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RESUMO
Com o objetivo de discutir a importância dos arquivos para a sociedade enquanto potencial
espaço promotor de projetos culturais e de práticas voltadas à educação patrimonial, no
presente trabalho analisaremos as ações educativas e culturais empreendidas por quatro
importantes instituições de custódia, a saber: Arquivo Nacional, Arquivo Público do Estado
de São Paulo, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro e Fundação Casa de Rui Barbosa. A
partir da revisão da literatura e do conteúdo disponível nos websites de cada uma das
instituições selecionadas, apresentamos as diferentes atividades promovidas em vistas à
difusão dos acervos custodiados. Ressalta-se que o uso dos recursos da web 2.0 utilizados por
todas as instituições examinadas contribui ainda mais para a difusão e a aproximação com o
usuário.

Palavras-chave: arquivos; difusão; ação cultural; ação educativa.

ABSTRACT

With the objective of discussing the importance of archives for society as a potential
space for promoting cultural projects and practices focused on heritage education, in
this work we will analyze the educational and cultural actions undertaken by four
important custody institutions, namely: Arquivo Nacional, Arquivo Público do Estado
de São Paulo, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro e Fundação Casa de Rui
Barbosa. From the review of the literature and the content available on the websites of
each of the selected institutions, we present the different activities promoted in view of
the diffusion of the custody collections. It should be stressed that the use of the web 2.0
resources used by all the institutions examined contributes even more to the diffusion
and the approximation with the user.
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1 INTRODUÇÃO

O acesso aos arquivos é condição fundamental para a construção de cidadania,
além de ser garantido por lei. Entretanto, é preciso desconstruir a ideia de que os
arquivos são apenas lugares que guardam documentos velhos, ou seja, é preciso
construir na sociedade o pensamento sobre a importância dos arquivos e valorizá-los
enquanto patrimônio cultural e documental, responsáveis pela memória e pela garantia
dos direitos dos cidadãos.
Nessa perspectiva, no presente trabalho são examinadas as principais atividades
dos arquivos, quais sejam, o recolhimento, a custódia, a preservação e a organização de
fundos documentais produzidos e acumulados por pessoas físicas e jurídicas
(BELLOTTO, 2006, p. 227) e a difusão, sendo esta última o nosso foco. Visando
ressaltar a relevância da difusão dentre as atividades desenvolvidas em instituições
arquivísticas públicas no Brasil, analisamos as ações educativas e as culturais
empreendidas pelo Arquivo Nacional, pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo,
pelo Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro e pela Fundação Casa de Rui Barbosa.
Partindo do objetivo principal de identificar as iniciativas de difusão voltadas à
promoção de atividades culturais e educativas em algumas das principais instituições de
custódia do país, pretendemos discutir a importância dos arquivos para a sociedade
enquanto potencial espaço promotor de projetos culturais e de práticas voltadas à
educação patrimonial.
O presente trabalho está estruturado em três seções. Na segunda seção analisamos
alguns dos conceitos-chave da Arquivologia, bem como a história da disciplina e a sua
inserção na sociedade contemporânea. Na terceira seção examinamos a difusão em
arquivos por meio de ações educativas e culturais desenvolvidas por instituições
europeias, norte-americanas e latino-americanas. Na quarto e última seção são
analisadas as atividades de difusão do Arquivo Nacional, Arquivo Público do Estado de
São Paulo, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro e da Fundação Casa de Rui
Barbosa por meio de seus sítios eletrônicos, escolhidos, respectivamente, por ser uma
instituição arquivística federal, por ser um arquivo no âmbito da esfera estadual, um
arquivo no âmbito da esfera municipal, e por ser uma instituição pública federal que tem
como competências outras funções além da preservação federal.
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2. ARQUIVO: HISTÓRIA E DESENVOLVIMENTO ARQUIVÍSTICO

O surgimento dos arquivos ocorre em paralelo ao advento da escrita e,
consequentemente, em paralelo à produção dos documentos. Ou seja, o arquivo surgiu
da necessidade que o homem tinha de registrar e difundir informações relacionadas ao
seu tempo para as gerações futuras. Desta forma, podemos perceber que desde a
Antiguidade, o arquivo era estabelecido como lugar de conservação.
Com isso, apresentamos a história dos arquivos para compreendermos este
conceito e o seu desenvolvimento ao longo da história. Para tanto, é necessário recuar
no tempo até a Antiguidade Clássica, mais especificamente em Atenas, onde os
documentos eram guardados no Metroon, localizado no centro da cidade-estado, que
serviu como o arquivo estatal, abrigando os arquivos da Polis.
Como explica Silva (2015) sobre a importância do Metroon com relação a sua
localização:
[...] estava localizado na Ágora, uma praça rodeada de edifícios públicos e
templos, que era o centro da vida política, social, econômica e cultural da
polis. Nessa praça, os cidadãos podiam se reunir para debater os assuntos da
cidade, realizar eleições, comercializar no mercado, assistir os processos
religiosos e espetáculos dramáticos. A experiência democrática era exercida
na Ágora. (SILVA, 2015, p. 88).

Posteriormente, na Roma Antiga, o Tabularium se distinguia como o principal
repositório de registros do império, intitulado como um lugar de conservação dos
documentos oficiais e de origem privada. Segundo Silva (2015 apud DURANTI, 2007),
o Tabularium demonstrava sua importância devido ao lugar que ocupava na capital
romana:
O edifício foi erguido na colina do Capitólio, como ponto terminal imponente
para o Fórum, mais alto que o Senado, mais próximo às cortes de justiça do
que qualquer outro edifício, cercado pelos mercados e templos, o ponto de
referência para qualquer pessoa que caminhasse pela cidade, no coração
pulsante da república. O Tabularium continha prova e memória do povo para
o povo (SILVA, 2015, p. 93 apud DURANTI, 2007, p. 449).

Neste sentido, Bellotto (2002, p. 311) destaca o poder que os arquivos possuíam
para os impérios da Antiguidade, sendo para a população um lugar de custódia “dos
seus deveres e dos direitos das autoridades, que assim legitimavam seus abusos de
autoritarismo”.
Na Idade Média, após o declínio do Império Romano do Ocidente, os documentos
passaram a ser custodiados em castelos e mosteiros. Ao longo da Idade Moderna,
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contexto em que se observa a consolidação das Monarquias administrativas, os arquivos
passam a ser organizados como instrumentos para o exercício do poder régio e para a
manutenção da estrutura administrativa encabeçada pelo monarca. Em fins do século
XVIII, com o advento da Revolução Francesa, os arquivos passaram a ser considerados
propriedades do nação, tornando-se, assim, instrumentos essenciais à manutenção dos
direitos dos cidadãos.
De acordo com Posner (1940, p.275), “a Revolução Francesa marca o início de
uma nova era na administração de arquivos”. Diante disso, Posner (1940) destaca três
contribuições importantes da legislação de arquivos da Revolução Francesa. A primeira
vem a ser sobre a centralização dos arquivos do Estado nos Arquivos Nacionais:
[...] fundados originalmente em 1789 como repartição dos arquivos
parlamentares da Assembleia Nacional, passaram, pelo decreto de 24 de
junho de 1794 (7 Messidor II), a constituir um estabelecimento central dos
arquivos do Estado, ao qual foram subordinados os depósitos existentes nas
províncias (POSNER, 1940, p. 275, tradução Lêda Boechat Rodrigues).

Contudo, mesmo que a primeira ideia fosse de que todos os documentos ficassem
nos Arquivos Nacionais, “pela lei de 26 de outubro de 1796 (5 Brumaire V) os
depósitos locais foram finalmente organizados como Arquivos Departamentais”
(POSNER, 1940, p. 276). Desta forma, “[...] pela primeira vez uma administração
orgânica de arquivos cobriu toda a rede de depósitos existentes de velhos materiais e de
repartições públicas criadoras de documentos” (POSNER, 1940, p. 276).
A segunda contribuição se refere ao reconhecimento do Estado diante de sua
responsabilidade com os arquivos. Segundo Posner (1940, p. 276), “[...] o Estado
reconheceu sua responsabilidade em relação ao cuidado devido à herança documental
do passado”. Consolida-se nesse momento a noção de que os arquivos constituíam
propriedade da nação, tendo o reconhecimento da responsabilidade do Estado pela
conservação dos documentos de interesse histórico e dos documentos que protegiam o
cidadão.
E por fim a terceira contribuição, relativa ao acesso público aos arquivos:
Proclamado pelo artigo 37 do decreto de Messidor: “Todo cidadão tem o
direito de pedir, em cada depósito [...] a exibição dos documentos ali
contidos”. [...] pela primeira vez os arquivos eram legalmente abertos e
considerados sujeitos ao uso público (POSNER, 1940, p. 276, tradução Lêda
Boechat Rodrigues).
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De acordo com Posner (1940, p. 276), “estas ideias originadas durante a
Revolução Francesa constituem as principais correntes que orientam o desenvolvimento
arquivístico dos séculos XIX e XX”.
Ao adentrar do século XX, no período pós Segunda Guerra Mundial, os Estados
Unidos se deparam com o aumento da produção documental. Deslocando sua atenção
para os documentos correntes, estabeleceram o conceito de gestão de documentos,
oriundo das necessidades administrativas e econômicas do governo, além da
necessidade imediata de organizar os documentos. Schmidt (2012, p. 150) destaca que a
promulgação da lei de arquivos em 1950, pelo governo americano, estabeleceu “a
“doutrina” americana de gestão de documentos, isto é, a Records Management, focada
na eficácia administrativa e que estabelecia práticas diferentes dos Documents, focado
nos documentos de valor histórico”.
Segundo Schmidt (2012, p. 151), este modelo de gestão de documentos ocasionou
mudanças significativas para a Arquivologia, cindindo o “papel do profissional dos
arquivos em duas profissões diferentes, records managers e archivists”, e também
alterando a “concepção de instituição arquivística, ampliando-se seu espectro e funções
à luz dos preceitos da gestão de documentos”.
De acordo com o manual do Arquivo Nacional, instrumento técnico de apoio aos
arquivos correntes e intermediários, a gestão de documentos é “o conjunto de
procedimentos e operações técnicas que fazem das administrações públicas, e
consequentemente de seus arquivos, órgãos atuantes e eficazes no desempenho de suas
atividades” (ARQUIVO NACIONAL, [?], p.7).
Desta forma, as concepções de criação da gestão de documentos pelos Estados
Unidos, e o conceito de acordo com o Arquivo Nacional nos demonstra que:
A aplicação dos procedimentos básicos e das técnicas da gestão de
documentos é a ferramenta que faz dos arquivos, hoje, um instrumento de
apoio ao Estado na tomada de decisões e ao cidadão na garantia de seus
direitos, pois é responsabilidade dos arquivos tornar as informações contidas
nos documentos acessíveis a quantos delas necessitem (ARQUIVO
NACIONAL, [?], p. 5).

2.1 ARQUIVOLOGIA: CAMPO CIENTÍFICO
Se referindo à história da Arquivologia como campo científico, Barros (2010)
destaca que:
Pode-se afirmar que já existiam práticas arquivísticas antes da
institucionalização propriamente dita, porém, é precipitado dizer que a
mesma já existia antes da Revolução Francesa, pois é a partir desta que se

14
criam os Arquivos Nacionais, e a Arquivística começa a ser pensada.
(BARROS, 2010, p. 18).

Com a Revolução Francesa foram criados os Arquivos Nacionais e, desta forma,
“começa-se a busca por métodos e ferramentas para a organização dos arquivos, já que,
a partir do início do século XIX, [...], esses começam a servir de fonte para
historiadores” (BARROS, 2010, p. 20).
Como explicado anteriormente, a Revolução Francesa mudou a perspectiva dos
arquivos tornando-os patrimônio público, dando direito de acesso a todos os cidadãos.
Diante disso, para Barros (2010):
Sua importância histórica é percebida e a Arquivística passa a ser
considerada como uma “ciência auxiliar da história”, [...]. Nesse sentido, os
arquivos são considerados laboratórios da História, visando ao estudo e
estabelecimento de historiografias nacionais. (BARROS, 2010, p. 20).

Um verdadeiro ponto de inflexão para a Arquivologia enquanto ciência foi a
publicação do Manual de Arranjo e Descrição de Arquivos, mais conhecido como
Manual dos Holandeses, em fins do século XIX. Como aponta Schmidt (2012):
[...] sua publicação é considerada como um dos pilares da teoria arquivística,
além de um marco teórico por trazer sistematizado e documentado alguns dos
Princípios utilizados ainda hoje na área, como por exemplo, os Princípios da
Proveniência e o da Ordem Original, alicerces do Arranjo e Descrição em
arquivos (SCHMIDT, 2012, p. 47-48).

Segundo Schmidt (2012) a Arquivologia,
[...] passa a ser instituída como ciência após esta publicação, uma vez que as
técnicas e métodos nela abordados permitem a reflexão teórica do seu Fazer,
além de representar a libertação da arquivística da posição secundária a que
tinha sido remetida pelo historicismo do século XIX (SCHMIDT, 2012, p.
48).

