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RESUMO 

 

A partir de uma revisão de literatura sobre arquivos, bibliotecas, museus e memoriais 

procura-se apresentar o centro de memória como espaço de difusão de documentos 

e da informação produzida por e sobre uma determinada instituição. Isso é ilustrado a 

partir do estudo de caso do Centro de Memória João Marcello de Araújo, setor 

responsável pela salvaguarda, preservação e difusão da história institucional do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Devido à crescente demanda por 

informação, as instituições de memória têm se esforçado para reduzir o 

distanciamento entre os seus usuários e prováveis usuários, criando e estabelecendo 

novas formas para disseminar as informações e os documentos contidos em seus 

acervos. A finalidade deste trabalho é contribuir para o entendimento da importância 

dos centros de memória e quais ferramentas tais instituições podem utilizar para suprir 

a crescente demanda informacional de seus usuários. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Centro de Memória; Difusão da Informação; Ministério Público 

do Estado do Rio de Janeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

From a research carried out in the literature review of archives, libraries, museums and 

memorials, an attempt is made to introduce the memory center as a space for the 

dissemination of information produced by and about a certain institution. This is 

illustrated by the case study of the João Marcello de Araújo Memory Center, the sector 

responsible for safeguarding, preserving and disseminating the institutional history of 

the Public Ministry of the State of Rio de Janeiro. Due to the growing demand for 

information, memory institutions have been striving to reduce the distance between 

their users and likely users, creating and establishing new ways to disseminate the 

information contained in their collections. The purpose of this work is to contribute to 

the understanding of the importance of memory centers and which tools such 

institutions can use to meet the growing informational demand of their users. 

KEYWORDS: Memory Center; Dissemination of Information; Public Ministry of the 

State of Rio de Janeiro. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os centros de memória, assim como as demais instituições custodiadoras de 

documentos, sofrem com o distanciamento em suas relações com os consulentes e 

prováveis usuários. Porém, a sociedade está buscando crescentemente obter 

informações dentro das instituições, sobretudo, impulsionados pela Lei 12.527/2011 

denominada Lei de Acesso à Informação (LAI) que facilita a obtenção das 

informações, visto que se pode obtê-las em sua própria residência. 

Na presente pesquisa, será relatada a experiência do autor como estagiário do 

Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcello de Araújo Júnior, um setor 

do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que é o “responsável pela pesquisa 

documental, guarda do patrimônio museológico, preservação da memória e difusão 

de informações de caráter histórico.” (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO, 2021) 1 

Durante o tempo de atuação como estagiário foi possível observar e auxiliar 

nas atividades exercidas pelo referido centro de memória, analisando como os 

documentos e as pesquisas lá elaboradas eram divulgadas ao público interno e 

externo. Com um olhar crítico, pode-se indagar como essas atividades poderiam 

abarcar um maior número de consulentes e como o trabalho feito no setor poderia 

auxiliar outras instituições custodiadoras de documentos. 

Sobre o conceito de memória, Le Goff (2013, apud. Tanno, 2018, p. 89) após 

análise da memória como monumento e documento, a define como: 

[...] registro de acontecimentos passados inscritos em diferentes suportes. 
Outrossim, a memória é utilizada como narrativa de certos fatos históricos, 
cujo conteúdo passou pelo crivo dos interesses de grupos, pessoas ou 
instituições, sendo assim também símbolo ou representação de algo glorioso 
que aconteceu, ou que não existe mais, mas que é perpetuado para a 
posteridade. Enfim, o conceito de memória utilizado é múltiplo e diz respeito 
aos diversos meios que o homem utiliza para a preservação de um passado 
e do seu poder. 
 

O Manual de Implantação de Centros de Memória, elaborado pelo Itaú Cultural 

(2013, p. 12), define os centros de memória como “[...] uma área de uma instituição 

cujo objetivo é reunir, organizar, identificar, conservar e produzir conteúdo e 

disseminar a documentação histórica para os públicos interno e externo [...]”. Pelo 

 
1  Disponível em: <http://www.mprj.mp.br/conheca-o-mprj/centro-de-memoria>. Acesso em: 14  fev. 
2021. 
 

http://www.mprj.mp.br/conheca-o-mprj/centro-de-memoria
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exposto, o centro de memória, ou documentação, possui em seu acervo documentos 

de natureza arquivística, biblioteconômica e museológica, tendo a finalidade de 

“fornecimento e difusão de informações através de canais formais de comunicação” 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.71), sobre os documentos em sua guarda.  

