ampliados para englobar outros tópicos técnicos da Arquivologia (ARQUIVO 

NACIONAL, Relatório de Atividades da EDARQ, 2019). 

Outra atividade semelhante desenvolvida pela EDARQ em parceria com a Equipe de 

Produção Cultural foi o evento mensal “Arquivo em Prosa” (FIGURA 5), que tem como 

objetivo realizar a difusão cultural e educativa através de palestras ministradas por 

convidados especialistas em temas relacionados aos arquivos, sendo abordados assuntos 

como preservação, paleografia e educação patrimonial (FONTES; SAETA, 2019, p. 113). Na 

FIGURA 5 a seguir, temos o exemplo da palestra sobre “Educação Patrimonial” realizada 

pelo Arquivo Nacional, que integrou a programação da 17ª Semana Nacional de Museus, 

evento anual que serviu de exemplo para a criação da Semana Nacional dos Arquivos. Os 

                                                           
20 O Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil - Memórias Reveladas - é coordenado pelo Arquivo 

Nacional. Tem por objetivo tornar-se um espaço de convergência, difusão de documentos e produção de estudos 

e pesquisas sobre o regime político que vigorou entre 1º de abril de 1964 e 15 de março de 1985. As 

informações sobre o Centro podem ser acessadas no Banco de Dados Memórias Reveladas, no portal: 

http://www.memoriasreveladas.gov.br 
 

http://www.memoriasreveladas.gov.br/
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palestrantes foram Maria de Lourdes Parreiras Horta, professora do MBA de Gestão de 

Museus da Universidade Cândido Mendes (uma das autoras do Guia analisado), e Nelson 

Bohrer, diretor do Núcleo de Desenvolvimento Digital do Arquivo Pró-Memória 

da Fundação D. João VI, de Nova Friburgo. 

 

FIGURA 5: Evento “Arquivo em Prosa” de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Página Facebook (EDARQ, 2019). 

 

Outra atividade construída foi o projeto “Cartas de Arquivo”, que consiste na leitura 

dramatizada de cartas escritas por personagens da vida pública brasileira. O objetivo é 

difundir parte do acervo textual do Arquivo Nacional que fez parte das comemorações dos 

180 anos da instituição. A atividade teve início no primeiro semestre de 2018, sendo 

produzidos e disponibilizados seis vídeos no Youtube21. De acordo com Fontes e Saeta 

                                                           
21 Em sua primeira edição, foi apresentada a carta de despedida do conde d'Eu aos brasileiros, a bordo do 

cruzador “Parnaíba”, no ancoradouro da Ilha Grande, em 17 de novembro de 1889. Na segunda edição, foi 

lida a carta que Maria Lacerda Dias Moura, uma importante representante do movimento feminista, enviou para 
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(2019, p. 109), procurou-se difundir a documentação de natureza privada do AN, fazendo uso 

da mediação cultural o:  
 

[...] projeto Cartas de Arquivo mediou a relação do público com parte do 

acervo do Arquivo Nacional, chamando a atenção sobre a sua relevância 

histórica e ao mesmo tempo agregando aspectos audiovisuais e 

dramatúrgicos que pudessem tornar os documentos mais atraentes junto a 

seus potenciais espectadores (FONTES E SAETA, 2019, p. 114). 
 

Nota-se que esse projeto utiliza como estratégia para difundir o acervo documentos de 

arquivos pessoais22, assim, buscando atingir novas abordagens e diferentes maneiras de 

difundir o acervo. Oliveira (2013, p. 48) afirma que os arquivos pessoais podem “[...] 

oferecer à sociedade novas perspectivas da própria sociedade, sob o olhar do privado e da 

intimidade, bem como oferecem diferentes discursos oficiais ou institucionais”. A autora 

também discute que “o processo de construção da memória do indivíduo pode contribuir para 

a construção da memória coletiva” [...] e que “apesar dos arquivos não se constituírem 

originalmente como memória [esta] estará representada nos documentos acumulados pelo 

sujeito inscrito na sociedade” (OLIVEIRA, 2013, p. 35). 

Ainda em 2018, foi criado o “Programa de Educação para o Público Escolar” com o 

objetivo de construir um diálogo entre o Arquivo Nacional e as instituições de ensino visando 

sensibilizar educadores e educando de que “[...] o patrimônio documental arquivístico faz 

parte de nosso patrimônio e, como tal, deve estar presente como fonte e objeto de estudo 

transversal nas narrativas das disciplinas escolares” (ARQUIVO NACIONAL, Relatório de 

Atividades da EDARQ, 2018, p. 3).  

Dentro deste Programa existem vários projetos, como o “Projeto Pedagógico para as 

Exposições”, cuja estratégia de mediação inclui uma visita à exposição seguida de atividades 

pedagógicas planejadas para desenvolver junto a crianças e jovens, estimulando “[...] a 

curiosidade sobre os acervos dos arquivos, o prazer de frequentar exposições e a educação do 

olhar, além de conhecer o Arquivo Nacional” (ARQUIVO NACIONAL. Relatório de 

Atividades da EDARQ, 2018, p. 3).   

                                                                                                                                                                                    
Fabio Luz, contendo considerações sobre o anarquismo. A leitura dramatizada dessas cartas está disponível no 

Youtube do Arquivo Nacional: https://youtu.be/RNp1DFVZY7Q 
 
22 “Entendemos “arquivo pessoal” como o conjunto de documentos produzidos, recebidos e mantidos por uma 

pessoa física ao longo do tempo de sua vida e em decorrência de suas atividades e função social. Esses 

documentos, em qualquer forma e em qualquer suporte, representam a vida do seu titular, suas redes de 

relacionamento pessoal ou de negócios. Representam também o seu íntimo, suas obras etc. São, obviamente,  

registros de seu papel na sociedade, em um sentido amplo” (OLIVEIRA apud OLIVEIRA, 2013, p. 33). 

https://youtu.be/RNp1DFVZY7Q
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Além disso, o site institucional do Arquivo Nacional conta com exposições virtuais. 

Uma iniciativa de difusão de seu acervo, fundamental para o princípio democrático de acesso 

à informação pública e para a pesquisa em inúmeros campos do conhecimento. Encontra-se a 

remontagem em meio virtual de memórias das exposições realizadas nas últimas décadas e 

exposições criadas exclusivamente para o ambiente virtual. Entre as exposições, temos: 

Mudanças de hábitos da prateleira para a mesa; Nas águas do mesmo lago; Imprensa 

alternativa – acervo do sistema nacional de informações (1964-1985); Dramas e euforias; 

Viagens italianas; O Brasil na Guerra; Japão, Brasil: um centenário desse encontro; França: 

uma festa brasileira; O mundo Luso-brasileiro; e Brasil: o império dos trópicos. 

Em 2018 foram trabalhadas três exposições: “Itinerários Indígenas” (primeiro 

semestre), “130 Anos da Abolição” (segundo semestre) e “Olhares Cruzados – Imagens de 

Duas Culturas, Rio de Janeiro e Toronto” (segundo semestre). O diferencial da última 

exposição em relação às duas anteriores foi o patrocínio da Câmara do Comércio Brasil-

Canadá, que contratou uma firma de transporte e ofereceu lanches, o que permitiu o acesso 

de escolas de regiões distantes do centro do Rio de Janeiro ao evento, já que de outra forma 

não teriam condições de vir ao Arquivo Nacional.  