Por outro lado, o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística define
arquivística como “disciplina que estuda as funções do arquivo e os princípios e
técnicas a serem observados na produção, organização, guarda, preservação e utilização
dos arquivos” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 37). Ou seja, define como disciplina e
não como ciência.
Para Bellotto (2002, p. 5), “o objeto intelectual da arquivística é a informação ou,
mais precisamente, os dados que possibilitam a informação”. Desta forma, a autora
explica que o objetivo central da Arquivologia, diante dos objetos apresentados, é dar
acesso à informação. Por fim, Bellotto (2002, p. 9) aponta que a diferença entre a
Arquivologia e outras ciências reside “na peculiaridade da origem e formação de seus
objetos: o arquivo e os documentos de arquivo”.
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2.2 HISTÓRIA DOS ARQUIVOS NO BRASIL

A história dos arquivos no Brasil remonta às décadas iniciais do século XIX,
precisamente quanto a Corte portuguesa transmigrou para a cidade do Rio de Janeiro em
1808 no contexto das guerras napoleônicas, trazendo consigo toda a documentação da
família real, que antes ficava em Lisboa. Porém, apenas com a publicação do
Regulamento n° 2, em 2 de janeiro de 1838, o Arquivo Público do Império seria
fundado.
Segundo Costa (2000), a criação do Arquivo Público do Império tinha como
objetivo “fortalecer as estruturas do Estado recém-fundado e consolidar a própria ideia
do regime monárquico em um continente totalmente republicano (COSTA, 2000, p. 2)”.
Entretanto, Costa (2000) destaca que:
Para alcançar tais objetivos seria necessário recolher não só a documentação
produzida pela administração pública, a fim de realizar sua função
instrumental em relação ao novo Estado, como também os documentos
referentes ao passado colonial, que se encontravam dispersos nas províncias e
deveriam subsidiar a escrita da história da nação, a exemplo dos arquivos
europeus (COSTA, 2000, p. 2-3).

Todavia, apenas em 1911, ano em que ocorreu a alteração do nome para Arquivo
Nacional, foi criado o Curso de Tratamento de Arquivos, voltado para a formação dos
funcionários do Arquivo Nacional. Sendo a primeira iniciativa nacional de um
pensamento arquivístico, que serviu de base para novos cursos. Na década de 1950 se
observaram significativos avanços para a Arquivologia brasileira graças às iniciativas de
José Honório Rodrigues, à época diretor do Arquivo Nacioanl, em vistas ao
desenvolvimento de vários cursos, tendo como base a capacitação de profissionais para
atuar no arquivo.
A partir da década de 1970 surgiram aliados para a afirmação da Arquivologia
enquanto área do conhecimento, como a Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB).
De acordo com Bizello e Crivelli (2012 apud Silva, 2008):
A AAB, que aglutinou uma plêiade de profissionais de documentação e
informação do país, com multidisciplinar formação em arquivologia, história,
biblioteconomia, ciências sociais, administração, economia, letras, direito,
medicina, enfermagem, dentre outras ciências, credencia-se como um dos
agentes estruturantes da Arquivologia e da Arquivística brasileiras.

Por forte influência da criação da AAB, iniciou-se o desenvolvimento da
formação de profissionais arquivistas. Para Bizello e Crivelli (2012), tal iniciativa
ganhou força:
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[...] através da criação do primeiro curso de Arquivologia em nível superior,
no Brasil [...] em 1973 [...] o Curso Permanente em Arquivos, do Arquivo
Nacional é encampado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UNIRIO) e passa a integrar a grade de cursos de graduação da universidade,
com o aval do Conselho Federal de Educação, que já havia autorizado a
implantação de cursos de Arquivologia em universidades brasileiras no ano
de 1972 [...] (BIZELLO; CRIVELLI, 2012, p. 50).

Bizello e Crivelli (2012) apontam os cursos de Arquivologia criados nos anos de
1976 e 1978, respectivamente, na Universidade Federal de Santa Maria, no estado do
Rio Grande do Sul, e na Universidade Federal Fluminense, no estado do Rio de Janeiro.
Apesar do tempo levado para a criação de novos cursos de Arquivologia, em 1974
foi aprovado o “currículo mínimo do curso superior de arquivos” (BIZELLO;
CRIVELLI, 2012, p. 50).
Em julho de 1978 foi sancionada a Lei n° 6.546, que dispõe sobre a
regulamentação das profissões de Arquivista e de Técnico de Arquivo. Na década de
1990, ocorreu a promulgação da Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991, conhecida como
a Lei de Arquivos, e em conformidade ao seu vigésimo sexto artigo, foi criado o
Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) e instituído o Sistema Nacional de
Arquivos (SINAR).
Para Bizello e Crivelli (2012), a Lei de Arquivos “é um marco na Arquivologia
brasileira, pois, ela é responsável por estruturar a ação governamental e os arquivos do
país como eles são apresentados hoje”. (BIZELLO; CRIVELLI, 2012, p. 53).
Sobre a criação de cursos de graduação na década de 1990, Bizello e Crivelli
(2012) destacam o ano de 1991 com o curso na Universidade de Brasília, e o ano de
1998, com os cursos da Universidade Estadual de Londrina e da Universidade Federal
da Bahia.
Nesse contexto de criação de novos cursos de Arquivologia, destacam-se os
cursos oferecidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1999), pela
Universidade Federal do Espírito Santo (2000), pela Universidade Estadual Paulista de
Marília (2003), pela Universidade Estadual da Paraíba (2006), pela Universidade
Federal do Rio Grande (2008), pela Universidade Federal de Minas Gerais (2008),
Universidade Federal Santa Catarina (2009), pela Universidade Federal do Amazonas
(2009), pela Universidade Federal da Paraíba (sem data de criação) e mais recente, pela
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Universidade do Pará (2012)

1

, totalizando 16 cursos de graduação ativos de

Arquivologia no Brasil.
No ano 2000, de acordo com Bizello e Crivelli (2012), o Arquivo Nacional passou
por uma grande alteração:
[...] derivada de um Plano de Segurança Pública na esfera Federal, e ele é
transferido da hierarquia do Ministério da Justiça para a Casa Civil da
Presidência da República, o que é considerado pela comunidade arquivística
brasileira como um dos maiores ganhos ao AN e uma demonstração de sua
relevância junto ao cenário nacional (BIZELLO; CRIVELLI, 2012, p. 54).

Contudo, através do Decreto n° 7.430/11, o Arquivo Nacional e o CONARQ
foram transferidos da Casa Civil para o Ministério da Justiça.
Dando continuidade aos acontecimentos importantes no ano 2000, há a criação do
Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo - SIGA instituído pelo Decreto n° 4.915,
de 12 de dezembro de 2003, um sistema que regulamenta, coordena e monitora as
atividades de gestão de documentos desenvolvidas nos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal.
De acordo com o artigo 3° da Lei n° 8.159/91, a Lei de Arquivos, considera-se
gestão de documentos:
[...] o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção,
tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e
intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda
permanente (BRASIL, 1991).

Neste sentido, segundo o Manual do Arquivo Nacional, instrumento técnico de
apoio aos arquivos correntes e intermediários apresenta a gestão de documentos,
[...] como uma atividade permanente e essencial para a vida econômica,
política, administrativa, científica e cultural de um país, na medida em que
garante o controle da produção, bem como, a utilização e a destinação
adequadas dos documentos, assegurando, assim, a preservação daqueles
considerados de valor permanente (ARQUIVO NACIONAL, p. 5).

Por fim, em 18 de novembro de 2011, foi promulgada a Lei n° 12.527, que regula
o acesso à informação pública. De acordo com o artigo 1°:
Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3º do art.
37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal (BRASIL, 2011).
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2.3 ARQUIVO: CONCEITOS E FUNÇÕES
O termo arquivo tem várias definições, como instituição, conjunto de documentos,
móvel de escritório etc. Diante disto, passaremos a entender o conceito de arquivo como
instituição e conjunto de documentos. Segundo Silva (2015), sobre o conceito de
arquivos:
O caráter polissêmico demonstra que o termo absorveu várias acepções,
revelando ser capaz de se adaptar a diferentes situações históricas, ainda que
gere dificuldade de entendimento nas diversas situações em que o
empregamos, sendo as mais frequentes aquelas que se referem à instituição e
ao conjunto orgânico de documentos. (SILVA, 2015, p. 54)

De acordo com a Oxford English Dictionary 2 , arquivo é “uma coleção de
documentos históricos ou registros que fornecem informações sobre um local,
instituição ou grupo de pessoas.” (ARCHIVE, 2018, tradução nossa).
Para Casanova (1928), arquivos são:
A acumulação ordenada de documentos criados por uma instituição ou
pessoa no curso de sua atividade e preservados para a consecução de seus
objetivos políticos, legais e culturais, pela referida instituição ou pessoa
(CASANOVA, 1928, p. 9, tradução nossa).

O conceito de arquivo, segundo o Glossário da Câmara Técnica de Documentos
Eletrônicos é, “Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o
processamento técnico, a conservação e o acesso a documento arquivístico.”
(CONARQ, 2016, p. 9).
O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005) além de apresentar
esta mesma definição, também apresenta mais três:
1 Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade
coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas
atividades, independentemente da natureza do suporte.
[...]
3 Instalações onde funcionam arquivos
4 Móvel destinado à guarda de documentos. (DIBRATE, 2005, p. 27)

O Manual de Arranjo e Descrição de Arquivos tem como definição de arquivo:
[...] o conjunto de documentos escritos, desenhos e material impresso,
recebidos ou produzidos oficialmente por determinado órgão administrativo
ou por um de seus funcionários, na medida em que tais documentos se
destinavam a permanecer na custódia desse órgão ou funcionário (MULLER;
FEITH; FRUIN, 1973, p. 13).
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E ainda, de acordo com Bellotto (1978, p. 171), arquivo é “[...] reunião, por
passagem natural de documentos oriundos de uma só fonte geradora, e, em geral,
constituídos em exemplar único, congregados em séries ou grupos”.
Segundo Bellotto (1978), o acervo que constitui o arquivo é reunido de forma
natural e por acumulação.
Diante deste conceito, existe a ideia de organicidade. Schmidt (MULLER;
FEITH; FRUIN, 1973 apud SCHMIDT, 2012) destaca que:
O arquivo, portanto não é criado arbitrariamente, à maneira das coleções de
manuscritos, [...]. O arquivo é, ao contrário, um todo orgânico, um organismo
vivo que cresce, se forma e sofre transformações segundo regras fixas. Se se
modificam as funções da entidade, modifica-se, concomitantemente, a
natureza do arquivo (MULLER; FEITH; FRUIN, 1973, p. 18 apud
SCHMIDT, 2012, p. 114).

Os arquivos, segundo Bellotto (1978, p. 170) ocupam um papel “no processo
social, cultural e administrativo de um país”. Tanto pelas formas em que se originam
seu acervo, e para os fins, que no caso dos arquivos são, “administrativos e jurídicos,
sendo estes, em longo prazo, históricos” (BELLOTTO, 1978, p. 170).
Com relação às principais funções ou processos, os Arquivos têm:
[...] criação, avaliação, aquisição, classificação, descrição, comunicação e
conservação dos documentos gerados em decorrência do exercício das
atividades funcionais que se estabelecem primordialmente pelas vias jurídicoadministrativas (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. [?]).

Segundo Bellotto (2014), os arquivos têm como funções básicas:
[...] a gestão da organização e do uso, a guarda e a difusão das informações
contidas nos documentos produzidos/ recebidos/ acumulados pelas diferentes
entidades públicas ou privadas no decorrer do seu funcionamento,
encarregando-se também de assessorar a sua produção e administrar o seu
uso, considerando-se as distintas possibilidades para tal, relativamente à
primeira, segunda e terceira idades dos documentos (BELLOTTO, 2014, [p.
3]).

Neste sentido, Delmas (2010, p. 21-41) estabelece quatro finalidades à que servem
os arquivos: “provar para defender seus direitos”, “lembrar-se do que foi feito e da
experiência adquirida para agir”, “conhecer para entender aquilo que outros fizeram ou
descobriram” e “identificar para existir e promover as relações sociais”.
A serventia de prova foi à razão para que os documentos fossem conservados, e
depois, poderiam vir a servir como anteparo para a memória, pois os arquivos são fonte
de conhecimento e nos garante o direito a identidade.
Por fim, Delmas (2010) ressalta a importância vital dos arquivos por permitirem
ao indivíduo registrar seus atos e assegurarem a continuidade dos mesmos. Desta forma,
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apresentaremos um breve histórico dos conceitos e características dos documentos
arquivísticos, para compreendermos melhor a importância que os mesmos possuem.