A fim de discutir a importância da difusão dos acervos dos Centros de Memória 

a partir do uso de plataformas de acesso com requisitos arquivísticos, o presente 

trabalho tem como objetivo geral analisar o papel desempenhado pelo AtoM na 

difusão do acervo do Centro de Memória do Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro. Além disso, temos como objetivos específicos: a) discutir as diferenças entre 

as instituições custodiadoras de documentos (arquivos, bibliotecas, museus e centros 

de memória); b) apresentar e contextualizar o centro de memória do Ministério Público 

do Rio de Janeiro e suas iniciativas de difusão do acervo; c) Avaliar o uso do AtoM 

como uma plataforma de acesso e difusão dos acervos em centro de memórias. 

Para o desenvolvimento do trabalho, serão utilizados diversos métodos, como 

a pesquisa teórica em publicações em áreas do conhecimento referente ao tema 

proposto e em um método descritivo que tange “a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis” (GIL, 2008, p. 28). 

Além disso, será realizado um estudo de caso, definido como “estudo profundo 

e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento 

amplo e detalhado” (GIL, 2008, p. 57), das formas de disseminação da informação 

utilizadas no Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcello de Araújo 

Júnior, como a plataforma de difusão da informação AtoM, as entrevistas, exposições 

e as pesquisas biográficas e bibliográficas.  

Dessa forma, o trabalho pode contribuir para ampliar o conhecimento teórico e 

prático sobre o assunto pesquisado e contribuir para o entendimento da importância 

dos centros de memória e quais ferramentas tais instituições podem utilizar para suprir 

a crescente demanda informacional de seus usuários. 

 O presente trabalho será estruturado em quatro seções. A primeira seção 

apresenta a introdução; a segunda seção, intitulada Instituições custodiadoras de 

documentos, apresentará as diferenças e semelhanças entre as instituições arquivo, 

biblioteca, museus, centros de documentação e centros de memória; a terceira seção, 

intitulada O Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcello de Araújo Júnior, 

apresentará o Centro de Memória do Ministério Público do Rio de Janeiro; a quarta 
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seção, intitulada Ferramentas para a difusão da informação, apresentará o AtoM como 

uma ferramenta para a difusão da informação em centros de memória a partir da 

experiência no Centro de Memória do MPRJ. 

 

2 INSTITUIÇÕES CUSTODIADORAS DE DOCUMENTOS 

 

Por ser um dos principais elementos para o desenvolvimento econômico, 

político e social a informação sempre foi de suma importância para sociedade. 

Portanto, preservar essas informações e acontecimentos, independentemente do 

suporte em que estejam registradas, é um dever social. 

 A preservação da memória é um direito estabelecido na constituição de 1988 

ao qual garante “proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 

artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 

arqueológicos;” (BRASIL, 1988). Para garantir esse direito, algumas instituições 

desempenham o papel de preservadores dos registros históricos.    

As instituições de memória, arquivos, bibliotecas, museus e centros de 

documentação possuem formas e métodos de tratamento técnico adequados às 

especificidades dos documentos sob sua custódia, objetivando otimizar a recuperação 

e o entendimento da informação pelos usuários. Segundo Bellotto (2006, p. 35) 

“recolher tratar transferir, difundir informações é o objetivo convergente de arquivos, 

bibliotecas, museus e centros de documentação”. Dessa forma, analisar a 

conceituação de tais instituições nos ajudará a identificarmos as especificidades do 

acervo de um centro de memória, objeto específico dessa pesquisa. 

 

2.1 O DOCUMENTO 

 

Antes de analisarmos as definições sobre as instituições custodiadoras de 

documentos, é interessante levantarmos a definição de documento. Segundo o 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (DIBRATE), o documento é uma: 

“unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato.” 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005). Em conformidade com a definição do DIBRATE, Paes 

(2006, p. 26) define o documento como o: “[...] registro de uma informação 

independente da natureza do suporte que a contém.” 
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Segundo Bellotto, em sua obra Arquivos permanentes: tratamento documental, 

o documento pode ser caracterizado como: 

qualquer elemento gráfico, iconográfico, plástico ou fônico pelo qual o homem 
se expressa. É o livro, o artigo de revista ou jornal, o relatório, o processo, o 
dossiê, a carta, a legislação, a estampa, a tela, a escultura, a fotografia, o 
filme, o disco a fita magnética, o objeto utilitário etc., enfim tudo o que seja 
produzido por motivos funcionais, jurídicos, científicos, técnicos, culturais ou 
artísticos, pela atividade humana. (BELLOTTO, 2006, p. 35) 

 
Tais documentos possuem características que se desdobram entre as 

especificidades das áreas da Ciência da Informação. Dessa forma, arquivos, 

bibliotecas e museus possuem documentos de naturezas distintas.  