A questão do deslocamento é a que mais dificulta a realização de programas de 

difusão cultural para a educação patrimonial, já que a maioria das escolas públicas não tem 

facilidade de agendar meio de transporte junto aos governos locais. Assim, em razão desse 

problema, muitas visitas não são concretizadas. Esse fato ficou relatado no questionário de 

avaliação da visita preenchido pelos professores, do qual destacamos dois comentários 

citados no relatório da EDARQ: “Assim que possível, oferecer mais atividades com 

transporte” e “A possibilidade do ônibus possibilitou a visita, uma vez que é tão difícil 

conseguir transporte” (ARQUIVO NACIONAL. Relatório EDARQ, 2018, p. 4).  

Esse problema do deslocamento também foi observado pelos organizadores da 

SNA, o que levou algumas instituições a realizarem atividades na hora do almoço para que os 

trabalhadores pudessem comparecer, ou mudaram seus horários de atendimento para que o 

público que saía do trabalho depois da 18h pudesse usufruir dos eventos. A questão do acesso 

e a maior disponibilidade de horário também foi um dos aspectos ressaltados por  Bellotto 

(2006) ao discutir a temática. 

Em 2018, a EDARQ, por meio de seus programas e projetos de difusão cultural e 

educação patrimonial, recebeu 4.237 visitantes, sendo o maior público oriundo do ensino 

básico (1.666 alunos) e profissional (1.136 pessoas). O ensino superior ficou em terceiro 
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lugar com 610 alunos, sendo os cursos de História (348 estudantes) e Arquivologia (127 

alunos) os que mais realizaram visitas. Destaca-se a presença do público infantil (38 alunos) 

e jovem aprendiz (563 alunos). 

 

GRÁFICO 8: Perfil do público visitante - EDARQ em 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Nacional (Brasil). Relatório da EDARQ (2018, p. 2) 

 

Instigado pela vontade de popularizar o AN, a EDARQ vem investindo em ações 

voltadas para o público escolar, dentre elas, destaca-se o projeto “Arquivo Faz Escola”23 que 

funciona dentro do período letivo escolar, quando ocorrem sessões de filmes nacionais 

abertas para grupos escolares do sexto ao nono ano do ensino fundamental e estudantes do 

ensino médio, seguidas de uma roda de conversa com especialistas sobre o tema do mês. 

Alguns dos temas foram: “Mulheres, Por Elas”; “Índio, Cidadão?”; “130 anos Pós-

Abolição”; “Futebol”; “Cultura e Juventude”; “Meio Ambiente e Cidades”; “Educação”. Este 

projeto, para a EDARQ, visa apresentar o cinema brasileiro como uma fonte de cultura e 

conhecimento, promover o desenvolvimento do senso crítico e estético, possibilitar o debate 

em torno de temáticas atuais em uma linguagem mais acessível aos jovens (ARQUIVO 

NACIONAL, Relatório de Atividades da EDARQ, 2018, p. 6). 

                                                           
23 A inspiração neste projeto é a Lei nº 13.006/2014, que determina a obrigatoriedade da exibição de filmes de 

produção nacional integrada à proposta pedagógica das escolas. 
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Outras frentes de trabalho são os projetos “Criação de jogos eletrônicos sobre o 

acervo”, que no momento se encontra na etapa de captação de recursos. A proposta desse 

projeto é atingir os “jovens acostumados com esta linguagem e que atualmente não interagem 

com as formas tradicionais de difusão do Arquivo Nacional”, e a “Criação de Objetos 

Educacionais”, cuja proposta é produzir objetos educacionais sobre o Arquivo Nacional, que 

são usados para explicar de forma lúdica o que a instituição faz e seu papel de lugar de 

memória nas atividades com o público infanto-juvenil, são eles: Quebra-cabeças feito de 

cortiça com imagens de animais tiradas das obras raras da Biblioteca do Arquivo Nacional, 

para crianças de 4 a 7 anos; Quebra-cabeças de ímãs com fotografia do conjunto 

arquitetônico tombado do Arquivo Nacional; e “A casa que conta histórias” - tapete lavável, 

de partes autoaderentes, utilizado para apresentar o Arquivo Nacional a crianças de 2 a 6 anos 

(FIGURAS 6 e 7). 

 

FIGURA 6 - Atividade com a “Casa que conta histórias” 

Fonte: Pagina do facebook (EDARQ, 2019) 
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FIGURA 7: Atividade com a “Casa que conta histórias”: detalhes 

 

                                                   Fonte: Página do facebook (EDARQ, 2019) 

 

Como vimos, a Equipe de Educação em Arquivos busca o diálogo com parceiros 

diversos, desde instituições de ensino, da educação básica ao ensino superior, a órgãos 

públicos, ONGs e outras entidades da sociedade civil. Um exemplo dessa parceria é o 

“Programa de Apoio à Capacitação na Área de Arquivos”, com o projeto “Curso auxiliar de 

Arquivo”. Uma parceria entre a ONG “Ser Cidadão” e o Arquivo Nacional. O Programa 

compreende aulas teóricas ministradas no Arquivo Nacional por técnicos da instituição, além 

de vivências práticas nas áreas técnicas do Arquivo Nacional (FIGURA 5). Em 2018 foram 

formadas duas turmas, com total de 38 jovens. Em 2019 outras duas turmas, com total de 44 

jovens. Nesses dois anos foram capacitados 82 jovens.  
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FIGURA 8: Aula inaugural. Curso de Auxiliar de Administração e Arquivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Fonte: Página do Facebook (EDARQ, 2019). 

 

 Outro projeto desse Programa, iniciado em 2018 e que se encontra ainda em 

desenvolvimento, é o “Curso Técnico de Arquivos”. Uma parceria entre a EDARQ/Áreas 

Técnicas do Arquivo Nacional e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Sudeste de Minas Gerais (IFSUDESTE). A oferta desse Curso Técnico na modalidade a 

distância suprirá uma lacuna existente na área há quarenta anos, desde a sanção da Lei nº 

6.546, de 4 de julho de 1978, que prevê a formação de técnicos de arquivo. Este curso, se 

aprovado junto ao Ministério da Educação, será também elemento de apoio à implementação 

da política nacional de arquivos e da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 

18/11/2011) em todas as esferas de governo, e, em especial, para a efetivação da campanha 

de criação e fortalecimento dos arquivos públicos municipais, promovida pelo Conselho 

Nacional de Arquivos – CONARQ. Pois, fomentará o aprendizado e a atualização do 

conhecimento na área de arquivos (ARQUIVO NACIONAL. Relatório EDARQ, 2018). 

 Na área de audiovisual, dentre as atividades organizadas pela EDARQ, destacamos o 

“Arquivo em Cartaz”: festival anual de cinema dedicado às questões relacionadas aos 

materiais de arquivo abarcando temas diversos; e o projeto “Arquivos do Amanhã”, que tem 

o objetivo de incentivar a produção de registros audiovisuais a partir do ponto de vista de 
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crianças e adolescentesde de 10 a 24 anos. Este projeto visa incentivar a documentação de 

fatos, lugares, costumes e tradições significativos de seu tempo e sirvam de memória para os 

arquivos futuros. Em 2018 foram produzidos doze filmes de curta-metragem.  