2.4 DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO: DEFINIÇÕES E CARACTERÍSTICAS
Segundo Thomassem (2006), os documentos arquivísticos se tornam diferentes
dos outros documentos pela forma que se originam. Para Bellotto (2014, [p.5]), “o
documento de arquivo tanto resulta como registro de uma determinada ação, como
registra ações que provocam outras ações”. Ou seja, “o documento de arquivo nasce
para dar vida à razão de sua origem” (BELLOTTO, 2014, [p.5] apud RODRIGUEZ,
2002, p. 142).
Seguindo a mesma linha, Rodrigues afirma que “o documento de arquivo é
produzido de forma involuntária, naturalmente, no sentido necessário para o
funcionamento do sistema jurídico, pois é criado no decurso de uma atividade”
(RODRIGUES, 2010, p. 3).
Diante disso, o Glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (2008,
p. 11) define documento arquivístico como “documento produzido e/ou recebido por
uma pessoa física ou jurídica, no decorrer das suas atividades, qualquer que seja o
suporte”.
Na visão de Duranti (2005), “documento arquivístico é qualquer documento
criado (produzido ou recebido e retido para ação ou referência) por uma pessoa física ou
jurídica ao longo de uma atividade prática como instrumento e subproduto dessa
atividade” (DURANTI, 2005, p. 7).
Com estas definições se verificam duas características essenciais dos documentos
arquivísticos, que o difere dos demais documentos, a sua função primeira, registrar
ações e, portanto pode ser usado como prova, e também, o seu caráter testemunhal.
Para Bellotto (2014, p. 5), essas características, mesmo sendo utilizadas por
diferentes razões, se tornam “paralelas e inseparáveis”.
Essa força de ser prova primordial decorre em função de características
específicas do documento arquivístico, citadas por Duranti, que são: imparcialidade,
naturalidade, autenticidade, unicidade e inter-relacionamento.
A imparcialidade refere-se ao fato dos registros documentais apenas refletirem
aquilo que quem interveio na sua criação lhes permitiu que refletissem. Duranti aponta a
confirmação de Sir. Hillary Jenkinson nesse âmbito, quando ele diz “são livres da
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suspeita de preconceito no que diz respeito aos interesses em nome dos quais usamos
hoje” (DURANTI, 1994, p. 51). Por conseguinte, Duranti (1994) aponta que os
documentos não são produzidos por razões de prestar informação para gerações futuras.
A naturalidade, como nos aponta Duranti (1994), ocorre pelo motivo dos documentos
serem acumulados naturalmente no decorrer das atividades de uma instituição. A
autenticidade, segundo Duranti (1994, p. 51), provém da questão dos documentos serem
“criados, mantidos e conservados sob custódia” em local adequado para realização de
procedimentos que garantam aos documentos sua integridade. O inter-relacionamento
“[...] é devido ao fato de que os documentos estabelecem relações no decorrer do
andamento das transações e de acordo com suas necessidades” (DURANTI, 1994, p.
52). Ou seja, os documentos possuem uma ligação entre si determinada pela razão de
sua criação. Por fim, a unicidade, de acordo com Duranti (1994, p. 52), existe pelo fato
de cada documento ser único “na estrutura documental do grupo ao qual pertence e no
universo documental”.
Assim, podemos dizer que a força de valor probatório é consequência da
preservação dessas características. Com isso, se tornam documentos utilizados, em uma
primeira função, como prova dos direitos dos cidadãos, e em segunda função, utilizado
como informação/testemunho. Diante disso, na próxima seção apresentaremos uma
breve explicação do quão importante o arquivo é para a sociedade.
2.5 ARQUIVO E SOCIEDADE
Os documentos arquivísticos possuem três fases: corrente, intermediário e
permanente. Quando o documento é recolhido para a guarda permanente, ou seja, não
pode ser eliminado, deve-se ao seu valor probatório e/ou informativo para o Estado ou
sociedade.
Para Bellotto (2002, p. 306), quando os documentos arquivísticos, já passada a
utilização referente às razões que lhe deram origem, serão usados “para efeito de
pesquisa científica, herança cultural e testemunho social”.
Os documentos arquivísticos, “fazem parte do patrimônio cultural de uma
comunidade, nação ou povo” (BELLOTTO, 2002, p. 308). Como significado de
patrimônio, Bellotto (2002, p. 308 apud GARBINATTO, 2000, p. 145), compreende
como:
[...] uma construção social coletiva, pertence a todos e todos os cidadãos
devem ter o direito e o dever de preservá-lo, como possibilidade de resgate de
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sua identidade social (dentro de sua comunidade de origem) e individual
(frente a frente consigo mesmo no espelho de sua alma).

Desta forma, é possível compreender a importância dos arquivos, seja como lugar
oportuno para a produção de conhecimento ou de garantia dos direitos aos cidadãos,
pois estão a serviço da sociedade, no sentido de lhe garantirem o acesso à informação,
seja de caráter probatório ou social.
Seguindo este pensamento de que, além de servir para a administração, os
arquivos são fundamentais para atender às questões culturais da sociedade, Alberch
Fugueras (2001) afirma que:
O objetivo de organizar e manter arquivos adquire corretamente sua
dimensão cívica se assumirmos que estes centros funcionam muito
diretamente com os valores dos bens públicos, como memória, identidade e
conhecimento, que, não por coincidência, estão normalmente associadas a
efeitos indispensáveis do conceito moderno de cultura (ALBERCH
FUGUERAS, 2001, p. 10).

Alberch Fugueras (2001, p. 10), afirma ainda que, “[...] a noção de patrimônio
documental de caráter histórico constitui valor essencial e básico aos arquivos [...]”.
Neste sentido, a Declaração Universal sobre os Arquivos, elaborada pelo
Conselho Internacional de Arquivos (2010, p. [1]) institui que:
Arquivos registram decisões, ações e memórias. Arquivos são um patrimônio
único e insubstituível transmitidos de uma geração a outra. [...].
Desempenham um papel essencial no desenvolvimento das sociedades ao
contribuir para a constituição e salvaguarda da memória individual e coletiva.
O livre acesso aos arquivos enriquece o conhecimento sobre a sociedade
humana, promove a democracia, protege os direitos dos cidadãos e melhora a
qualidade de vida.

Como disposto no art. 22, da Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe
sobre a política nacional de arquivos públicos e privados “Art. 22. É assegurado o
direito de acesso pleno aos documentos públicos” (BRASIL, 1991). Desta forma,
segundo Bellotto (2002, p. 309) “são completamente interdependentes as necessidades e
os benefícios entre arquivos e sociedade”.
Assim, a importância dos arquivos para à sociedade ocorre “à medida que o
arquivo, sendo a morada da história, aproximar-se do cidadão, estará possibilitando que
este melhor conheça a sua identidade cultural” (BELLOTTO, 2002, p. 313). E por
identidade cultural entendemos como, de acordo com Bellotto (2002, p. 313 apud
GEREMEK, 1994), “um direito do homem e esse direito do homem só pode ser
assegurado pela história e pela memória”.
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Desta forma, conceber os arquivos como espaços que vão além da guarda de
documentos para servir à administração, ou seja, para desenvolver os arquivos enquanto
centro de cidadania, torna-se necessário criar relações com a sociedade.
Diante disto, é preciso mostrar à sociedade o que é um arquivo, o que faz e para
que serve. Para Bellotto, este contato da sociedade com o Arquivo, e seus documentos,
em relação ao uso popular, não só para garantia de seus direitos, mas também com
relação ao papel cultural, “pode ser aprendido nas exposições, contatos entre escola e
arquivo, publicações e cooperação com museus e bibliotecas, no sentido de
proporcionar cultura e lazer cultural à comunidade” (BELLOTTO, 2002, p. 313).
Com isso, Bellotto (2002, p. 315-316) destaca que:
Um dos pontos de contato [...] mais fascinantes, promissores, atrativos e
produtivos tem sido o levado pelos serviços de difusão cultural e pelos
serviços de ação educativa dos arquivos públicos. [...]. Isso porque é só em
direção ao social, ao apoio às iniciativas que possam enriquecer e dignificar a
qualidade de vida do ser humano, [...], que os arquivos justificam, em
plenitude, a sua razão de ser dentro da sociedade da qual são produto
beneficiado e beneficiário.

No próximo capítulo, apresentamos os conceitos e práticas das difusões culturais e
educacionais, ressaltando o quão importantes essas ações são para o contato da
sociedade com o Arquivo.
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3 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E DIFUSÃO: O PAPEL SOCIAL DO
ARQUIVO

Educação Patrimonial tem seu foco voltado à formação da identidade cultural,
sendo uma função social e educativa do arquivo, através do qual ele é difundido entre a
sociedade enquanto potencial promotor de atividades culturais, propiciando a
elaboração de identidades, levando o cidadão à valorização de sua herança cultural.
Portando, entende-se que as discussões centradas no Patrimônio Cultural estão
ligadas à cidadania e ao direito de acesso à cultura. Tal princípio é garantido pela
Constituição Federal de 1988, Art. 215:
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais
e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização
e a difusão das manifestações culturais. [...]
§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual,
visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do
poder público que conduzem à:
I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;
II - produção, promoção e difusão de bens culturais;
III - formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas
múltiplas dimensões;
IV - democratização do acesso aos bens de cultura;
V - valorização da diversidade étnica e regional. (BRASIL, 1988, grifo
nosso).

E ainda, sobre o que reconhecemos como Patrimônio Cultural, o Art, 216 da
Constituição Federal de 1988, definem-nos:
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os 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, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados
às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 1988, grifo
nosso).

Neste sentido, segundo Horta; Grunberg; Monteiro (1999), a Educação
Patrimonial:
Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional
centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e
enriquecimento individual e coletivo. A partir da experiência e do contato
direto com as evidências e manifestações da cultura, em todos os seus
múltiplos aspectos, sentidos e significados, o trabalho da Educação
Patrimonial busca levar as crianças e adultos a um processo ativo de
conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural,
capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a geração
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e a produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação
cultural (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 4, grifo da autora).

Para Horta, Grunberg e Monteiro (1999), a Educação Patrimonial faz com que o
indivíduo compreenda o meio em que está inserido, as questões culturais que o rodeiam
e a história, tornando-o um ser ativo quanto a valorização do seu lugar e da sua história,
pessoal ou coletiva.
Nesse sentido, Soares (2003) afirma que a Educação Patrimonial seria:
Como um programa de ensino que tem como objetivo a busca de uma maior
conscientização dos indivíduos e comunidades à cerca da importância de se
valorizar e preservar seus patrimônios, sejam eles materiais ou imateriais.
[...]. Tudo isso se faz através da educação, e educar para a preservação e
valorização cultural é denominado de Educação Patrimonial (SOARES (org),
2003, p. 25).

Com isso, entender a Educação Patrimonial como um processo pedagógico
equivale afirmar que ela é “[...] como um conjunto organizado de procedimentos e ações
que tem como principal objetivo a valorização dos indivíduos, das comunidades e de
toda a sua produção cultural” (SANTOS, 2013, [p. 1]).
Para Machado (2004), a metodologia que apoia as propostas de Educação
Patrimonial, “[...] tem como princípio a experiência direta sobre os bens culturais, ou
seja, a investigação de qualquer elemento do patrimônio cultural deve ser efetivada no
seu ambiente” (MACHADO, 2004, p. 28).
Nesse sentido, conforme o parágrafo segundo do Art. 216 da Constituição Federal
de 1988, que fala sobre os Patrimônios Culturais, ressalta-se o direito de acesso à
documentação pública:
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da
documentação governamental e as providências para franquear sua
consulta a quantos dela necessitem (BRASIL, 1988, grifo nosso).

Infere-se aqui o papel dos arquivos como parte integrante do patrimônio histórico
e cultural, ao dar acesso à informação e à cultura, através dos documentos custodiados.
Portanto, o processo de Educação Patrimonial difunde o arquivo entre a sociedade
enquanto promotor de atividades culturais e educativas de cultura, por meio de
atividades estruturadas de maneira a atender as necessidades específicas de informação
de cada usuário.

3.1 DIFUSÃO: CONCEITOS E MODELOS
Tendo em vista a multiplicidade de conceitos acerca do termo arquivo, vale
ressaltar que aqui ele será entendido como “instituição ou serviço que tem por
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finalidade a custódia, o processamento técnico, a conservação e o acesso a documentos”
(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 27).
Sobre as funções do arquivo, Bellotto (2006) diz o seguinte:
Os arquivos públicos existem com a função precípua de recolher, custodiar,
preservar e organizar fundos documentais originados na área governamental,
transferindo-lhes informações de modo a servir ao administrador, ao cidadão
e ao historiador (BELLOTTO, 2006, p. 227).

Todavia, Bellotto (2006) destaca que:
[...] para além dessa competência, que justifica e alimenta sua criação e
desenvolvimento, cumpre-lhe ainda uma atividade que, embora secundária, é
a que melhor pode desenhar os seus contornos sociais, dando-lhe projeção na
comunidade, trazendo-lhe a necessária dimensão popular e cultural que
reforça e mantém o seu objetivo primeiro. Trata-se de seus serviços
editoriais, de difusão cultural e de assistência educativa (BELLOTTO, 2006,
p. 227).

Nesse sentido, a Resolução n° 17 do CONARQ (2003) destaca que a função social
dos arquivos se traduz através de atividades de difusão de informações, contribuindo
para o pleno exercício da cidadania e da pesquisa científica.
No entanto, os arquivos ainda são vistos apenas como um lugar de guarda ou
depósitos de papéis. Com isso, para que os arquivos passem a desenvolver efetivamente
sua função social, é preciso que haja uma mudança de sua visão.
Compreendemos que não estamos falando de algo simples, mas também
entendemos que é necessário começar, e isso requer mudanças. De acordo com Cabral
(2012):
A mudança de visão sobre a capacidade dos arquivos, [...], passa por uma
mudança da política institucional e também da visão que os arquivistas
possuem da própria profissão, que engloba as funções técnicas essenciais à
prática [...], além de uma dimensão mais educativa, social e cultural
(CABRAL, 2012, p. 42).

Desta forma, é importante destacar o papel ativo do arquivista que, diante do
cumprimento de suas funções técnicas, como recolhimento, custódia, preservação e
organização de fundos documentais, têm como foco principal dar acesso a
documentação custodiada.
Contudo, tratando especificamente sobre a difusão, Santos (2009, p. 185) diz que
os “arquivistas são depositários passivos de conhecimento: informações recebidas só
saem sob demanda, não há iniciativas de difusão”. E também cita que, os “arquivistas
priorizam a preservação das informações, a ponto dessa prioridade resultar em restrição
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de acesso” (SANTOS, 2009, p. 185), ou seja, situações que prejudicam no processo de
difusão das informações.
Este papel ativo, que se acredita ser fundamental na difusão, diz respeito a um
contato mais próximo entre o profissional e o usuário. É preciso que os arquivistas
promovam produtos e serviços, trazendo mais usuários às instituições arquivísticas,
mostrando-os a dimensão social e cultural do arquivo, mudando assim, a visão
tradicional do arquivo.
Sabemos que não se trata apenas de abrir as portas dos arquivos e deixar que a
população entre, é muito mais que isso.
Alberchi Fugueras (2001), sobre a visão do arquivo, defendem que:
A superação da visão tradicional do arquivo concebido como um espaço
reservado a um grupo restringido de usuários, onde se conservam e
custodiam documentos tem propiciado um impulso que fomenta a dimensão
social e cultural mais ampla do arquivo, enquanto serviço público dedicado à
difusão do patrimônio cultural que preserva (ALBERCH FUGUERAS et al.
2001, p. 58).