 

2.2 Os conceitos de arquivo 

 

Segundo Silva (2015, p.55), o termo “arquivo” se originou na Grécia antiga da 

palavra archeîon, e com o passar do tempo foi traduzida para outros idiomas: 

O termo “Arquivo” é proveniente da palavra grega archeîon, que originou 
arcivum, archivum, vocábulos em latim, que passaram para as línguas 
modernas do Ocidente: arquivo (português), archivo (espanhol), archives 
(francês e inglês), archivio (italiano), archiv (alemão).  

 
 O conceito de arquivo, ao decorrer da história, foi se adaptando as 

características de cada era. Para obtermos um melhor entendimento, vamos analisar 

algumas definições sobre o arquivo. 

 Hilary Jenkinson (1937, apud SHELLENBERG, 2006, p.36) em seu manual 

define que os arquivos são documentos: 

[...] produzidos ou usados no curso de um ato administrativo ou executivo 
(público ou privado) de que são parte constituinte e, subsequentemente, 
preservados sob a custódia da pessoa ou pessoas responsáveis por aquele 
ato e por seus legítimos sucessores para sua própria informação 
. 

Jenkinson demostra a importância do recolhimento do documento para a 

custódia de um responsável ou pelos seus legítimos sucessores. 

Eugenio Casanova (1928, apud SHELLENBERG, 2006, p.37), por sua vez, em 

seu manual diz que arquivos são: 

a acumulação ordenada de documentos criados por uma instituição ou 
pessoa no curso da sua atividade e preservados para a consecução de seus 
objetivos políticos, legais e culturais, pela referida instituição ou pessoa. 
 

Adolf Brenneke (1953, apud SHELLENBERG, 2006, p.37), diretor dos arquivos 

da Prússia durante muitos anos, teve suas palestras reunidas em um manual 

publicado em 1953, define arquivos: 
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como o conjunto de papéis e documentos que promanam de atividades legais 
ou de negócios de uma pessoa física ou jurídica e se destinam à conservação 
permanente em determinado lugar como fonte e testemunho do passado. 
 

Brenneke destaca que o arquivo “como conjunto de documentos” pode ser 

produzido tanto por pessoa física como jurídica. 

Theodore Roosevelt Schellenberg por meio de uma análise de vários autores 

em sua obra Arquivos Modernos (2006, p.41), também chegou a uma definição própria 

de arquivo. Ele diz que arquivos são:  

os documentos de qualquer instituição pública ou privada que hajam sido 
considerados de valor, merecendo preservação permanente para fins de 
referência e de pesquisa e que hajam sido depositados ou selecionados para 
depósito, no arquivo de custódia permanente. 

 
Segundo essa definição para ser considerado arquivo, os documentos devem 

ter sido produzidos ou acumulados no cumprimento de um determinado objetivo. 

Schellenberg (2006) afirma que somente os documentos para custódia permanente 

devem ser recolhidos ao arquivo. 

O DIBRATE, define arquivo como o:  

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. Ver também fundo. 
2. Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento 
técnico, a conservação e o acesso a documentos. 3. Instalações onde 
funcionam arquivos. 4. Móvel destinado à guarda de documentos (ARQUIVO 
NACIONAL, 2005, p. 27) 

 
Essa definição abrange arquivo, além de um conjunto de documentos, como 

um lugar, “instituição ou serviço”, onde os documentos são preservados. 

Os arquivos acumulam seus documentos por um movimento não intencional 

sendo comparado por Muller, Feith, Fruin (1973) como um “organismo”: 

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) 

 

Pelo exposto o arquivo, como ambiente, é a instituição custodiadora de um ou 

diversos conjuntos documentais produzidos e acumulados organicamente por uma 

entidade física ou jurídica.  