Outras ações envolvendo audiovisuais são as oficinas técnicas coorganizadas junto 

com a Equipe de Documentos Filmográficos do AN, são elas: oficina conservação de 

documentos sonoros; oficina conservação de películas cinematográficas; oficina conservação 

de documentos fotográficos; e oficina história oral: aspectos técnicos e metodológicos da 

produção de fontes de pesquisa. Por meio destas oficinas foram capacitados graduandos e 

profissionais das áreas de ciência da informação, cinema e instituição de memória 

(ARQUIVO NACIONAL. Relatório de atividade. EDARQ, 2018).  

Todas as atividades promovidas pela EDARQ são divulgadas por meio de boletins 

eletrônicos, redes sociais e cartazes. Uma das redes sociais mais utilizadas é o Facebook 

(#edarqarquivonacional). A mídia foi lançada no final de 2018, tendo como público-alvo as 

escolas e os profissionais de ensino interessados em educação patrimonial, incluído 

profissionais das áreas de História, Arquivologia, Biblioteconomia, entre outras.  

 

QUADRO 5: Facebook da EDARQ: posts e seguidores 

Ano Materiais/posts Seguidores 

2018 (set – dez) 108 253 

2019 (jan-dez) 328 909 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com base nos relatórios de 2018-19. 

 

A utilização de redes sociais e de dispositivos integrados à cultura digital está entre as 

ações estratégicas previstas no Plano Setorial em Arquivos, sendo indicadas como “[...] 

ótimas ferramentas para a divulgação de instituições e seus acervos, propiciando 

democratização do acesso a documentos e ampliação de público para os arquivos”. Dessa 

maneira, o aumento do número de visitantes em arquivos só será possível com a ampla 

difusão das instituições e dos tesouros que elas mantêm sob custódia (CONSELHO... Plano 

Setorial de Arquivos, 2018, p. 28). 

Dentre os materiais gráficos produzidos, destacamos os folhetos da série “Educação 

Patrimonial” que são preparados para cada tipo de visita. A impressão é interna, feita em 

folhas de papel A4 e produzida por demanda. Folheto 1: Conjunto Arquitetônico Tombado; 
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Folheto 2: Mostra 130 anos de Abolição; Folheto 3: Os profissionais de Arquivo; Folheto 4: 

Programa Memória do Mundo da Unesco; Folheto 5: Acervos Memória do Mundo da 

Unesco do Arquivo Nacional. 

 

GRÁFICO 9: Perfil do público visitante - EDARQ em 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Nacional (Brasil). Relatório EDARQ, 2019, p. 2. 

 

Em 2019, a Equipe se manteve com duas pedagogas, duas jornalistas, uma 

historiadora e uma comunicóloga. Assim, conseguindo alcançar um total de 4.062 visitantes, 

em sua maioria do ensino fundamental (1.526 estudantes); em segundo lugar, o profissional 

(1.088 visitantes); e em terceiro lugar, a graduação (698 estudantes). Notamos que diferente 

dos outros relatórios, este não especificou os cursos de graduação representados nas 

atividades. Apenas apontou quais cursos participaram: Arquivologia, Biblioteconomia, 

Ciências da Informação, Ciências Sociais, Cinema, Conservação, Direito, Gastronomia, 

Geologia, História, Pedagogia, Relações Internacionais e Turismo. Destacamos a presença do 

público infantil (47) e do jovem aprendiz (448 estudantes) (ARQUIVO NACIONAL. 

Relatório EDARQ, 2019). 

Nas visitas em grupo, as mediadoras da EDARQ levam os estudantes para explorar e 

observar o conjunto arquitetônico tombado, munidos com pranchetas e lápis na mão, 

registrando os locais que lhes apareceram mais interessante. Os resultados são os desenhos ou 
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frottage dos locais por onde passam e finalizam a visita com um piquenique no pátio interno 

do AN.  

O interessante foi a parceria com a Gerência de Leitura da Secretaria Municipal de 

Educação do Rio de Janeiro, que desenvolvia o projeto “Rio todo (em) prosa”, que trouxe, 

com ônibus da SME-Rio, 18 grupos escolares contabilizando um total de 541 visitantes, entre 

estudantes, professores e alguns pais. Como resultado alcançado: 23 atividades realizadas 

com 693 pessoas atendidas (ARQUIVO NACIONAL, Relatório EDARQ, 2019). 

 

FIGURA 9: Atividade educativa na exposição “Índios: Primeiros brasileiros” 

 

Fonte: Página do Facebook EDARQ. 

 

Já a atividade “Mapeando o Arquivo Nacional” foi pensada pela EDARQ para 

apresentar a história e a arquitetura do conjunto arquitetônico tombado de sua sede no Rio de 

Janeiro. Ela é oferecida anualmente para escolas e grupos. É feita no interior e no exterior dos 

prédios, dependendo de tempo bom. De acordo com o Guia Básico de Educação Patrimonial 

(HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999), a ação educativa se desenvolve ao longo das 

seguintes etapas: Observação, Registro, Exploração e Apropriação. A etapa da Observação 

consiste na visita em si, sendo o objeto observado o conjunto arquitetônico do Pátio do 

Arquivo Nacional (FIGURA 10). Identifica-se a etapa do Registro quando as mediadoras da 

EDARQ pedem ao grupo para fixar o conhecimento, aprofundando a observação, a análise 



94 

 

crítica e o desenvolvimento da memória por meio de desenhos, conforme podemos observar 

na FIGURA 8.  

 

FIGURA 10: Registros da atividade educativa: “Mapeando o Arquivo”. Etapa exploração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: página do Facebook (EDARQ, 2019) 

 

A etapa da Exploração (FIGURA 10) tem o objetivo de provocar a busca de mais 

informações sobre o objeto analisado, podendo ser realizada através de perguntas aos 

professores e mediadoras da EDARQ. Por fim, a etapa da Apropriação (FIGURA 11), 

consiste em avaliar o envolvimento afetivo do grupo com o objeto analisado através de uma 

releitura ou recriação.  

Assim, percebemos na análise da atividade “Mapeando o Arquivo” que as medidoras 

da EDARQ adotaram como estratégia de difusão educativa as etapas metodológicas 

estipuladas no Guia Básico de Educação Patrimonial do IPHAN. 
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FIGURA 11: Registros da atividade educativa: “Mapeando o Arquivo”. Etapa apropriação. 

 

Fonte: página do Facebook (EDARQ, 2019) 

 

A exibição de filmes é a atividade com maior recorrência nas programações da 

EDARQ, sendo considerada pela equipe como sua principal ação educativa.  Entre os 

projetos realizados em 2019, destacam-se: 1) “Arquivo em Cartaz”, que teve como tema  

“Mulheres de Cinema”, realizado na sede do Arquivo Nacional e no CineArte UFF (Niterói, 

RJ); 2). Mostra “Arquivos do Amanhã”, que reuniu produções de nove instituições e teve 

treze curtas inscritos; 3) Festival “Arquivo faz Escola” que consistiu na exibição do curta-

metragem "Em Busca de Lélia", de Beatriz Vieirah, produção de 2017, sobre a professora, 

intelectual, feminista e militante do movimento negro Lélia Gonzalez (FIGURA 12). O 

público-alvo foi de estudantes do ensino fundamental, das turmas do 7° ao 9° ano das escolas 

da rede de ensino da cidade do Rio de Janeiro. Participaram desta atividade 986 estudantes e 

seus professores (ARQUIVO NACIONAL. Relatório EDARQ, 2019). 
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FIGURA 12: Exibição de Filmes: Mostra “Arquivo faz escola”. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma atividade nova organizada pela EDARQ em 2019 foi o “Dia da Criança no 

Arquivo Nacional”. O evento teve apoio da Associação de Servidores do Arquivo Nacional e 

de seus servidores. O público-alvo foi formado por filhos de funcionários, terceirizados e 

estagiários. Na primeira parte do dia houve uma visita à exposição “Índios: Os Primeiros 

Brasileiros”. Em seguida, foi realizada uma atividade pedagógica (pintura e desenho) com 

Registro e Apropriação do que foi observado. Na segunda parte do dia, as crianças assistiram 

a desenhos animados e, depois, no pátio do AN, participaram de uma roda de capoeira e 

fizeram um lanche (FIGURA 13). Participaram do evento 107 pessoas, entre crianças e 

familiares dos servidores (ARQUIVO NACIONAL. Relatório da EDARQ, 2019). 