Diante disso, destacamos a difusão como uma função arquivística essencial para
que se cumpra o acesso à informação, inserindo o usuário em um contexto até então
considerado elitista.
O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005), não apresenta a
conceituação de difusão, porém, contempla a conceituação do termo “Disseminação da
Informação”, que segundo os autores citados anteriormente, seria o que mais se
aproxima do conceito de difusão: “fornecimento e difusão de informações através de
canais formais de comunicação” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 71). Da mesma
foram, conceitua o termo “Divulgação”, que também se aproxima do conceito de
difusão: “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).
A difusão tem como objetivos, segundo a literatura estudada: “disponibilizar as
informações para o maior número de pessoas [...]” (PEREZ, 2008, p. 32), “trazer aos
cidadãos, peritos ou leigos [...] a importância de nossos centros, de sua utilidade e dos
serviços que presta em benefício da comunidade” (GARCÍA, 1999, p. 30), e mostrar
“ao público a riqueza documental de um Arquivo [...] construir, através do
conhecimento desse patrimônio, a noção do seu valor” (BARBOSA; SILVA, 2012, p.
45).
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E ainda, podemos dividir o processo de difusão de arquivos em três modelos.
Rockembach (2005 apud BELLOTTO, 2004) os classifica como:
[...] a difusão educativa, que compreende uma relação entre a instituição
arquivo e as escolas por meio de visitas e conhecimento dos documentos
custodiados; a difusão editorial, que, por meio de publicações, divulgam os
produtos e serviços do arquivo; e a difusão cultural, voltada para projetos
culturais com diversas temáticas.

Mesmo tratadas como ações secundárias em relação à função principal dos
Arquivos, reconhecemos a importância das atividades de difusão educativa e cultural
nas instituições arquivísticas, que aproximam o cidadão das informações históricoculturais que confirmam sua identidade.
Assim, podemos dizer que, a promoção do acesso aos arquivos possibilita a
construção de cidadania. Portanto, promover ações que deem visibilidade ao arquivo,
como atividades educacionais e culturais, visa fortalecer direitos do cidadão previstos na
legislação, como o acesso à informação e cultura, além de configurar aos arquivos o seu
papel social.

3.1.1 AÇÃO EDUCATIVA
As ações educativas permitem aos arquivos servirem de apoio na complementação
à educação formal. Com parcerias entre escolas e arquivos, universidades e arquivos,
podem ser realizados atividades pedagógicas, de pesquisa e extensão.
A utilização do arquivo como espaço educativo se justifica, pois é importante este
contato entre aluno e documento, para criar vínculos com a sua história e pensar as
razões sobre a conservação do patrimônio histórico e cultural.
Charles Braibant, idealizador dos serviços educativos nos arquivos franceses, diz
que “[...] o melhor meio de aproximar os alunos dos fatos da história nacional é
mostrar-lhes, pelo documento, a repercussão em sua província, seu distrito, sua cidade.”
(ERMISSE, 1979 apud BELLOTTO, 2004).
De acordo com Alberch Fugueras (2001, p. 62, tradução nossa), "[...] para que
isso ocorra é essencial o desenvolvimento de um programa didático direcionada para
cada nível de ensino, e o trabalho colaborativo entre arquivistas e professores".
Contudo, Bellotto (2004) destaca que:
Trata-se, evidentemente, de algo destinado aos alunos de primeiro e segundo
graus, uma vez que o estudante universitário das áreas de ciências humanas
frequenta as salas de consulta dos arquivos já como pesquisadores [...]
(BELLOTTO, 2004, p. 12).

29
Com isso, destacamos a questão de como as instituições arquivísticas podem
realizar a tarefa de atrair o usuário não especialista, principalmente se tratando de
crianças que, em sua maioria, não conhecem ou nunca ouviram falar sobre arquivos.
Nesse sentido, Bellotto (2004, p. 13) afirma que, “é preciso que a atividade
educativa arquivística passe a constituir-se em um elemento costumeiro, constante da
programação escolar nas áreas de História e Estudos Sociais”.
Nos primeiros anos escolares, a criança está muito sensível para sua formação
enquanto indivíduo pertencente a uma sociedade. Dessa forma, o acesso à cultura desde
esses primeiros anos tende a ampliar as chances de sucesso na construção como
cidadão.
E ainda, desenvolver a criatividade, os conhecimentos, através de jogos, música e
dança, ou seja, somando a ludicidade à bagagem de conhecimento que cada criança
possui é possível acrescentar as ideias sobre patrimônio, dos afazeres de um arquivo, de
forma mais ampla.
Pode-se dizer que, as ações educativas contribuíram para a difusão dos arquivos.
Cabral (2012) sobre a visibilidade dos arquivos e sua apropriação pela comunidade, diz
que:
Percebe-se que uma política institucional que trabalhe com serviço educativo
bem estruturado com as escolas e seus currículos, [...], com base nos fundos
documentais das instituições arquivísticas e dos que podem ser criados pelas
atividades desenvolvidas proporcionariam uma guinada na visibilidade dos
arquivos e arquivistas junto ao público em geral, aumentando sua visitação
(CABRAL, 2012, p. 42).

As ações educativas em arquivos podem ser desenvolvidas em duas modalidades:
educação patrimonial e conhecimento histórico voltado para o ensino da história. Neste
contexto, destacamos que este trabalho visa tratar sobre a primeira modalidade citada,
respectivamente. De acordo com Koyama (2013), a partir das experiências,
Vistas [...] de ação educativa dos arquivos, principalmente desde a década de
1980, as atividades educativas visam, principalmente, a valorização do
patrimônio documental, e são pensadas como parte da chamada educação
patrimonial (KOYAMA, 2013, p. 207).

Podemos observar então o potencial educativo do documento arquivístico e,
consequentemente, dos arquivos. Assim, em razão da falta de costume que as pessoas
têm em frequentar os arquivos, até mesmo por sua maioria não saber de sua existência,
porém, sendo o acesso do cidadão à informação um caráter cultural, social e educativo,
ele deve ser motivado a manter essa proximidade dos arquivos a partir do seu direito de
conhecimento.
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Desta forma, essa “vivência com os arquivos”, trabalhada desde cedo nos
primeiros anos escolares, possibilita às gerações futuras a oportunidade de crescer e se
desenvolver enquanto cidadã e frequentadora do arquivo, trazendo para o mesmo, um
novo usuário.
Portanto, na criação de uma cultura de arquivo na sociedade, a criança tem papel
fundamental, pois como vimos, é neste momento que se inicia o processo de
transformação da mentalidade a respeito do patrimônio arquivístico e seu papel como
cidadão na construção do conhecimento.

3.1.2 AÇÃO CULTURAL
Como vimos, as atividades de difusão educacional são voltadas, especificamente,
para alunos nos primeiros anos escolares; porém, e os adolescentes e adultos que não
tiveram a oportunidade de ter essas atividades de difusão ao longo de sua vida escolar?
Como poderão vir a serem usuários assíduos dos arquivos, sem terem tido nenhuma
experiência com os mesmos antes?
Desta forma, falaremos sobre as atividades de difusão cultural, que podem vir a
ser inseridas na sociedade em seus diferentes públicos. O desenvolvimento de
atividades culturais contribui para a conscientização cívica, desempenha um papel
importante na transformação das ideias, além de atuar no processo de construção do
conhecimento.
Segundo Menezes (2012, p. 53), essas atividades podem ser realizadas através de
“projetos culturais que priorizam os eixos da literatura, dança, música, teatro, folclore,
manifestações culturais e artísticas por parte dos arquivos”. De acordo com Cabral
(2012), ao pensar o arquivo como um espaço de difusão cultural:
[...] pretende-se que sejam realizados não apenas eventos circunstanciais, mas
implementado um programa sistemático visando aproximar o público em
geral, com o intuito de dar acesso à informação e fomentar a criação de
conhecimentos (CABRAL, 2012, p. 35-36).

Para Bellotto (2006, p. 228), cabem duas vias contrárias de ação ao serviço de
difusão cultural: “a que lança elementos de dentro do arquivo para fora”, buscando
atingir “um campo de abrangência cada vez mais amplo”, e “o retorno dessa mesma
política, acenando com atrativos no recinto do arquivo”. Esse caminho da difusão
cultural, conforme citado, trata-se de uma forma de aproximar um público diversificado,
expandindo as categorias elitistas, de forma que percebam a importância do arquivo
enquanto instituição, através da promoção de eventos como exposições.
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Alberch Fugueras (2000, p. 8), afirma que a difusão cultural deve se converter em
um instrumento para “difundir las potencialidades del archivo y para acercar a él a un
segmento más amplio de ciudadanos.” O escritor destaca ainda que, “la utilización de
los documentos con finalidades culturales fue, durante un tiempo, claramente elitista al
dirigirse casi únicamente a los investigadores con formación universitaria.”
Desta forma, Alberch Fugueras (2000) sobre a difusão cultural diz que:

[...] debemos dirigirnos a diferentes públicos, tanto del mundo de la
enseñanza básica y universitaria, como de las instituciones y a los ciudadanos
que requieren de una información veraz y puntual, y que en la mayoría de los
casos deben acometerse en estrecha colaboración con instituciones
educativas, asociaciones y entidades culturales (ALBERCH FUGUERAS,
2000, p. 8).

Conforme constatado na literatura examinada, as atividades de difusão cultural em
arquivos estão vinculadas à prática de exposições. Nesse sentido, Cabral (2012) diz que
os arquivistas devem repensar e:
[...] rever as metas, planejamentos e política institucional, que se poderia
ampliar a fim de aumentar o público visitante de exposições, seminários, para
algo além, [...] com atividades na quais o público se tornaria agente ativo no
processo e não mero espectador (CABRAL, 2012, p. 36).

As atividades culturais executadas nos arquivos fazem com que o arquivista vá
além do seu papel técnico. As exposições, por exemplo, colocam o arquivista numa
nova posição, como mediador entre o documento e o usuário do arquivo.
Vale ressaltar que, segundo Cabral (2012, p. 37), quando falamos de uma prática
além do papel técnico do arquivista, “[...] em momento algum se pretende diminuir a
importância dessa dimensão, visto que sem ela não seria possível uma recuperação
satisfatória dos documentos”. Porque o que está em pauta é algo a mais, ou seja, “[...]
uma prática que conjugue o lado técnico com o cunho social da instituição arquivística,
por meio de uma política voltada para o público [...]”.
De acordo com Cabral (2012), as atividades culturais precisam ser planejadas
antes de serem desenvolvidas, pois é necessário que haja constantemente avaliações e
ajustes visando os objetivos a serem alcançados.
Para a organização de uma atividade cultural, como a exposição, deve ser feito
algo atrativo, que desperte a curiosidade do público, e também, por se tratarem de
documentos históricos, é preciso considerar diversos fatores.
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Segundo Cruz Mundet (1994), as exposições variam, e de acordo com as
disponibilidades materiais e dos objetos, temos os seguintes tipos:
- Permanentes: pueden estar ubicadas en una sala reservada al efecto,
compartir instalaciones multiusos (sala de conferencias, etc.), el vestíbulo o
cualquier otro lugar de paso obligado. Son aquellas que utiliza el archivo
como carta de presentación y su carácter permanente no significa
imperecederas, ya que los documentos no pueden estar expuestos
idefinidamente sin deteriorarse, ni el público puede encontrarse de continuo
con las mismas imágenes.
- Temporales: están dedicadas a temas monográficos que revistan interés para
la sociedad, de acuerdo con los criterios señalados anteriormente.
- Itinerantes: son una modalidad de las anteriores, caracterizadas por el
desplazamiento a otros puntos geográficos para acercarse a un público que de
otra forma no se habría trasladado al archivo y lograr una difusión más
amplia. En estos casos, sobre todo si los locales de acogida no ofrecen
garantías bastantes, es habitual sustituir los originales por reproducciones
facsimilares (CRUZ MUNDET, 1994, p. 366).

Quanto à montagem da exposição, deve-se verificar o acondicionamento dos
documentos escolhidos, o tipo de suporte, e o tempo da exposição. De acordo com Cruz
Mundet (1994, p. 637), “se estima que un plazo superior a los tres meses implica serios
riesgos para todo tipo de soportes y de escrituras”.
Ao escolher os documentos, levam-se em conta os seguintes aspectos:
1.

El estado físico de conservación, ya comentado.
El valor informativo o contenido debe primar sobre el soporte como
regla general, es decir la capacidad de evocación y la relación que tengan los
documentos respecto del tema de la exposición.
3.
La calidad visual, esto es, el atractivo, la legibilidad y la singularidad
de los documentos.
4.
El equilibrio entre texto y valor iconográfico, que los elegidos
procuren ofrecer valor documental e impacto visual al unísono (CRUZ
MUNDET, 1994, p. 367).

2.