Os documentos arquivísticos são definidos como: “Documento produzido e/ou 

recebido por uma pessoa física ou jurídica, no decorrer das suas atividades, qualquer 

que seja o suporte.” (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2008, p.11) Dessa 
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forma, o documento arquivístico é produzido ou recebido no decorrer das atividades 

exercidas por uma entidade física ou jurídica. 

 O Multilingual Archival Terminology2 (MAT) define documento arquivístico 

como aquele "elaborado ou recebido, no curso de uma atividade prática, 

como instrumento ou resultado de tal atividade, e retido para ação ou 

referência.” O MAT acrescenta que estes podem ser “instrumento”, como meio de 

viabilizar ou auxiliar uma atividade, ou resultado dela.  

Schellenberg descreve documentos arquivísticos como: 

[...] todos os livros, papéis, mapas, fotografias ou outras espécies 
documentárias, independentemente de sua apresentação física ou 
características, expedidos ou recebidos por qualquer entidade pública ou 
privada no exercício de seus encargos legais ou em função das suas 
atividades e preservados ou depositados para preservação por aquela 
entidade ou por seus legítimos sucessores como prova de suas funções, sua 
política, decisões, métodos, operações ou outras atividades, ou em virtude 
do valor informativo dos dados neles contidos. (SCHELLENBERG, 2006, p. 
41)  

 

Segundo esta definição, podemos observar que o documento arquivístico difere 

do documento não arquivístico por manter um vínculo com o seu produtor, sendo 

concebido de maneira orgânica para viabilizar uma atividade ou como resultado dela. 

Dessa forma, podemos chegar à conclusão que ao nos referirmos a documentos 

arquivísticos, estamos dizendo que são registros de uma ação produzidos no decorrer 

da atividade de uma instituição, pública ou privada, ou pessoa como resultado ou 

instrumento de uma atividade, registrados em qualquer que seja o suporte e 

preservados para referência por quem o produziu ou o detém sobre custódia. 

 

2.3 O conceito de biblioteca 

 

A biblioteca é uma das, ou se não a instituição de memória mais presente ao 

decorrer de nossas vidas. Desde crianças podemos acessar bibliotecas escolares e 

bibliotecas públicas. As bibliotecas, assim como no tempo de Alexandre, o Grande, 

objetivam “abrigar a totalidade do conhecimento humano”. (MENGUEL, 2005). 

O termo biblioteca originou-se das palavras biblio (livro) e theke (caixa), 

representando bem a guarda dos livros em um ambiente “para utilização ou 

preservação futura.” (ZAHER, 1974, apud. GALVÃO, 1993, p. 101). 

 
2 Disponível em: < http://www.ciscra.org/mat/mat/term/1210 >. Acesso em: 30 mar. 2021 

http://www.ciscra.org/mat/mat/term/1210
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Segundo Cunha e Cavalcanti (2008, p. 48), a biblioteca pode ser definida como: 

1.Coleção de material impresso ou  manuscrito, ordenado e organizado com 
o propósito de estudo e pesquisa ou de leitura geral ou ambos. Muitas 
bibliotecas também incluem coleções de filmes, microfilmes, discos, vídeos e 
semelhantes que escapam à expressão 'material manuscrito ou impresso’. 2. 
"Coleção organizada de registros da informação, assim como os serviços e 
respectivo pessoal, que têm a atribuição de fornecer e interpretar esses 
registros, a fim de atender às necessidades de informação, pesquisa, 
educação e recreação de seus usuários. Neste contexto, a palavra biblioteca 
abrange os objetivos e funções de outros tipos de serviços de informação, 
que seriam qualificados como centros de documentação, serviços de 
informação, unidades de informação, entre outros" (icnb, p. vii). 3. Sala ou 
prédio onde são guardadas, ordenadamente, coleções de livros e outras 
espécies documentárias.  

 
Galvão (1993, p.101) em Os conceitos dos termos biblloteconomia, 

documentação e ciência da informação, define biblioteca “enquanto espaço físico 

instituído socialmente, na sua origem, para preservar livros, e, indiretamente, os 

conhecimentos neles contidos” 

As bibliotecas são denominadas por suas características específicas que são 

estabelecidas, segundo o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), de 

acordo com as “funções e serviços que oferecem, pela comunidade que atende, e 

pelo seu vínculo institucional”3, podendo ser denominadas bibliotecas públicas, 

biblioteca pública temática, biblioteca comunitária, biblioteca nacional, biblioteca 

escolar, biblioteca universitária, biblioteca especializada, biblioteca/centro de 

referência  e ponto de leitura. 