 

 

 

Fonte: página do Facebook (EDARQ, 2019). 
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FIGURA 13: Atividade “Dia da Criança no Arquivo Nacional” 

 

Fonte: Página do Facebook (EDARQ, 2019). 

 

Na Semana do Dia da Criança, buscando alcançar o público escolar, houve a 

distribuição nas escolas do panfleto “Minha Visita ao Arquivo Nacional”,  uma espécie de 

roteiro com a descrição das diferentes atividades pedagógicas oferecidas pela EDARQ. Para 

o público adulto, houve a produção de panfletos da Série “Educação Patrimonial” (FIGURA 

14) arrolando os seguintes temas: Acervos Memória do Mundo da Unesco no Arquivo 

Nacional; Conhecendo o Acervo do Arquivo Nacional; Quem São e o Que Fazem os 

Profissionais de Arquivo? e Sede Histórica do Arquivo Nacional. 

Outro evento que merece destaque foi o IV Simpósio Arquivos e Educação, realizado 

de 16 a 18 de setembro de 2019, cujo tema foi “Arquivos e temporalidades - A percepção do 

tempo nas práticas em educação e arquivos”. Foi uma parceria da EDARQ/Arquivo Nacional 

com o Grupo de Pesquisa Arquivos, Educação e Práticas de Memória: diálogos transversais 

da UFMG/Unicamp. O Simpósio teve uma programação variada com: mesa redonda e 

lançamentos dos livros “Arquivos, memórias sensíveis e educação”, de Adriana Carvalho 

Koyama e Ivana Parrela, e “Paulo Freire, mais do que nunca: uma biografia filosófica”, de 

Walter Kohan. Foram apresentados 20 trabalhos, além de sessões de pôsteres. O evento 

contou com 134 participantes presenciais, na sua maioria professores, pedagogos, arquivistas 

e historiadores (ARQUIVO NACIONAL. Relatório EDARQ, 2019). 
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FIGURA 14. Panfleto: Série “Educação Patrimonial” 

Fonte: Página do Facebook (EDARQ, 2020). 

 

A EDARQ ressalta em seu relatório que considera o evento um sucesso, destacando 

em sua realização o uso de tecnologias da informação para atingir um público mais amplo 

por meio da transmissão ao vivo do Simpósio na página do Facebook e da participação à 

distância de palestrantes do Brasil e do exterior. As gravações das conferências foram 

disponibilizadas no canal do Youtube do Arquivo Nacional24 e podem ser acessadas a 

qualquer momento. Com isto, o evento não só divulgou as ações de educação em arquivos da 

instituição para possíveis parceiros e financiadores, como também ofereceu a oportunidade 

de capacitação dos servidores do Arquivo Nacional. 

 

3.3.2 Ouvindo a EDARQ 

Como visto na subseção 3.1, foram enviados links do formulário criado na plataforma 

Google forms para acesso ao questionário (Apêndice), tanto para as instituições cariocas 

participantes da SNA quanto para a EDARQ. Foram elaboradas 13 questões contendo 

perguntas abertas e fechadas, por meio das quais se buscou identificar os discursos dos 

                                                           
24 Para conhecer o Canal do You tube do Arquivo Nacional acessar: 
https://www.youtube.com/channel/UCcB7XUfJLfmtXx5KRKWAwCg/featured 

https://www.youtube.com/channel/UCcB7XUfJLfmtXx5KRKWAwCg/featured
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profissionais envolvidos com a difusão cultural, o perfil da equipe, os objetivos das ações, a 

função social dos arquivos e sua relação com o campo da educação patrimonial. 

Desde 2018, a EDARQ é formada por seis profissionais: duas pedagogas, duas 

jornalistas, uma historiadora e uma comunicóloga. Nota-se que é uma equipe interdisciplinar, 

porém não existe a presença de um arquivista, um profissional de grande importância para 

uma instituição arquivística, que iria contribuir com um olhar especializado e diferenciado à 

equipe.  

Quanto à equipe, o intuito desta pesquisa era que todos respondessem o questionário, 

no entanto somente três responderam. Na transcrição das respostas às perguntas abertas, para 

evitar a identificação dos participantes, optamos por nomear as falas identificadas por letras 

A, B e C. De acordo com as respostas ao Questionário foram gerados gráficos e falas 

analisados abaixo: 

 

GRÁFICO 10: Período em que a EDARQ vem realizando projetos de difusão cultural 

 

Fonte: Gráfico gerado pelo Google forms. 

 

No GRÁFICO 10, a maioria da EDARQ (66,7%) afirmou que realiza há mais de 10 

anos atividades culturais e educativas. Porém, como visto anteriormente, a EDARQ só foi 

criada em 2017. No entanto, vale lembrar que no AN já ocorria há algum tempo ações de 

difusão cultural. Contudo, não havia um alinhamento claro como a questão da educação 

patrimonial. As mediadoras afirmaram em 100% (GRÁFICO 11) que existe no AN políticas 

ou diretrizes que norteiam as ações de difusão cultural e/ou educativas desenvolvidas pela 

instituição, mas na consulta ao site da entidade não encontramos esse documento. Entretanto, 
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como já explicitado em seus relatórios, destacam a Portaria nº 291, de 4 de julho de 2017, 

que institucionalizou as ações da Equipe de Educação em Arquivos (EDARQ), em 

consonância com os objetivos e metas do Plano Setorial de Arquivos (2017-2027).  

 

GRÁFICO 11: Existência de políticas ou diretrizes com vista à difusão cultural 

Fonte: Gráfico gerado pelo Google Forms. 

 

Quando questionadas se o trabalho de difusão cultural na instituição tem relação com 

o Serviço de Referência 25, ou seja, se fornece informação aos usuários de modo a solucionar 

suas necessidades informacionais, a Mediadora A disse que: “Em todas as nossas atividades 

fazemos referência ao acervo do Arquivo Nacional, bem como divulgamos o acesso via 

sistema (SIAN) e redes sociais”. E a Mediadora B: “Sempre utilizamos o acervo da 

instituição em nossas atividades educativas e culturais”. Acrescentamos aqui a fala da 

Mediadora C que ressaltou que o “acesso ao acervo e o serviço de referência, tanto do 

arquivo quanto da biblioteca, são atividades culturais”. Esta fala se aproxima do que se 

acredita ser a difusão em arquivos, em que se destaca a mediação implícita: serviço de 

referência mediado por instrumentos de pesquisa: guias, catálogos etc. Apesar de realizarem 

um programa de difusão focado na mediação explícita, realizado por meio de atividades 

culturais e educativas, esse aspecto não é mencionado nas respostas. 