Além das escolhas de documentos textuais, para que a exposição se torne atraente
aos olhos dos visitantes, devem ser empregados outros recursos:
1.
Utilizar documentos iconográficos tales como mapas, planos,
fotografía, carteles, facturas con membretes ilustrados, y otros tipos
documentales que podemos encontrar en los archivos o solicitarlos en
préstamo a otras instituciones. La combinación de un 70% de estos tipos con
un 30% textual está aceptada como la solución más equilibrada.
2.
Emplear artifícios para romper la monotonía, como pueden ser las
fotografías aumentadas de fragmentos que contengan firmas de personajes,
una caligrafía llamativa ...
3.
Intercalar todo tipo de objetos directamente relacionados con el tema,
efectos personales, utensilios, armas, maquinaria, y cuanto sirva para crear
sensación de originalidad, dinamismo y atraer la atención del visitante.
4.
Realizar montajes audiovisuales e interactivos: videos realizados ex
profeso, sucesiones ágiles de diapositivas acompañadas de voz y banda
sonora, los multimedia, hipermedia ... son complementos prácticamente
imprescindibles (CRUZ MUNDET, 1994, p. 367-368).
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Outro aspecto fundamental citado por Cruz Mundet (1994) é a escolha apropriada
do tema, devendo estar atento às questões que podem motivar os cidadãos a irem à
exposição.
Entretanto, conforme Nagel (1988) ressalta:
[...] a peça documental é um papel cinzento e um conjunto administrativo
somente concreto para o arquivista. Ademais, a mensagem contida no
documento é duplamente indireta por ser a descrição de uma ação
governamental ou administrativa. [...]. Muitas vezes não é acessível ao
espectador por sua língua, seu estilo ou sua grafia. (NAGEL, 1988, p. 67).

Esta dificuldade de compreensão diante da peça documental exposta deve ser
minimizada pelo arquivista, o especialista que irá disseminar a informação contida nas
peças documentais da exposição.
Diante do que foi dito anteriormente, podemos dizer que as atividades culturais
aumentam a presença social dos arquivos na sociedade, melhoram a imagem
institucional que a sociedade tem do mesmo, a partir da variedade dos serviços culturais
que oferecem, possibilitando diversificar os usuários dos arquivos.
Assim, é preciso compreender que, a difusão adequada do patrimônio documental
é igualmente importante comparada às funções primeiras do arquivo. Pois, as atividades
de difusão estabelecem uma ponte entre Arquivo e usuário, reforçando a abertura dos
arquivos e seu fortalecimento perante a sociedade.
3.2

DIFUSÃO

EDUCACIONAL

E

CULTURAL

NOS

ARQUIVOS

BRASILEIROS

A relação de proximidade entre Arquivo e sociedade se dá a partir de marcos que
influenciam o conceito de Arquivo. No Brasil, esta ideia de que os arquivos servem
exclusivamente ao Estado e à sua administração, mudou a partir da formulação legal na
Constituição Federal Brasileira de 1988, com a pauta do direito à informação,
conquistada pela luta da sociedade em ter seus direitos respeitados.
Desta forma, a “abertura” dos arquivos é marcada pela reivindicação da
sociedade, fazendo com que o direito à informação seja proposto enquanto dimensão
básica da cidadania. Assim, de acordo com o que é garantido pela Constituição Federal
de 1988, Art. 5°, incisos XIV e XXXIII, que trata Dos Direitos e Deveres Individuais e
Coletivos, em relação ao direito à informação e à memória:
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da
fonte, quando necessário ao exercício profissional;
[...]
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XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (BRASIL, 1988,
grifo nosso).

Com a promulgação da Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991 (Lei de Arquivos),
as instituições arquivísticas ganharam maior legitimidade quanto ao seu papel cultural
junto à sociedade.
Em conformidade ao primeiro artigo, “é dever do Poder Público a gestão
documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio
à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e
informação.”(BRAISL, 1991). Por conseguinte, podemos observar que no âmbito legal,
as atividades de difusão educacional e cultural nos arquivos estão justificadas e
asseguradas. No entanto, no âmbito da prática dos arquivos públicos brasileiros, ainda
há um caminho grande a ser percorrido.
Segundo Cabral (2012), essa falta de prática nos arquivos brasileiros, se deve:
[...] a falta de recursos humanos e financeiros, que implica a dificuldade de se
implementar uma prática direcionada para o serviço educativo e a ação
cultural, uma vez que os profissionais estão muito ocupados com a função
técnica diária. (CABRAL, 2012, p. 42).

Observa-se também que no Brasil, a Educação Patrimonial ainda se apresenta de
forma pequena, devido a essa falta de prática de difusão por parte dos arquivos. Talvez,
transmitimos que os documentos arquivísticos são puramente administrativos, mas não,
aqui tratamos do documento histórico, que podem enriquecer nosso aprendizado.
Como vimos, as exposições são a forma mais utilizada nas atividades de difusão
cultural, que no Brasil, por não haver esse reconhecimento tão ativo das atividades de
difusão nos arquivos públicos, são mais exploradas no âmbito dos museus.
Quando tratamos os arquivos públicos como lugar para difusão educacional, no
Brasil, eles ainda ocupam um lugar pequeno dentro das discussões arquivísticas, por ter
como desafio transformar a documentação histórica de forma que o público escolar
compreenda.
Entretanto, o Arquivo Público do Estado de São Paulo vem desenvolvendo
atividades de caráter educativo e cultural, objetivando a aproximação da instituição com
a sociedade.
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Nesse sentido, o Núcleo de Ação Educativa criada pelo Arquivo Público do
Estado de São Paulo, conforme define o Decreto Estadual n° 54.276, de 27 de abril de
2009:
Artigo 20 - O Centro de Difusão e Apoio à Pesquisa tem as seguintes
atribuições:
[...]
III - por meio do Núcleo de Ação Educativa:
a) elaborar programas de ação educativa com vista a aproximar a
Unidade do Arquivo Público do Estado de instituições educacionais e da
sociedade em geral;
b) desenvolver materiais de apoio pedagógico a partir de documentos do
acervo;
c) promover oficinas de qualificação de professores e de outros
profissionais da memória;
d) proporcionar visitas monitoradas a estudantes e a professores de
instituições de ensino (DECRETO, 2009, grifo nosso).

Diante disso, para que as atividades de difusão ocorram de modo satisfatório e
contínuo, além dos investimentos financeiros, das melhorias nas instalações dos
arquivos, do estudo dos usuários, é preciso que os arquivistas comecem a enxergar os
arquivos como lugar de lazer e cultura, além do ambiente técnico e terem a formação
adequada para isto.
Assim, por meio de cursos, oficinas, palestras, exposições e outras atividades, é
possível difundir o acervo e a instituição para à sociedade.

3.3 ATIVIDADES DE DIFUSÃO NOS ARQUIVOS EUROPEUS
Segundo Bellotto (2006, p. 228), “o arquivo é a “consciência histórica” da
administração. Também pode sê-lo relativamente à comunidade, se souber captar as
potencialidades que, nesse sentido, lhe oferece seu acervo”.
As atividades de difusão mais utilizadas são: exposições, palestras, concursos,
visitas etc. Porém, em alguns arquivos públicos, estas atividades vão além das
experiências convencionais, para cada vez mais atingirem a sociedade em um todo.
Abaixo, seguem ações culturais e educativas desenvolvidas por arquivos
europeus.
- Le quart d’heure de culture: um comentário sobre “algum grupo
documental de interesse mais popular”, produzido pelos arquivistas na hora do
almoço, atraindo trabalhadores das redondezas, no Museu de História da França,
“apêndice dos Archives Nationales”. (BELLOTTO, 2006, p. 228).
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- Documento do mês: acontece durante um evento, “cuja exposição no
saguão do arquivo se dá [...] à sua apresentação comentada em transmissões
radiofônicas”. (BELLOTTO, 2006, p. 228), que também ocorre na França.
- Exposições: no Museu de História da França, anexo aos Archives
Nationales, as exposições são trabalhadas com “peças originais, entremeadas com
reproduções de documentos que as explicam e as situam em seu contexto e
circunstância”. (BELLOTTO, 2006, p. 229).
- Archivobús: “criado pelo departamento francês de Bouche-du-Rhône,
em Marsella, seguindo os modelos de bibliônibus e museu ônibus, o archivobús
converte em itinerante qualquer atividade de exposição histórica [...]”
(ALBERCH FUGUERAS, 2003, p. 172, tradução nossa).
- Transmissão radiofônica: “utilizada em países como [...] Rússia,
Alemanha, Espanha, onde os documentos são comentados em rádio e televisão”
(BELLOTTO, 2006, p. 228).
- Turismo cultural: arquivistas alemães trabalham em conjunto com
agências de turismo “para a redação, a correção de notícias históricas em seus
folhetos publicitários, cartazes, mapas, ou para a sinalização de monumentos”
(BELLOTTO, 2006, p. 229).
- Concursos: ação praticada nos Archives Nationales (França), que tinha
o objetivo de “suscitar uma nova forma do ensino da história mais vibrante e mais
concreta [...] fazendo o aluno participar ativamente da pesquisa com documentos
originais sobre um tema de seu interesse” (Archives Nationales apud PEGEON,
2012).
De acordo com Bellotto (2006), os arquivos franceses desenvolvem as seguintes
atividades de difusão educacional:
- Visitas: “Nos arquivos departamentais de La Drôme a visita é precedida
de um audiovisual, intitulado Les archives à livre ouvert, que define o arquivo,
seus prtincipais fundos, [...] a rotina de atendimento [...] e o trabalho técnico”
(BELLOTTO, 2006, p. 235).
- Aula de história no arquivo: “o tema é escolhido por mestres e
arquivistas e os documentos são previamente selecionados. Um grupo de alunos
[...] desloca-se para o arquivo a fim de receber essa aula” (BELLOTTO, 2006, p.
235).
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- Atendimento de alunos isoladamente ou em grupos: “[...] Os grupos
fazem trabalhos práticos de pesquisa histórica dentro dos limites de sua
preparação, sempre orientados por professores” (BELLOTTO, 2006, p. 236).
Concurso Jovem Historiador: “[...] Os participantes trabalham o tema
dado, usando primordialmente os documentos do arquivo” (BELLOTTO, 2006, p.
236).
- Divulgação de reproduções de documentos e publicações:
“Organizam-se as chamadas valises pédagogiques, que reúnem material didático
organizado no arquivo. O professor responsável [...] as apresenta em várias
escolas do município” (BELLOTTO, 2006, p. 236).
- Exposição de originais no recinto do arquivo: “[...] Estas estão
ligadas às necessidades dos próprios cursos de história. O tema da exposição é
comunicado ao aluno [...] para que leiam sobre o que será exposto” (BELLOTTO,
2006, p. 236).
- Atividades diversas: “[...], por exemplo, campanhas juntos aos alunos
para a coleta de documentos familiares ou de estabelecimento comerciais [...] aos
quais seus familiares ou amigos estejam ligados” (BELLOTTO, 2006, p. 237).
- Campanhas: uma atividade feita para os alunos recolherem
“documentos

familiares

ou

de

estabelecimentos

comerciais,

industriais,

esportivos, sindicais ou políticos aos quais seus familiares ou amigos estejam
ligados” (BELLOTTO, 1991, p. 237).
Segundo Cabral (2012), o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Portugal,
desenvolve as seguintes atividades de difusão educacional:
- Visitas: “[...] foco nas visitas escolares, de forma a atender diversas
faixas etárias e de ensino, com temas variados e integrados aos planos
curriculares” (CABRAL, 2012, p. 38).
- Exposições: “direcionadas para fins didáticos pedagógicos, mediandoas para diferentes públicos-alvo, [...], por forma a aproximá-los do Arquivo,
dando-lhes a conhecer o seu patrimônio e promovendo [...] lições de cidadania”
(Cabral, 2012 apud Henriques, 2011).
- Historische Bildungsarbeit: são oferecidas ofertas especiais para promover
a cooperação entre as escolas e os arquivos, como atividades extracurriculares, em que
os alunos podem trabalhar nas exposições, no Arquivo Federal da Alemanha
(Bundesarchiv).
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- Ausstellung im Torhaus in Ludwigsburg: uma exposição apresentada na
portaria Schorndorfer Torhaus, do Arquivo Federal da Alemanha, tendo como
foco as atividades de 1958 do Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur
Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, uma autoridade conhecida pelos
julgamentos de crimes nazistas. A exposição possui fotos e documentos dos casos,
e ainda, é possível ver as condições de trabalho dos investigadores.
- Visitas guiadas: o Arquivo Federal da Alemanha oferece aos visitantes a
oportunidade de conhecer obras de arquivo e testemunhos autênticos da história alemã.
- Filmes: em alguns lugares do Arquivo Federal da Alemanha há amostras de
filmes do acervo do Beständen der Abteilung Filmarchiv, que seria o
Departamento de Arquivo de Filmes.
- Eventos: o Arquivo Federal da Alemanha possui eventos especiais
apresentados em seus sites, tendo como tema os 100 anos da Primeira Guerra Mundial
e a primeira democracia alemã.
- Exposições virtuais: o Arquivo Federal da Alemanha apresenta fotos,
cartazes e documentos sobre vários tópicos da história alemã.
- Peça do mês: o Arquivo Histórico Nacional da Espanha divulga os recursos
do arquivo através da exibição periódica de alguns de seus documentos mais
representativos.
- Eventos: o Arquivo Histórico Nacional da Espanha realiza conferências,
atos e cursos relacionados ao mundo da história e dos arquivos.
- Exposições: há exposições virtuais no site do Arquivo Histórico Nacional
da Espanha, e colaboram com outras instituições através do empréstimo dos
documentos originais.
- Visitas: o Arquivo Histórico Nacional da Espanha oferece visitas guiadas
buscando tornar conhecida a importância do arquivo.
- Períodos de tempo: o The National Archives, o Arquivo Nacional da
Inglaterra, apresenta sessões que ensinam sobre a variedade dos períodos e locais dos
tempos, umas são estruturadas para uso direto em sala de aula, e outras, mais
adequadas para pesquisa e preparação.
- Lições: o The National Archives produz lições para o currículo escolar,
podendo ser utilizadas como dever para casa.
- Workshops: são oferecidos na sala de aula do The National Archives,
dando aos grupos a oportunidade de trabalharem com documentos reais.
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- Videoconferências: sessões gratuitas no The National Archives que
ensinam sobre diversos temas.
- Salas de aula virtuais: os alunos interagem em uma sessão ao vivo
liderada por um funcionário do The National Archives, onde examinam imagens
digitais de documentos originais e fazem perguntas, trocam ideias por meio da caixa
de bate-papo ou do microfone.
- Desenvolvimento profissional: dá aos professores acesso às coleções
exclusivas do The National Archives e os ajudam no desenvolvimento de atividades.
- Jogos: seção do The National Archives que disponibilizam jogos para que
os estudantes possam aprender sobre os temas que o arquivo possui.
- Dias de estudo: possibilita aos estudantes examinarem documentos no The
National Archives como historiadores, cada dia um tema, além de intercalar com
oficinas e atividades de artesanato.
- Filme do mês: o site do The National Archives disponibiliza por mês,
filmes educativos sobre diversos temas.
- Documento do mês: The National Archives disponibiliza em seu site
documentos que fazem parte do seu acervo com as descrições.
- Projeto de verão: The national Archives separa temas, de acordo com os
documentos que possuem em seu acervo, para que os alunos possam pesquisar sobre
um tema especifico com documentos originais.
Assim, é possível perceber o uso de atividades voltadas para ações culturais como,
exposições, visitas guiadas e eventos em quase todos os arquivos mencionados, além
das atividades de ações educativas.

3.4 ATIVIDADES DE DIFUSÃO NOS ARQUIVOS DA AMÉRICA LATINA
De acordo com Barbosa e Silva (2012, p. 45), a importância da difusão “[...] está
em chamar a atenção para o que está guardado, em dar publicidade ao que já é público,
mas que muitos não conhecem [...]”.
Neste sentido, serão apresentadas ações culturais e educativas dos arquivos da
América Latina.
- Audiovisuais: no Arquivo Geral da Nação da Argentina, é possível
pesquisar e visualizar o acervo, constituído por filmes, disco de massa e vinil, fitas
cassetes etc., tendo o material todo digitalizado, nas salas de consulta.
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- Fotografias: documentação do Poder Executivo Nacional, instituições
privadas, fundos e coleções particulares, correspondente ao período entre 1853 e
1986. As imagens são visualizadas de forma digital na sala de consulta, que
também acontece no Arquivo Geral da Nação da Argentina.
- Exposições: disponibilizadas no site do Arquivo Geral da Nação da
Argentina.
- Visitas guiadas: No Arquivo Geral da Nação da Argentina as visitas te
levam a conhecer o grande acervo da instituição.
- Eventos: meio que o Arquivo Geral da Nação da Colômbia usa para
divulgar e disseminar o patrimônio documental do país a partir de um nível mais
acadêmico.
- Portal infantil: o Arquivo Geral da Nação da Colômbia possui em seu
site um portal destinado às crianças, onde elas aprendem de uma forma criativa e
dinâmica sobre o arquivo, as notícias, áreas do país, além de jogos que ensinam e
divertem seus usuários.
- Cursos: o Arquivo Geral da Nação da Colômbia oferece cursos de
capacitação sobre temas arquivísticos.
- Canto Pedagógico: o Arquivo Nacional da Costa Rica apresenta as
principais datas nacionais, com contextualização histórica, acompanhados de
documentos originais.
- Um momento com história: são disponibilizados no site do Arquivo
Nacional da Costa Rica momentos da história do país e de instituições, de acordo
com a data de publicação.
- Visitas guiadas: o Arquivo Nacional da Costa Rica atende alunos do
ensino fundamental, médio e superior, tendo como foco que os alunos aprendam
sobre a história da instituição e seu papel na sociedade.
- Exposições itinerantes: o Arquivo Nacional da Costa Rica oferece as
comunidades e instituições de todo país a possibilidade de realizar exposições
baseadas nos documentos do arquivo.
- Artigos: o Arquivo Nacional da Costa Rica publica em seu site artigos
sobre temas arquivísticos.
- Eventos: o Arquivo Nacional da Costa Rica realiza congressos
arquivísticos.
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- Documento do mês: todos os meses são publicados no site do Arquivo
Nacional do Chile documentos mantidos na instituição, relacionados a algum
evento.
- Galerias: também disponibilizados no site do Arquivo Nacional do
Chile, é uma forma de disseminação da documentação sobre determinado tema.
- Outdoor: descrição das exposições que estão acontecendo no Arquivo
Nacional do Chile.
Levando em consideração a questão da acessibilidade, todas essas ações
expostas no site do Arquivo Nacional do Chile podem ser ouvidas.
- Visitas: visitas guiadas que te levam a conhecer a história do prédio
histórico e o rico acervo do Arquivo Geral da Nação do México.
- Galeria: apresentação no site do Arquivo Geral da Nação do México de
fotos dos eventos, como o uso de bondes que levam o usuário ao arquivo.
- Oficinas: o Arquivo Nacional do Panamá possui como projeto, oficinas
de restauração e encadernação.
- Exposições: o Arquivo Nacional do Panamá realiza exposições com
pinturas, esculturas e documentos da história do país.
- Galeria: publicação no site do Arquivo Geral da Nação do Peru com
fotos e vídeos dos eventos que aconteceram no arquivo e de documentos.
- Eventos: o Arquivo Geral da Nação do Uruguai realiza palestras sobre
temas arquivísticos.
- Visitas guiadas: o Arquivo Geral da Nação da Venezuela possui este
serviço com a finalidade de tornar conhecida a importância do arquivo, criar
conscientização e valores, para resgate da memória histórica do país.
Desta forma, foram apresentadas ações culturais e educativas de alguns arquivos
da América Latina, com foco também em eventos, exposições e visitas guiadas. Os
Arquivos da Bolívia, Cuba, Equador, Paraguai, El Salvador, Guatemala, Honduras e
República Dominicana não foram apresentados por motivo de manutenção dos sites. E
ainda, o Arquivo Nacional do Haiti não foi apresentado por não possuir atividades de
difusão.
Os arquivos brasileiros não foram apresentados nesta parte do trabalho, pois serão
o foco do próximo capítulo, sendo analisados três arquivos públicos e uma instituição
pública arquivística por meio de seus sites.
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4 ANÁLISE DAS EXPERIÊNCIAS DE DIFUSÃO DO ARQUIVO NACIONAL,
ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ARQUIVO GERAL DA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO E FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA
Esta seção analisa as experiências de difusão voltadas para ações educativas e
ações culturais desenvolvidas no Arquivo Nacional, Arquivo Público do Estado de São
Paulo, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro e Fundação Casa de Rui Barbosa
através de seus websites.
4.1 ARQUIVO NACIONAL
O Arquivo Nacional é uma instituição criada em 2 de janeiro de 1838, tendo como
primeiro nome Arquivo Público do Império do Brasil, ocorrendo em 1911 a mudança
para o seu nome atual. Vinculado ao Ministério da Justiça, tem como missão:
Implementar e acompanhar a política nacional de arquivos, definida pelo
Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, por meio da gestão, do
recolhimento, do tratamento técnico, da preservação e da divulgação do
patrimônio documental do País, garantindo pleno acesso à informação,
visando apoiar as decisões governamentais de caráter político-administrativo,
o cidadão na defesa de seus direitos e de incentivar a produção de
conhecimento científico e cultura3.

De acordo com o Art. 45 do Decreto nº 8.668, de 11 de fevereiro de 2016,
enquanto órgão central do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo (SIGA), da
administração pública federal –, o Arquivo nacional tem por competência:
I - orientar os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal na
implementação de programas de gestão de documentos, em qualquer suporte;
II - fiscalizar a aplicação dos procedimentos e das operações técnicas
referentes à produção, ao registro, à classificação, ao controle da tramitação,
ao uso e à avaliação de documentos, com vistas à modernização dos serviços
arquivísticos governamentais;
III - promover o recolhimento dos documentos de guarda permanente para
tratamento técnico, preservação e divulgação, de forma a garantir acesso
pleno à informação, em apoio às decisões governamentais de caráter políticoadministrativo e ao cidadão na defesa de seus direitos, com vistas a incentivar
a produção de conhecimento científico e cultural;
IV - acompanhar e implementar a política nacional de arquivos, definida pelo
Conselho Nacional de Arquivos; e
V - instruir e analisar as solicitações de registro de empresas que executem
serviços de microfilmagem (BRASIL, 2016).

Segundo Archer e Cianconi (2010, p. 68 apud AMARAL, 2005) existem a
“função informacional, referencial, pesquisa, instrucional, comunicação”, e a “função
colaboração” (ARCHER; CIANCONI, 2010, p. 68). Desta forma, as análises por meio
dos sites das instituições arquivísticas brasileiras apresentadas, serão feitas seguindo

3

Disponível em: http://conarq.gov.br/consulta-a-entidades/item/arquivo-nacional.html.>Acesso em: 08
jun. 2019.
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essas funções, de maneira que abranjam as diretrizes para criação de websites do
CONARQ.
A “função informacional” abrange as informações sobre a instituição como,
“histórico, competências, estrutura organizacional, programas de trabalho, quadro dos
diretores (e-mails e telefones), endereço físico da instituição e formas de acesso”
(CONARQ, 2000, p. 5). Em conformidade, o site do Arquivo Nacional possui o
histórico da instituição e sua competência, possui a estrutura organizacional que
direciona ao nome de cada funcionário e sua competência dentro do Arquivo Nacional,
além de seus e-mails e telefones, possui também o quadro com os nomes e fotos dos
diretores desde 1840, e ainda, possui a localização da instituição, informando endereço,
linhas de metrô e trem que podem ser utilizados para chegar à instituição, além de um
mapa do Google para maior facilidade de rotas.
A função referencial apresenta “informações sobre os serviços prestados via web
[...], links arquivísticos, informações sobre a existência de conteúdos do website [...] em
documentos impressos, e informações sobre projetos [...]” (CONARQ, 2000, p. 5). O
site do Arquivo Nacional apresenta ferramenta para busca interna no portal,
informações sobre projetos que acontecem na instituição, além dos serviços de visitas,
gestão de documentos, microfilmagem, serviço de informação ao cidadão, editais e
concursos, acesso à informação, SIGA, emissão de certidões, portal Participe, portal
Simplifique, portal do Governo do Brasil, e ainda, documentos referentes às despesas,
pagamentos, auditorias e lista com o nome dos empregados das empresas terceirizadas.
A função pesquisa engloba informações sobre o “acervo [...], instrumentos de
pesquisa [...], serviços arquivísticos prestados [...], métodos de trabalho arquivístico
[...], legislação arquivística [...]” (CONARQ, 2000, p. 6). Seguindo estes pontos, o site
do Arquivo Nacional apresenta informações sobre seu acervo, disponibilizados no
Sistema de Informação do Arquivo Nacional (SIAN), sendo preciso efetuar um login
para acessar o SIAN, atendimento à distância e presencial, e ainda, é possível obter
cópias dos documentos originais mediante solicitação aos serviços de atendimento
presencial ou à distância, seguido de entrega do Termo de utilização do documento,
ressalva para documentos em que não podem ser manuseados devido ao seu estado de
conservação, e também, há uma tabela de prazos e valores para os serviços de
reprodução, além disso, apresenta descrição dos fundos e dos documentos, com a
possibilidade de download dos fundos. Sobre os instrumentos de pesquisa, estes estão
disponibilizados online em base de dados, sendo identificado o fundo e o instrumento
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utilizado, como inventários e catálogos. E disponibiliza todas as legislações vigentes em
âmbito nacional e internacional, além de constar em seu site uma aba direcionando para
o Diário Oficial da União.
A função instrucional destaca os “recursos para instruir e guiar o usuário no uso
do site [...], tais como perguntas frequentes (FAQs), instruções sobre a consulta a base
de dados, mapa do site” (ARCHER; CIANCONI, 2010, p. 70). Nesse sentido, além do
CONARQ citar a questão de “perguntas e respostas”, “mapas do website” e “domínio,
no caso dos arquivos públicos”, também destaca a “biblioteca virtual sobre temas
arquivísticos” (CONARQ, 2000, p. 6). Sobre isso, o site do Arquivo Nacional utiliza o
mecanismo de perguntas frequentes, oferece um vídeo ensinando o passo a passo de
como fazer pesquisa avançada no SIAN, disponibiliza o mapa do site, utiliza o domínio
.gov.br, e também, possui a Biblioteca Maria Beatriz Nascimento, onde seu acervo pode
ser acessado por meio da base de dados Biblioteca Maria Beatriz Nascimento e está
disponível para consulta através de agendamento feito ao Setor de Atendimento
(presencial ou à distância).
A função comunicação mostra os “canais para contato com o usuário” (ARCHER;
CIANCONI, 2010, p. 70) como: “[...] horário de funcionamento, formas de
atendimento” (CONARQ, 2000, p. 6) e “[...] números de telefone, [...], pesquisa de
opinião [...]” (ARCHER; CIANCONI, 2010, p. 70). O Arquivo Nacional possui em seu
site, telefone para contato, o horário de funcionamento, tanto para atendimento
presencial quanto para atendimento à distância, e-mails para informações sobre o
CONARQ e solicitações de imprensa, além do canal Ouvidoria onde o usuário pode
encaminhar sua sugestão, elogio, denúncia ou reclamação. E ainda, disponibiliza
questionário como instrumento de estudo sobre a satisfação do usuário.
A função colaboração, a qual o CONARQ não menciona nada referente às suas
atribuições em suas diretrizes para criação de websites, dispõe sobre a “utilização de
recursos das mídias sociais (web 2.0) nos sites visando possibilitar a participação e
colaboração dos usuários” (ARCHER; CIANCONI, 2010, p. 71).
Para compreensão acerca do termo web 2.0, é empregado para descrever a
segunda geração de comunidade e serviços presente na internet, que tem o intuito de
promover maior participação e interação4. Neste sentido, o site do Arquivo Nacional
utiliza como recurso da web 2.0 o Facebook, onde publicam vídeos, eventos, fotos,