                                                           
25

 De acordo com o DIBRATE, o Serviço de Referência é um conjunto de atividades destinadas a orientar o 

usuário quanto aos documentos relativos ao tema de seu interesse, aos instrumentos de pesquisa disponíveis e às 

condições de acesso (1) e reprodução. 
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Contudo, as mediadoras chamam a atenção para o trabalho desenvolvido no AN, onde 

há duas coordenações técnicas distintas, vinculadas à Coordenação-Geral de Acesso e 

Difusão Documental (COACE): a Coordenação de Consultas ao Acervo (COCAC) e a 

Coordenação de Pesquisa, Educação e Difusão do Acervo (COPED). Referente a esse 

assunto, a Mediadora C aponta que as coordenações, apesar de terem como objetivo comum 

o acesso do cidadão ao acervo documental do AN, não interagem: 

 

A Coordenação de Consultas ao Acervo [...] está desenvolvendo, junto à área 

técnica, um projeto para melhorar e facilitar o acesso principalmente em relação à 

documentação de estrangeiros (a maior demanda da casa de serviços considerados 

de cidadania) e os documentos cartoriais por nós custodiados. A coordenação de 

difusão e educação [...] desenvolve um outro trabalho com o cidadão. Atualmente, 

há pouquíssima interação entre as equipes, algo que deve ser analisado e 

melhorado. 
 

Os programas de difusão cultural surgiram com o objetivo de aproximar o cidadão 

comum dos Arquivos. Ao serem questionadas sobre a relação entre Arquivos e Cidadania, as 

mediadoras responderam: 

- Mediadora A: “O acesso à informação é um ponto fundamental para o exercício da 

cidadania. Ao difundirmos junto ao público visitante, durante as atividades de educação, o 

acervo, as funções do Arquivo Nacional e as possibilidades de pesquisa, colaboramos na 

construção de um público mais consciente de seus direitos”.  

- Mediadora B: “É fundamental para um povo conhecer a sua história. Por isso, 

instituições arquivísticas, que guardam a memória, têm um papel importantíssimo nesse 

processo de reconhecimento de uma sociedade. Não há cidadania onde não exista o 

conhecimento, consciência do papel dos cidadãos na constituição de uma sociedade. Os 

arquivos são, por excelência, o local onde se confirmam as identidades de um povo, suas 

raízes, suas conquistas e revezes”. 

- Mediadora C: “Os documentos sob a guarda da instituição comprovam direitos”. 

Notamos que a postura da Medidora C é mais conservadora, voltada para as funções jurídico-

administrativas dos arquivos. 

. 
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GRÁFICO 12: Atividades de difusão cultural e/ou educativa oferecidas pela EDARQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico gerado pelo Google Forms. 

 

O GRÁFICO 12 traz informações sobre as atividades difusão cultural e/ou educativa 

realizadas pela EDARQ. Nota-se que as visitas guiadas, os seminários e mesas redondas, as 

exposições físicas, as palestras, as visitas técnicas, as exposições virtuais e os cursos e 

oficinas concentram maior incidência, com 100%. Esses dados, somados aos inúmeros 

exemplos que citamos ao longo da pesquisa, mostra-nos uma tendência do AN em alinhar 

seus programas de difusão cultural às atividades voltadas para a educação patrimonial. 

As mediadoras, quando questionadas sobre como o AN poderia ampliar suas 

atividades de educação e difusão cultural, relataram que “é necessário maior investimento, 

buscar parceiros, patrocinadores” (Mediadora A). Opinião semelhante a da Mediadora B, que 

reforça a ideia citando um exemplo já apontado nos relatórios da EDARQ sobre “transporte 

(ônibus ou vans) para estudantes e professores, que muitas vezes têm dificuldades para 

chegar nessas instituições”. Assim, “poderiam trazer para visitá-las estudantes de áreas mais 

distantes e com menor poder aquisitivo”. Além de “maior apoio da direção/presidência 

desses órgãos a projetos e iniciativas que visem atrair público para as atividades culturais e 

educativas oferecidas pelas instituições”. A Mediadora C ressaltou a necessidade de 

“elaboração de produtos com uma linguagem amigável para diversos públicos”. 

Sobre o público que frequenta o AN, as mediadoras da EDARQ destacam os 

estudantes universitários, os estudantes de nível básico, os pesquisadores e o público em 

geral, empatados com 100% (GRÁFICO 12). Acreditamos que a boa frequência às atividades 

também considere o capital simbólico que a instituição agrega, sendo o principal arquivo 

público do país. 

 



103 

 

GRÁFICO 13: Público que frequenta as atividades culturais promovidas pela EDARQ. 

Fonte: Gráfico gerado pelo Google Forms. 

 

Para que as ações de difusão cultural e educação patrimonial se consolidem nos 

arquivos há a necessidade de um trabalho intensivo de educação. Sobre a relação entre 

difusão cultural e educação patrimonial, a Mediadora A acredita que a difusão cultural soma 

ao propósito da educação patrimonial, pois “as atividades de educação patrimonial [...] são 

elaboradas com o objetivo de aproximar o público das práticas arquivísticas”, além de 

“contribuir para a percepção do documento de arquivo como parte integrante do nosso 

patrimônio documental”. A Mediadora B fala da existência de uma relação de dependência, 

na qual a “educação patrimonial depende da difusão cultural, pois aquele que conhece o 

patrimônio cultural compreende sua importância e contribui para a preservação desse 

patrimônio”. A Mediadora C afirma que a relação entre educação patrimonial e difusão 

cultural “está consolidada” na realização de atividades educativas mais tradicionais, como as 

“visitas guiadas nas exposições, confecção de folder [e] disseminação dos acervos nos sítios 

temáticos”. 

Sobre o evento "Semana Nacional de Arquivos", as mediadoras da EDARQ analisam 

esta iniciativa de forma positiva:  

Para a [Mediadora A]: “A "Semana Nacional de Arquivos" é uma iniciativa 

que vem crescendo a cada ano e funciona muito bem como um momento de 

união de diferentes instituições arquivísticas e centros de memória com o 

propósito de difundir suas práticas e seus acervos”.  

[Opinião semelhante à da Mediadora B]: “Considero uma iniciativa 

importante no sentido de dar visibilidade aos arquivos, ao trabalho que se 

realiza nessas instituições. O evento é também uma oportunidade de 

debater, discutir a realidade dos arquivos e traçar metas de aprimoramento, 

políticas de trabalho”.  
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[A Mediadora C considera] “uma boa oportunidade de apresentar seu 

trabalho educativo ao cidadão, através de visitas guiadas em áreas na 

instituição que o grande público desconhece”. 

 

Como visto na seção anterior, o AN participou das três edições da Semana Nacional 

de Arquivos, e a EDARQ participou na primeira edição (2017) da organização de duas 

atividades: a mesa redonda “Educação, Cultura e Arquivos”, e a oficina pedagógica 

“Memórias Reveladas na Sala de Aula”. Com o aumento da Equipe e maior 

consolidação/reconhecimento/investimento dentro do Arquivo Nacional, na segunda edição 

(2018), a EDARQ organizou três oficinas referentes ao período de 1964-1985, que 

compreende a ditadura militar brasileira, a saber: a oficina “Memórias Reveladas na sala de 

aula”; a oficina “Fazendo história na sala de aula: anistia”; e a oficina sobre Documentos 

Sigilosos. Além do evento “Arquivo de Portas Abertas”, com atividades culturais realizadas 

durante três dias, no horário do almoço, que pretendia alcançar as pessoas que trabalham no 

centro do Rio, próximo ao Arquivo Nacional, foram incluídas a visita à Fábrica de Papel e 

demonstração de confecção de papel marmorizado. Já na terceira edição (2019), houve a 

participação da EDARQ na organização da roda de conversa “Organização de Arquivos 

Escolares”; oficina de “Preservação de Acervos do Registro Memória do Mundo da Unesco 

Brasil – MoWBrasil”; e novamente o evento “Arquivo de Portas Abertas”. 