4

Disponível em: <https://www.meusdicionarios.com.br/web-2-0>. Acesso em: 08 jun. 2019.
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localização, e-mail, link do site, telefone, horário de funcionamento, faixa de preço,
história sobre o arquivo, recomendações e avaliações; Flickr, utilizado para
compartilhar fotos que possuem em seu acervo e sua descrição; Instagram, utilizado
para publicações de fotos e vídeos contendo as descrições de cada documento
compartilhado, e link do site do arquivo; Pinterest, publicação de fotos separadas por
pastas de acordo com a localização das mesmas, além da divulgação de exemplares
sobre lugares e pessoas importantes, contendo a descrição embaixo de cada exemplar;
Wiki Commos, utilizado para compartilhar fotos, imagens de documentos e áudios
relacionados a algum fundo ou parte do acervo; Zappiens, utilizado para compartilhar
vídeos que fazem parte do acervo da instituição; Twitter, utilizado para compartilhar
itens informacionais sobre os eventos, além de fotos, vídeos e o link do site do arquivo;
Youtube, utilizado para compartilhar vídeos sobre as exposições, eventos e palestras,
criação de playlists e vídeos de seu acervo; Mixcloud, utilizado para que os usuários se
integrem de fatos históricos e músicas através de áudios.
Com relação ao processo de difusão realizado pelo Arquivo Nacional em seu site,
podemos destacar os editais e concursos, eventos, exposições, publicações, visitas
culturais, educacionais e técnicas, sítios eletrônicos que auxiliam a pesquisa do usuário,
projeto Cartas de Arquivo visando difundir parte de seu acervo textual, o projeto
Arquivo em Prosa, que visa à utilização de palestras para falar sobre arquivo, e o
Programa Memória do Mundo (MoW) criado com o “propósito de preservar e facilitar o
acesso ao patrimônio documental que integra a memória coletiva dos povos,
estimulando a consciência mundial sobre a sua importância” (ARQUIVO NACIONAL,
2019).

4.2 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Arquivo Público do Estado de São Paulo, criado em 1892, é o órgão público
responsável por formular e implementar a política estadual de arquivos, por meio da
gestão, do recolhimento, da preservação e da difusão do patrimônio documental do
Estado5. É um dos maiores arquivos públicos do Brasil, com um abundante acervo para
a pesquisa que registram a história de São Paulo e do Brasil.

5

Disponível em: < http://conarq.gov.br/consulta-a-entidades/item/arquivo-publico-do-estado-de-saopaulo.html>. Acesso em: 08 jun. 2019.
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Vinculado atualmente à Secretaria de Governo, é também o órgão central do
Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo (SAESP), por meio de seu Departamento
de Gestão do SAESP, sendo responsável por:
[...] coordenar o funcionamento do Sistema de Arquivos do Estado de São
Paulo – SAESP e definir as diretrizes, as normas e os procedimentos que
assegurem a gestão, o acesso e a preservação de documentos públicos e
privados, convencionais ou digitais, que encerram valor probatório e
informativo relevante (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, [?]).

Com relação ao site, sobre a função informacional, o Arquivo do Estado de São
Paulo possui a história da instituição, a estrutura organizacional relacionando cada
empregado a sua função, seguido de e-mail e telefone, porém, não consta informação
sobre os nomes dos diretores do arquivo, apenas dos diretores das coordenações, e
ainda, sua competência, missão, visão, além de disponibilizar o endereço da instituição
seguido de um mapa do Google para maiores informações de rotas.
De acordo com a função referencial, o site do Arquivo Público do Estado de São
Paulo não apresenta ferramenta de busca interna no portal, apresenta informações sobre
projetos aprovados, em andamento e concluídos, serviços de gestão de documentos,
acesso à informação, Portal da Transparência, serviço de informação ao cidadão,
assistência aos órgãos do SAESP, assistência aos municípios, proteção ao patrimônio
documental, Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e
Informações (SPdoc), emissão de certidões, e ainda, documentos referentes às despesas,
licitações e contratos, listas dos servidores, relatórios de atividades, disponibiliza os
Decretos, Instruções Normativas, Leis, Portarias e Resoluções seguidas, para download,
além de apresentar informativos com temas sobre o arquivo, lei de acesso à informação,
e sobre seus projetos, todos disponíveis para download.
No que concerne à função pesquisa, o site do Arquivo Público do Estado de São
Paulo oferece as informações sobre seu acervo, como a história, os gêneros
documentais, publicações da Imprensa Oficial, documentos da Maternidade de São
Paulo e documentos que compõe o acervo Memorial do Imigrante. Para consulta ao seu
acervo, o site disponibiliza guia do acervo, inventários, bases de dados, repositório
digital e os catálogos, além da realização de projetos de digitalização, visando
disponibilizar ao público o acesso digital, e ainda, é possível reproduzir algum
documento do acervo com máquina fotográfica própria, preenchendo o pedido de
autorização de reprodução de Imagens pelo qual se compromete a atribuir os créditos ao
Arquivo Público do Estado e declara estar ciente das penalidades previstas por lei
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quanto à divulgação destas informações 6 . O atendimento é apenas presencial, sendo
disponibilizados e-mails para agendamento de pesquisa específica e telefones para os
acervos iconográficos e cartográficos, há restrições na consulta podendo tirar de
circulação documentos que possam ter a integridade comprometida, que possam
comprometer a integridade humana ou estejam em tratamento arquivístico, seguindo as
atribuições previstas por lei. Sobre os instrumentos de pesquisa citados acima, é
possível fazer o download dos inventários, acessar o guia e a base de dados sem
restrições, entretanto, só é possível acessar os repositórios digitais e os catálogos através
de cadastro do usuário.
No que se refere à função instrucional, o site do Arquivo Público do Estado de
São Paulo possui o recurso de perguntas frequentes, possui Biblioteca e Hemeroteca
sendo a consulta ao seu acervo apenas presencial, oferece instruções de como acessar a
base de dados, uso do “domínio.gov.br”, mas não disponibiliza o mapa do site.
A função comunicação é utilizada pelo site do Arquivo Público do Estado de São
Paulo através da disponibilização do horário de funcionamento e dos dias, telefone para
contato, tanto do arquivo quanto dos serviços de atendimento prestados, e-mails de
alguns dos serviços de atendimentos, como assessoria de imprensa e o e-mail do
arquivo. E também, possui o canal “Fale Conosco”, onde o usuário informa o nome,
endereço, telefone, o assunto e envia a mensagem.
Em referência à função colaboração, o Arquivo Público do Estado de São Paulo
utiliza como ferramenta da web 2.0 o Facebook, para divulgação de fotos, vídeos,
eventos, recomendações e avaliações, localização, telefone, link do site, horário de
funcionamento e história sobre o arquivo; Twitter, utilizado para compartilhar itens
informacionais dos eventos, além de fotos, vídeos e o link do site do arquivo; Youtube,
utilizado para compartilhar vídeos sobre os debates, seminários, palestras e eventos,
vídeos explicando os serviços prestados e sugestões de canais, além de um compacto do
documentário – Arquivo e Democracia: 30 anos do SAESP; Instagram, utilizado para
publicações de fotos e vídeos contendo as descrições de cada documento compartilhado.
Quanto ao processo de difusão realizado pelo Arquivo Público do Estado de São
Paulo em seu site podemos destacar os seminários, elaboração de programas educativos
como visitas, oficinas técnicas e pedagógicas, cursos, projetos, exposições virtuais,
Revista do Arquivo, sites temáticos e Documentos em Foco, mais uma forma de
6

Disponível em: < http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/institucional/servicos>. Acesso em: 08 jun.
2019.
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divulgação do rico acervo do APESP e também de técnicas de tratamento documental
desenvolvidas na instituição 7.

Figura 1. Projeto “Ateliê Infantil”

Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo. Disponível em:
< http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/>. Acesso em: 15 jun. 2019.

7

Disponível em: < http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/difusao/documentos_em_foco>. Acesso
em: 08 jun. 2019.
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Figura 2. Projeto “O professor no Arquivo”

Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo. Disponível em:
< http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/>. Acesso em: 15 jun. 2019.

Figura 3. Curso “O(s) uso(s) de documentos de arquivo em sala de aula”

Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo. Disponível em: <
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/>. Acesso em: 15 jun. 2019.
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Figura 4. Oficina Técnica

Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo. Disponível em:
<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/>. Acesso em: 15 jun. 2019.

Figura 5. Visita guiada

Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo. Disponível em: <
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/>. Acesso em: 15 jun. 2019.
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Figura 6. Exposições virtuais

Fonte: Arquivo Público do Estado de são Paulo. Disponível em: <
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/>. Acesso em: 15 jun. 2019.

4.3 ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
O Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, criado em 1979, é o órgão público
responsável pela gestão e a preservação da documentação de valor permanente
produzida na esfera do Poder Executivo Municipal da capital fluminense.
Vinculado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro tem como função:
[...] organizar, gerir, preservar e democratizar o acesso público aos acervos
documentais que têm valor probatório e histórico reconhecidos, produzidos
no âmbito da Prefeitura da cidade. Essas funções são também
desempenhadas pelo AGCRJ, em relação às diversas coleções particulares
que estão sob sua custódia.

E ainda, cabe ao Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro:
[...] registrar, de diversas formas, as manifestações culturais, políticas e
sociais, oficiais e não-oficiais, realizadas na cidade, de reconhecida
relevância para a sua memória e para a sua história, contribuindo para
divulgá-las e preservá-las.

No que se refere à função informacional, o site do Arquivo Geral da Cidade do
Rio de Janeiro disponibiliza o histórico da instituição, a missão, sua competência, a
estrutura organizacional com nome, área, ramal e e-mail de seus funcionários, e ainda,
possui uma galeria com o nome de todos os diretores que passaram pela instituição e
sua história. E também, disponibiliza a localização do arquivo através do endereço e
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mapa do Google para dar ao usuário um maior auxílio, além de disponibilizar linhas de
ônibus e metrô que dão acesso ao arquivo.
Tendo em consideração a função referencial, o site do Arquivo Geral da Cidade
do Rio de Janeiro apresenta informações sobre projetos que acontecem na instituição,
informações sobre seus serviços de gestão documental, e também, os documentos sobre
os balanços desses serviços para download, publicações com Instruções Normativas
voltadas para a gestão de documentos, que também estão acessíveis para download, a
Comissão Carioca de Nominação de Logradouros e Equipamentos Públicos (CCNLEP)
coordenados pela Direção-Geral do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro desde
2006, Boletim Sebastião, disponibiliza as Legislações Municipais, Coletânea da
Legislação Arquivística Brasileira e Lei de Acesso à informação, todas disponíveis para
download, além dos serviços de acesso à informação, visitas e comprovação de direitos.
O site ainda disponibiliza um link sobre a Rede de Memória Virtual Brasileira, um
projeto que busca disponibilizar virtualmente os acervos de todas as instituições
nacionais que disponham de um patrimônio visual ou textual.
Em referência a função pesquisa, o site do Arquivo Geral da Cidade do Rio de
Janeiro apresenta informações sobre seu acervo através de portais (Arquivo Virtual;
Biblioteca Oswaldo Porto Rocha; Decretos Municipais do Rio; Dicionário Biográfico
da Administração Pública Municipal; Portal Augusto Malta; Portal Lucílio de
Albuquerque; Revista Municipal de Engenharia), informações sobre o Fundo
RIOARTE, as coleções particulares, seu acervo sonoro e audiovisual. Em caso de
solicitação de reprodução dos documentos originais, há uma avaliação do setor técnico
que decidirá como ocorrerá a reprodução, visando prevenir possíveis danos ao
documento, e ainda, o usuário deverá assinar um Termo de autorização para uso de
imagem do acervo, além disto, o site disponibiliza a descrição de seus fundos sendo
permitida a impressão da mesma. Sobre o atendimento, há o presencial sendo necessário
agendamento antecipado por e-mail, desta forma, a instituição disponibiliza em seu site
o e-mail específico para cada tipo de pesquisa, além de telefone para maiores
informações. Os instrumentos de pesquisa estão disponíveis online, sendo identificado o
fundo e o instrumento utilizado, como inventários, guias, índices e catálogos das
exposições.
No que concerne à função instrucional, o site do Arquivo Geral da Cidade do Rio
de Janeiro utiliza o mecanismo de perguntas frequentes, disponibiliza o mapa do site,
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possui o portal Biblioteca Oswaldo Porto Rocha, uso do “domínio.gov.br”, porém, não
possui instruções de como acessar a base de dados.
Relativamente à função comunicação, o site do Arquivo Geral da Cidade do Rio
de Janeiro disponibiliza telefones, fax, e-mail, o horário e dia de funcionamento, além
de disponibilizar telefones e e-mails de assessorias que atuam no Rio de Janeiro, como
saúde, cultura, educação, transporte, COMLURB, IPLANRIO, prefeito etc. Possui
explicações de como se identificar na portaria e o procedimento depois desta primeira
etapa, e ainda, disponibiliza folder interativo versão espanhol e inglês. Contudo, não
apresenta um canal em que o usuário possa utilizar para fazer reclamações ou elogios.
No que diz respeito à função colaboração, o site do Arquivo Geral da Cidade do
Rio de Janeiro utiliza como ferramenta web 2.0 o Twitter, disponibilizando fotos,
vídeos, informações sobre os eventos, link do site e a quem o arquivo está vinculado;
Facebook, compartilhando fotos, eventos, descrição dos seus informativos, vídeos de
seus eventos ou com informações do arquivo, recomendações e avaliações, link do site,
telefone, endereço, horário e dia de funcionamento; Youtube, com publicações dos
seminários e do prêmio de monografia; FABAPP, plataforma em que se localiza o
aplicativo para celular do arquivo, podendo usar o leito de QR code ou acessar o link
pelo celular. Neste aplicativo são disponibilizadas informações sobre o arquivo, um
informativo quinzenal, uma aba para o site, os acervos online, CCNLEP, biblioteca,
publicações, as redes sociais, localização e como chegar; Instagram, utilizado para
publicações de fotos contendo as descrições das mesmas, além de disponibilizar o link
do site e de suas outras redes sociais.
Com relação ao processo de difusão, o site do Arquivo Geral da Cidade do Rio de
Janeiro oferece seminários e premiações, com vídeos disponibilizados no Youtube,
concursos, Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, exposições, projetos,
visitas guiadas, workshops e Boletim Sebastião, que além de trazer informações sobre o
funcionamento do arquivo apresenta detalhes sobre suas atividades.
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Figura 7. Exposição “A República aconteceu no Rio”

Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Disponível em: <
http://www.rio.rj.gov.br/web/arquivogeral/principal>. Acesso em: 15 jun. 2019.

Figura 8. Seminário “100 anos de Lacerda: conquistas e controvérsias”

Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Disponível em:
<http://www.rio.rj.gov.br/web/arquivogeral/principal>. Acesso em: 15 jun. 2019.
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Figura 9. Cerimônia de premiação promovido pelo Arquivo Geral da Cidade do
Rio de Janeiro

Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Disponível em: <
http://www.rio.rj.gov.br/web/arquivogeral/principal>. Acesso em: 15 jun. 2019.

Figura 10. Visita guiada

Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Disponível em: <
http://www.rio.rj.gov.br/web/arquivogeral/principal>. Acesso em: 15 jun. 2019.

Figura 11. Concurso de Monografia 2019

Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Disponível em: <
http://www.rio.rj.gov.br/web/arquivogeral/principal>. Acesso em: 15 jun. 2019.
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4.4 FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA
O edifício foi construído em 1850, pelo barão da Lagoa, e está localizado em um
lote de uma das mais antigas chácaras de Botafogo, no Rio de Janeiro. Um ano após a
morte de Rui Barbosa, por meio do Decreto nº 4.789, de 02 de janeiro de 1924, foi
autorizado ao Poder Executivo “adquirir a casa em que residiu, o senador Ruy Barbosa,
com mobiliario, bibliotheca, archivo” (BRASIL, 1924).
Todavia, apenas em 1927 foi criado o Museu Casa de Rui Barbosa. E em 9 de
janeiro de 1928, por meio do Decreto nº 5.429, “Art. 1° Fica creado um museubibliotheca, sob a denominação de "Casa de Ruy Barbosa", que funcionará no predio,
[...] onde residiu o grande brasileiro, na capital da Republica” (BRASIL, 1928). E então,
por determinação da Lei n° 4.943, de 06 de abril de 1996, fica instituído que:
Art. 1º A Casa de Rui Barbosa, do Ministério da Educação e Cultura (hoje
Ministério da Cultura), fica transformada em fundação, denominada
"Fundação Casa de Rui Barbosa", instituição cultural destinada à pesquisa e à
divulgação científica e literária, com personalidade jurídica própria e
autonomia administrativa, técnica e financeira, tendo sede e foro na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara. (BRASIL, 1996).

Vinculada ao Ministério da Cidadania, a Fundação Casa de Rui Barbosa,
conforme a Lei n° 4.943/1996 tem como finalidade:
Art. 4º [...] o desenvolvimento da cultura, da pesquisa e do ensino,
cumprindo-lhe, especialmente, a divulgação e o culto da obra e vida de Rui
Barbosa, devendo além de outras atividades:
a) promover a publicação sistemática da obra de Rui Barbosa e de sua crítica
e interpretação, assim como de estudos científicos, artísticos e literários;
b) manter o museu e a biblioteca Rui Barbosa, acessíveis ao uso e consulta
públicos;
c) promover estudos, conferências, reuniões ou prêmios que visem à difusão
da cultura e da pesquisa;
d) promover estudos e cursos sôbre assuntos jurídicos, políticos, filológicos,
ou outros relacionados com a obra e a vida de Rui Barbosa;
e) colaborar com instituições nacionais e estrangeiras, no âmbito de sua
finalidade;
f) colaborar, quando solicitada, com o Govêrno da União ou dos Estados,
podendo, mediante convênio ou acôrdo, incumbir-se da prestação de serviços
que forem pertinentes as suas atividades;
g) cultuar, adequadamente, a 5 de novembro de cada ano, o “Dia de Rui
Barbosa” (BRASIL, 1996).

Com relação ao seu site, no que concerne a função informacional, a Fundação
Casa de Rui Barbosa disponibiliza o histórico da administração, as principais iniciativas
administrativas que marcaram a trajetória institucional, sua missão, atribuições e
competências definidas no seu Estatuto e Regimento Interno disponibilizados em
formato PDF, o organograma também disponibilizado em formato PDF, uma galeria
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com os nomes dos presidentes e diretores que atuaram na Fundação de entre os anos de
1966 e 2016, disponibiliza em formato PDF os currículos dos servidores da Fundação,
os e-mails e telefones dos dirigentes. Além disso, disponibiliza a localização,
informando endereço, proximidade com a estação Botafogo do Metrô e um mapa do
Google para maiores informações de rotas.
Quanto à função referencial, o site da Fundação Casa de Rui Barbosa apresenta
ferramenta para busca interna no portal, informações sobre os eventos realizados na
Fundação (podendo assinar um informe para receber quinzenalmente a programação por
e-mail), informações sobre o site (objetivo da criação, material publicado, a equipe,
normas de publicação), além de serviços como a Carta de Serviços ao Cidadão (uma
ferramenta para simplificar a vida do cidadão, dar transparência e melhorar a qualidade
dos serviços prestados8), serviços de visitas, vendas de produtos, atividades, Portal da
Transparência, intranet, sendo necessário login para ter acesso, acesso à informação,
programa de pós-graduação em memória e acervos, seção conteúdo digitais (esta seção
do sítio da Fundação Casa de Rui Barbosa tem links para subsítios com
aprofundamentos temáticos das pesquisas realizadas na instituição 9), links de notícias
com informações sobre eventos, iniciativas, concursos, acordos etc. que acontecem na
Fundação, Comissão de Ética, Canais do Poder Executivo Federal, ferramenta
Simplifique, Canal de Participação Social, portal do Governo do Brasil, e também,
indicações de instituições com acervos bibliográficos e arquivísticos. Além disso,
disponibilizam documentos, manuais e relatórios das atividades institucionais e
acadêmicas desenvolvidas pela Fundação, editais e licitações, onde tudo se encontra
disponível para download. E também, como o site do Arquivo Nacional, disponibiliza
todas as legislações vigentes em âmbito nacional e internacional, além de constar em
seu site uma aba direcionando para o Diário Oficial da União.
Tendo em consideração a função pesquisa, o site da Fundação Casa de Rui
Barbosa apresenta informações sobre seus acervos separados em dois conjuntos, o
primeiro traz documentos pessoais, peças de mobiliários, objetos e o acervo
enciclopédico de Rui Barbosa, o segundo é constituído por documentos reunidos em
decorrência das atividades e projetos da Fundação, podendo ser consultados
diariamente, por meio de bases de dados online ou presencialmente, mediante
8

Disponível em:
<http://www.casaruibarbosa.gov.br/arquivos/file/Carta_de_Servicos_ao_Cidadao_Versao11_23112017.
pdf>. Acesso em: 08 jun. 2019.
9
Disponível em: <http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=8>. Acesso em: 08 jun. 2019.
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agendamento. São autorizados os serviços de reprodução dos documentos como, cópias
eletrostáticas, cópias fotográficas, cópias digitais e microfilmes, mediante avaliação
técnica do estado de conservação dos documentos e dos direitos autorais, e também, há
a opção de empréstimos, restrito a instituições. Disponibilizam as descrições sobre os
conjuntos documentais, utilizam como instrumentos de pesquisa os índices, inventários,
guias e catálogos, tendo disponíveis algumas edições dos instrumentos de pesquisa.
No que se refere à função instrucional, o site da Fundação Casa de Rui Barbosa
utiliza o mecanismo de perguntas frequentes, possui termos de uso, disponibiliza o
mapa do site, oferece uma explicação de como consultar às bases de dados, apresenta
glossário para alguns termos, uso do “domínio.gov.br”, e também, possui a Biblioteca
Rui Barbosa, onde seu acervo pode ser consultado presencialmente ou pela base de
dados Biblioteca, a Biblioteca São Clemente que está informatizada, podendo também
ser consultada na base Biblioteca e a Biblioteca Infantojuvenil Maria Mazzetti, que
pode ser consultada presencialmente ou pela base de dados.
No tocante a função comunicação, o site da Fundação Casa de Rui Barbosa
disponibiliza telefone para contato, horário e dias de funcionamento para todos os
lugares, como a sede, o jardim, o museu, as bibliotecas e os arquivos, e agenda dos
eventos, além de e-mails para agendamento de consulta, para visitas e para usuários que
não residem no município do Rio de Janeiro. Há também o portal contato, onde o
usuário poderá se comunicar com a Fundação através de mensagem e determinação da
área de interesse.
Relativamente à função colaboração, o site da Fundação Casa de Rui Barbosa
utiliza como recurso da web 2.0 o Facebook, disponibilizando endereço, telefone, link
do site da Fundação, faixa de preço, horário e dia de funcionamento, recomendações e
avaliações, fotos, informações sobre eventos e vídeos sobre eventos que aconteceram na
Fundação; Twitter, disponibilizando link do site, informações sobre eventos que
ocorreram e ocorrerão na Fundação, fotos, vídeos, informações sobre os espaços
ofertados, e a quem a Fundação está vinculada; Instagram, usado para publicação de
fotos de palestras, pessoas cujos documentos fazem parte do seu acervo documental,
programações e fotos que fazem parte do seu acervo, além do link do site da Fundação,
informações sobre os espaços ofertados e a quem está vinculada; Youtube, publicação
de vídeos das atividades que ocorreram na Fundação.
Em referência ao processo de difusão realizado pelo site da Fundação Casa de Rui
Barbosa, é possível destacar as informações sobre seminários, concertos, palestras,
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filmes, mesas-redondas, cursos, exposições, atividades destinadas às crianças e a
formulação do site infantil, visita virtual ao jardim e ao museu, visitas guiadas, estudos
voltados para a pesquisa, projetos de capacitação, atividades de preservação, além de
disponibilizar versões digitais de suas publicações, artigos de suas equipes, transcrições
de palestras, revistas da Fundação e resenhas.
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5 CONCLUSÃO

Os arquivos se distinguem de outras instituições, como bibliotecas e museus, pelo
seu objeto de estudo, o documento arquivístico. Mesmo diante de toda sua importância
para o Estado e à sociedade, os arquivos ainda são vistos apenas como lugares que
“guardam papéis”, contudo, com base nas literaturas estudadas, é possível perceber uma
busca dos arquivos para que cumpram o seu papel social, além do seu papel principal de
atender às administrações públicas.
Quanto às questões de difusão levantadas, é perceptível o incentivo dado às
crianças para que desde cedo se tornem usuários ativos dos arquivos, criando-se uma
cultura de arquivo. Outro enfoque levantado, sobre exposições, palestras, seminários,
eventos, cursos, oficinas e visitas guiadas, são atitudes que apresentam benefícios, pois
poderão atingir diferentes tipos de usuários.
A partir da análise feita dos arquivos e da instituição, podemos dizer que a
Internet traz visibilidade para as instituições arquivísticas, pois é uma forma de fazer a
aproximação entre usuário e arquivo.
O presente estudo permite observar que as instituições públicas apresentadas
fazem o uso dessa tecnologia através da publicação de seus sites, disponibilizando seus
acervos, trazendo informações sobre como e com o que o arquivo trabalha, sobre suas
atividades, exposições e eventos disponíveis para todo o público.
Ressalta-se que, o uso dos recursos da web 2.0, utilizadas por todas as instituições
citadas neste trabalho contribui ainda mais para o processo de difusão e de aproximação
com o usuário, principalmente mantendo um bom atendimento à distância, pois é
possível obter um retorno mais rápido de como o usuário percebe a instituição.
A falta de recursos das instituições brasileiras para a realização contínua das
atividades de difusão, relatados anteriormente, sabendo o quanto a difusão é uma função
essencial para que o arquivo cumpra o seu papel social, nos faz refletir sobre a
importância que os websites possuem e promovem. Uma instituição arquivística que
está em concordância com as mudanças e avanços que a tecnologia oferece, estará
sempre em busca de fazer com que o arquivo exerça sua função de disseminação das
informações que custodia.
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