Por fim, as mediadoras citaram uma conquista importante da EDARQ em 2019: a 

instalação definitiva da Sala de Atividades da EDARQ. Assim, será possível desenvolver no 

próximo ano suas ações educativas e culturais em ambiente próprio, contando, inclusive, com 

móveis adaptados para o público infanto-juvenil e sem necessidade de interromper suas 

atividades para ceder espaço quando da realização de eventos da instituição (ARQUIVO 

NACIONAL, Relatório da EDARQ, 2019). 

 

3.4 ANÁLISES E RESULTADOS 

Neste trabalho, identificamos e analisamos atividades de difusão cultural e educação 

patrimonial tendo como objeto empírico dois campos de estudos: um evento, a Semana 

Nacional de Arquivos (SNA), e um setor educativo, a Equipe de Educação em Arquivos 

(EDARQ) do Arquivo Nacional. Percebemos que não é mera coincidência que a SNA venha 

sendo realizada sistematicamente desde 2017, e a EDARQ foi criada nesse ano. Tanto a SNA 

como a criação da EDARQ têm forte relação com as metas e estratégias para divulgação dos 

arquivos e de seu patrimônio documental dispostas no Plano Setorial de Arquivos (2017-

2027). O Plano é uma política pública da área de arquivo, cujo ordenamento jurídico estava 
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previsto na Constituição de 1988, em seu artigo 216 inciso IV, em que se destaca que obras e 

documentos são partes constituintes do patrimônio cultural brasileiro. Contudo, só nos 

últimos anos, quando da aprovação do Plano Nacional de Cultura (2010) é que houve o 

encaminhamento para que as áreas da cultura desenvolvessem seus Planos Setoriais, e assim 

foram feitos os arquivos com a aprovação pelo CONARQ, em 2017, de um Plano Setorial 

para a área. 

Na análise das atividades promovidas pelas 17 instituições cariocas que participaram 

de mais de uma edição da SNA, de 2017 a 2019, percebemos uma ampliação do leque das 

atividades na perspectiva da difusão cultural, mas ainda são poucas as atividades de educação 

patrimonial, especificamente aquelas relacionadas com o público escolar, conforme sinalizou 

Bellotto (2006).   

Sobre o perfil das equipes: os profissionais que participaram da SNA elaborando ou 

executando atividades são em sua maioria arquivistas (83,3%). Diferente da equipe da 

EDARQ, onde não há arquivista, sendo o perfil acadêmico predominante o do pedagogo. Isso 

ocorre porque no AN é recente essa separação entre o setor cultural e o educativo, o que 

ocorreu somente em 2017, após uma mudança institucional em que foram estruturadas uma 

Equipe de Educação em Arquivos e uma Equipe de Produção Cultural, ambas subordinadas 

ao COPED. 

No entanto, ressaltamos a importância do arquivista para formação de uma equipe 

interdisciplinar, pois é o profissional responsável pelo planejamento, assessoramento, gestão, 

organização e orientação para os diversos serviços ligados ao arquivo, incluído aqui a 

educação patrimonial. Conforme destaca Almeida e Duarte (2017), a interdisciplinaridade 

auxilia na prática arquivística, sendo muito proveitosa para ampliar as estratégias de difusão 

da informação e do conhecimento produzido nas unidades arquivísticas. Ao longo desta 

dissertação, citamos vários exemplos excitosos como a parceria do Setor de Arquivo 

Histórico da FCRB com a PUC-Rio para o desenvolvimento de toda parte de programação da 

webpage Memória da Escravidão, Abolição e Pós-abolição, além do suporte necessário nos 

assuntos relacionados à tecnologia da informação, em especial o módulo jogos: palavras 

cruzadas, quiz, jogo da memória e desafio da transcrição, onde encontramos documentos 

arquivísticos sendo utilizados na metodologia de educação patrimonial. Outro exemplo de 

interdisciplinaridade é a parceria do Arquivo Nacional e a Semana Nacional de Museus com 

a palestra sobre “Educação Patrimonial”. Destacamos, também, a parceria entre a FGV e a 
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Unirio, que juntas organizaram a palestra Arquivos de/em Museus, realizada no auditório da 

Unirio.  

Sobre a programação da SNA, além das visitas técnicas e guiadas, atividades 

tradicionais das instituições arquivísticas, outras, como oficinas, rodas de conversa e 

seminários - geralmente realizadas por bibliotecas e museus - vêm sendo sistematicamente 

incorporadas ao evento. Das atividades realizadas nas três edições, exposições, palestras e 

exibição de filmes ganharam destaque na programação. 

No entanto, esperamos que a realização da Semana Nacional de Arquivos incentive a 

implantação de programas de difusão cultural, o que significa tornar contínuo o processo de 

divulgação desses acervos junto aos cidadãos, gerando resultados permanentes no que tange à 

integração das instituições de memória, em especial os arquivos, com a sociedade.  

No que diz respeito à mediação nos processos de educação e difusão cultural, 

destacamos que nas três edições da SNA foram realizadas ações de mediação com vista a 

promover o acesso ao patrimônio documental. Para além da mediação implícita, realizada 

através de todos os serviços relacionados à organização documental arquivística, 

identificamos um forte aumento das atividades voltadas para a mediação explícita realizada 

por meio dos serviços de referência e das atividades de ação cultural envolvendo os acervos, 

tais como: visitas guiadas, exposições virtuais, oficinas, mesas redondas, rodas de conversa e 

palestras. 

Já a EDARQ, ao longo dos seus três anos de existência, mostrou-nos o quanto vem se 

empenhado para ampliar suas iniciativas de difusão e mediação cultural aliadas à educação 

patrimonial e à pesquisa histórico-social. Quanto às atividades, ela vem participando 

ativamente de tutoriais audiovisuais, oficinas, palestras, mesas redondas, cursos, elaboração 

de materiais de divulgação, difundindo conteúdos e informações sobre o Arquivo Nacional 

em mailings, mídias sociais e boletins próprios.  

Sobre a natureza das atividades, notamos que elas se aproximam da metodologia da 

educação patrimonial passando pelas etapas da observação, registro e apropriação. Essas 

atividades acontecem por meio de oficinas, de pintura, de grafismo etc. (FIGURAS 10 e 11) 

como um desdobramento da visita guiada, sendo o público escolar o maior frequentador 

desse tipo de ação.  

Entre as atividades de difusão oferecidas pela EDARQ, as visitas guiadas, as visitas 

técnicas, as exposições, os seminários e as palestras foram as que receberam das mediadoras 

100% de indicação. Apesar de ressaltarem no questionário a exibição de filmes como uma 
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das ações mais procuradas pelo público adulto, esta atividade recebeu apenas 33% de 

indicação (GRÁFICO 12).  

Quanto ao perfil do público que frequenta as atividades, prevalece o escolar, sendo a 

maior concentração de alunos do Ensino Fundamental (6 a 14 anos) e de estudantes de cursos 

profissionalizantes na categoria Jovem Aprendiz (14 a 24 anos). Também se destaca nessa 

variável os estudantes universitários e os profissionais, estes últimos procuram o AN para 

visitas técnicas e pesquisas acadêmicas. Nos três gráficos referentes aos anos de 2017, 2018 e 

2019 (GRÁFICOS 7, 8 e 9) essa tendência predomina. Isso se dá por conta do contato da 

EDARQ com as escolas e da parceria do AN com a ONG “Ser Cidadão” que oferece o curso 

de administração/técnico de arquivo, que compreende aulas teóricas e práticas ministradas no 

AN. Além disso, as atividades da EDARQ ocorrem sistematicamente, diferente do que 

acontece na SNA, que se caracteriza como um evento anual. 

Nessa direção, notamos que o perfil do público que frequentou a SNA (GRÁFICO 4)   

é bem distinto daquele que frequenta a EDARQ. Nas três edições da SNA (2017-2019), o 

público predominante foi de universitários (91,7%) e pesquisadores (91,7%.). Os estudantes 

(fundamental e médio) representaram (33%).  Essa diferença se dá por conta do tipo de ação 

(um evento) e da programação. Por ser um evento, a SNA tem uma programação livre, sem 

agendamento prévio, diferente do que ocorre na EDARQ, cujos atendimentos são 

sistemáticos e ocorrem todos os meses do ano, com maior concentração do público escolar. 

Abaixo, com base nos relatórios anuais, sistematizamos os atendimentos realizados 

pela Equipe de Educação em Arquivos do Arquivo Nacional. 

 

QUADRO 6: Quantidade de visitantes atendidos pela EDARQ 

Relatório N° visitantes N° visitas N° instituições 

2017 1.417 92 89 

2018 4.237 163 128 

2019 4.062 160 138 

   Fonte: Elaborado pela autora (2020) com base nos relatórios de 2017, 2018 e 2019. 

 

Observamos (QUADRO 6) que houve um aumento de quase 300% do número de 

pessoas diretamente atendidas pela EDARQ. Ressaltamos que somente a partir da metade do 

ano de 2017 que a Equipe ficou responsável pelas visitas guiadas e técnicas, antes realizadas 

pelo Setor de Promoção Institucional. Já a queda do número de visitantes de 2018 (4.237) 
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para 2019 (4.062), é justificada pelas mediadoras devido ao fato de que em 2018 “tiveram 

três exposições que atraíram públicos diversos, enquanto em 2019 foram só duas, sendo que a 

do primeiro semestre foi a continuação de uma de 2018” (ARQUIVO NACIONAL, Relatório 

de atividades da EDARQ, 2019). 

As mediadoras avaliam que para atingir um público nacional, “conforme determinado 

no perfil e missão institucional do Arquivo Nacional, é necessário adotar estratégias e 

ferramentas digitais”, através da criação de um site dedicado à Educação em Arquivos e 

“suprido de objetos educacionais próprios (games, tutoriais, palestras e cursos em EAD etc)”. 

E para que isto ocorra, é necessário “[...] aporte de recursos financeiros, de pessoal e 

tecnológicos pela instituição” (ARQUIVO NACIONAL, Relatório de atividades da EDARQ, 

2018, p. 23). 

Sobre a abordagem das ações, as três dimensões da difusão mencionadas por Bellotto 

(2006), educativa, editorial e cultural, identificamos nas programações da Semana Nacional 

de Arquivos (SNA) e nas ações educativas da Equipe de Educação em Arquivos. Nas ações 

da EDARQ, percebemos a predominância das orientações e metodologias indicadas no Guia 

Básico de Educação Patrimonial, organizado por Horta, Grunberg e Monteiro (1999), editado 

pelo IPHAN em 1999, publicação referência na área para desenvolvimento de atividades 

voltadas para a educação patrimonial.    

No entanto, identificamos atividades semelhantes durante a SNA (GRÁFICO 5), 

como Cursos e Oficinas (71%), Jogos educativos (33,3%) que, junto com Aulas no Arquivo 

(44,7%), se apresentam como as ações culturais mais usadas em programas de educação 

patrimonial, o que comprova o pressuposto dessa pesquisa: que as ações de  difusão cultural 

em arquivos vêm se alinhando com a educação patrimonial e que essa aproximação entre 

cultura, educação e patrimônio é fundamental para dar visibilidade à dimensão sociocultural 

dos arquivos permanentes, valor esse que ainda se mostra tímido frente ao dever jurídico-

administrativo que marca a gênese dessas instituições. 

Enquanto função arquivística, a difusão para se consolidar precisa que as demais 

funções (produção/criação, classificação, avaliação, descrição, aquisição e preservação) 

sejam realizadas para que se possa usufruir dos acervos organizados e divulgá-los; para que 

os arquivistas dele se apropriem para realizar eventos dos mais diversos; para desenvolver 

serviços de referência que respondam com segurança as perguntas dos usuários que buscam a 

entidade. Destacamos assim, que as duas formas de mediação são importantes, a implícita, 

realizada por meio dos instrumentos de pesquisa, como a explícita, aquela em que o 
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arquivista tem contato direto com o público, seja no setor de referência atendendo a uma 

pesquisa, seja à frente das atividades de difusão cultural. No AN, a mediação explícita, com a 

intervenção do arquivista só ocorre no Setor de Referência, localizado na sala de consulta 

presencial e virtual, pois estes profissionais ainda não estão envolvidos com as atividades de 

difusão realizadas pela EDARQ, onde os mediadores são pedagogos e jornalistas. Caberá à 

Coordenação de Pesquisa Educação e Difusão do Acervo (COPED) construir políticas que 

envolvam ambos os profissionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como vimos, os arquivos possuem como atividade principal a função jurídico-

administrativa e a pesquisa científica, porém existe uma tendência a aprimorar sua função 

sociocultural, que aos poucos está deixando de ser secundária, levando estas instituições a se 

preocupar com um novo tipo de usuário, o cidadão comum.  

Durante a pesquisa teórica, pudemos compreender que a função social dos arquivos 

na perspectiva do acesso à informação, à memória e ao patrimônio documental deve ser 

tensionada quando são discutidas a questão da educação patrimonial e da difusão cultural em 

arquivos. Vimos o quanto as ações culturais e educativas no arquivo podem auxiliar no 

reconhecimento de pertencimento do cidadão com a cultura local, assim desenvolvendo senso 

crítico de direitos e deveres; difundindo a noção de respeito à memória social e por 

consequência ao documento; repercutindo, assim, em políticas públicas que zelem pela 

preservação e difusão do patrimônio documental sob a custódia das instuições. Nesse cenário, 

ressaltamos a importância do Plano Setorial de Arquivos e de ações já em curso, como a 

Semana Nacional de Arquivos. 

Ressaltamos a importância da difusão cultural, relacionando-a com a função 

sociocultural dos arquivos e a educação patrimonial como metodologia adequada para 

aproximar os estudantes e o cidadão comum dos arquivos.   

Por meio de estudos de caso analisamos as ações culturais e educativas realizadas por 

instituições arquivísticas localizadas na cidade do Rio de Janeiro e que participaram das três 

edições da Semana Nacional dos Arquivos, e as atividades de difusão cultural e educação 

patrimonial desenvolvidas pela Equipe de Educação em Arquivos do Arquivo Nacional 

(EDARQ). As análises mostraram-nos que as três dimensões da difusão abordadas por 

Bellotto (2006) – educativa, editorial e cultural – continuam sendo o parâmetro para os 

programas de difusão cultural da maioria das entidades e que estas vêm se alinhando com as 

metodologias de educação patrimonial. Porém, notamos que nas ações da EDARQ há uma 

predominância das orientações e metodologias indicadas no Guia Básico de Educação 

Patrimonial, organizado por Horta, Grunberg e Monteiro (1999).  

Nas ações culturais da EDARQ, como as visitas guiadas e oficinas, especialmente as 

direcionadas aos estudantes da educação básica, realiza-se geralmente algum tipo de ação 

educativa, na qual se registra (com desenhos, pinturas etc.) as etapas que envolvem a ação. 

Busca-se na ludicidade um meio de educação e valorização do patrimônio cultural e 

documental custodiado pelo Arquivo Nacional. Estratégia essa que já vinha sendo realizada 
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por outras intituições de memória, como os museus e as bibliotecas e que, mais recentemente, 

no Brasil, tem sido também usada pelos arquivos, o que consideramos importante para 

popularizar essas instituições que, como vimos, durante anos se restringiram a atender a um 

público especializado.   

Mesmo realizando exposições e visitas técnicas e guiadas, atividades tradicionais dos 

arquivos, estas pouco exploravam a dimensão cultural e educativa dessas ações, de modo a 

torná-las mais interativas, olhando para seu público não apenas como um mero espectador, 

mas como interlocutor. Daí a ideia de se criar pequenos guias com orientação para os 

professores para que possam desenvolver os conteúdos apreendidos nas visitas, cursos, 

seminários e oficinas em suas escolas.   

Dentre as atividades de difusão cultural que se aproximam do educativo, temos o uso 

de tecnologias digitais, com destaque para os jogos virtuais relacionados com a temática 

arquivística, como o módulo “Jogos” da FCRB. Uma atividade inovadora que está servindo 

de modelo para outras instituições que desejam trabalhar com atividades educativas em 

arquivos, pois atraem, sobretudo, o público jovem, que está cada dia mais conectado com os 

jogos interativos para computadores e celulares.  

Sobre o uso da internet e das redes sociais como recurso de difusão, ressaltamos a 

criação de sites institucionais, que são um espaço virtual de comunicação que atrai diferentes 

tipos de usuários e que deve ser gerenciado como parte da política de informação da 

instituição. De preferência utilizando como guia as Diretrizes Gerais para Construção de 

Websites de Instituições Arquivísticas (2000) desenvolvidas pelo CONARQ. Além dos sites 

institucionais, as redes sociais mais usadas pelas instituições arquivísticas são o Facebook e o 

Instagram, muito utilizados para propagar suas ações culturais e educativas. 

O propósito de relacionar os resultados da pesquisa com os referenciais teóricos 

utilizados foi alcançado. Autores como Bellotto (2006), Cook (2012) e Oliveira (2017 e 

2019), entre outros, mostraram-nos que o patrimônio documental arquivístico é um relevante 

recurso para o desenvolvimento de atividades socioculturais e educativas. O pressuposto 

inicial de que os arquivos possuem um lugar de destaque no contexto da difusão de 

conhecimento e informação pôde ser confirmado, como nos mostrou os estudos de caso aqui 

analisados, e que as ações culturais e educativas têm sido um recurso importante para 

aproximar o cidadão comum dos acervos, mostrando para a população o valor dos arquivos, 

não só como lugares para a busca de direitos individuais, mas também como um lugar de 

difusão da memória social. 
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 A relevância e a função social do trabalho com o patrimônio, em especial o 

documental, leva-nos a concluir que políticas de ação cultural que se aproximam da educação 

patrimonial como metodologia são fundamentais nos programas de difusão cultural no 

sentido de popularizar os arquivos, de compreendê-los para além de suas funções 

burocrático-administrativas, tomando-os como instituições de informação, de preservação de 

direitos subjetivos e de memória. 

Esperamos que os resultados desta pesquisa possam contribuir para a produção de 

conhecimento sobre os arquivos, da relação intríseca de suas funções (produção, 

classificação, avaliação, descrição, aquisição, difusão e preservação) com destaque para a 

difusão enquanto estratégia fundamental para garantir o acesso e divulgação do patrimônio 

documental. Nesse contexto, destacamos como o alinhamento dos programas de difusão 

cultural com as estratégias de educação patrimonial vem surtindo bons resultados, sendo 

ideia explorada em documentos da área como o Plano Setorial de Arquivos (2017-2027) por 

meio de seus objetivos e metas. No entanto, percebemos que o tema da difusão cultural ainda 

necessita alçar maior destaque na agenda de pesquisa na área no Brasil.  
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APÊNDICE 

QUESTIONÁRIO: Pesquisa: Difusão Cultural e educação patrimonial em Arquivos. 

1) Qual a sua formação? É possível marcar mais de uma opção: 

(   ) Arquivologia 

(   ) História 

(   ) Educação/Pedagogia 

(   ) Outra: Especifique: _______________ _______________________________________ 

 

2) Há quanto tempo a instituição realiza projetos de difusão cultural? 

(   ) Entre 1 e 2 anos                (   ) Entre 6 e 9 anos 

(   ) Entre 3 e 5 anos                (   ) Mais de 10 anos 

 

3) Quais são as atividades de difusão do seu acervo oferecidas? Pode marcar mais de uma 

opção: 

(   ) Visitas Técnicas 

(   ) Visitas Guiadas 

(   ) Mesas redondas 

(   ) Exposições  

(   ) Seminários 

(   ) Atividades diversas – Especifique:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) O trabalho de difusão cultural na instituição tem relação com o Serviço de Referência 

(fornece a informação aos usuários, de modo a solucionar suas necessidades informacionais)? 

(   ) Sim      (    ) Não 

5) Ainda sobre a pergunta anterior, em caso positivo, como é feito o processo de mediação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6) Qual público que frequenta as atividades culturais promovidas pela instituição? 

(   ) Estudantes universitários 

(   ) Estudantes Nível básico 
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(   ) Pesquisadores 

(   ) Público em geral 

(   ) Outros – Especifique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7) Os programas de difusão cultural surgiram com o objetivo de aproximar o cidadão comum 

dos Arquivos. Dado isso, fale da relação entre Arquivos e Cidadania: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8) Para que as ações de difusão cultural se consolidem há a necessidade de um trabalho 

educativo. Dado isso, fale da relação entre difusão cultural e educação patrimonial. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9) Para que a sua instituição amplie suas atividades de difusão cultural, na sua opinião, o que 

precisa ser feito? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10) Há na instituição políticas ou diretrizes que norteiam as ações de difusão cultural e/ou 

educativa desenvolvidas pelo(s) arquivo(s)? 

(   ) Sim      (    ) Não 

11) Ainda sobre a pergunta anterior, em caso negativo, justifique a sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12) A instituição usa o ambiente digital para divulgar suas ações culturais e educativas? 

Indique quais. Pode marcar mais de uma opção. 

(    ) Site Institucional 

(    ) Facebook 

(    ) Instagram    (    ) You Tube     (    ) Outros: ________________ 
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13) Sobre o evento "Semana Nacional de Arquivos", como você analisa esta iniciativa? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 