Os documentos componentes de um acervo em uma biblioteca possuem a 

finalidade de ensino e informação e não são únicos, dessa forma é possível serem 

encontrados exemplares idênticos em outras bibliotecas. Sobre tais documentos 

Bellotto (2006, p. 37), diz: 

Os documentos de bibliotecas são resultado de uma criação artística ou de 
uma pesquisa; e podem ainda objetivar a divulgação técnica, científica, 
humanística, filosófica etc. É material que trata de informar para instruir ou 
ensinar. Os documentos são gráficos, sejam eles impressos ou 
manuscritos, desenhos mapas, plantas, ou são materiais audiovisual. A 
forma usual é a impressa e múltipla, isto é, a mesma obra pode existir em 
mais de uma biblioteca. São os documentos mais acessíveis e os mais 
conhecidos do grande público.  

Pelo exposto, bibliotecas são instituições custodiadoras de coleções de 

documentos múltiplos, em sua maioria livros, que podem ser eventualmente 

encontrados em outras bibliotecas e são selecionados intencionalmente com base no 

público alvo.  

 
3 Disponível em:<http://snbp.cultura.gov.br/tiposdebibliotecas/>. Acesso em: 31 mar. 2021. 

http://snbp.cultura.gov.br/tiposdebibliotecas/
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2.4 O conceito de museu 

 

A palavra “museu” tem como origem a palavra grega “museion”, templo das 

musas, filhas de Zeus e Mnemosine, a personificação da memória na mitologia grega.  

Os museus já foram tratados como instituições de acesso restrito, apenas quem 

fosse autorizado pelo proprietário das obras, como familiares e amigos, poderiam ter 

acesso aos itens, permanecendo assim por séculos. 

[...] é preciso reconhecer que estas coleções não estavam abertas ao público 
e destinavam-se apenas ao acesso às famílias e aos amigos do colecionador. 
Somente no final do século XVIII foi aberto, de fato, o acesso do público às 
coleções, marcando o surgimento dos grandes museus nacionais. (SUANO, 
apud. RODRIGUES, 2010, p. 215). 
 

Durante alguns séculos, os museus foram retratados como imposição de poder 

por parte de uma determinada classe dominante: 

Retornando aos primórdios do museu público, vemos que ele chegou até a 
metade do século XIX como uma mistura de conceitos mal compreendidos, 
abarcando desde ideias de contemplação, de templo do saber, até as de 
representante do ‘caráter nacional’, sob cuja égide foi criada a esmagadora 
maioria dos museus em países recém-independentes, sobretudo no Terceiro 
Mundo. (SUANO, 1986, p. 34) 

 

Atualmente os museus são abertos a visitação e segundo o Conselho 

Internacional de Museus (2017, apud DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013, p. 64), o 

museu  é definido como:  

(...) uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade 
e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, estuda, 
expõe e transmite o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu 
meio, com fins de estudo, educação e deleite. 

 

Sobre os museus, Bellotto (2006, p. 37) diz que esses “testemunham uma 

época ou atividade, servindo para informar visualmente, segundo a função educativa, 

científica ou de entretenimento que tipifica essa espécie de instituição.” Portanto, o 

museu é uma instituição de livre acesso que possui uma finalidade educacional e de 

entretenimento de seus visitantes. 

Os documentos museológicos são produzidos a partir de uma criação artística 

ou do processo de civilização de forma material por uma comunidade. Esses 

documentos possuem como característica o seu formato tridimensional. (BELLOTTO, 

2006, p. 37) 
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Os objetos integrantes do acervo de um museu são denominados de musealia. 

Tais objetos museológicos são definidos por Schreiner (1985, apud DESVALLÉES; 

MAIRESSE, 2013, p. 69) como “objetos autênticos móveis que, como testemunhos 

irrefutáveis, revelam os desenvolvimentos da natureza ou da sociedade.” 

Os musealias são selecionados por meio de um processo denominado 

musealização. Este processo compreende as atividades de aquisição, pesquisa, 

conservação, documentação e comunicação, a gestão e administração de tais objetos 

museológicos. O processo de musealização é definido como: 

(...) um processo de seleção, suspensão, retirada de objetos de certo circuito 
(de uso ou funcionalidade, simbólico, econômico e outros), o 
reposicionamento dele numa instituição, o museu, mantida por uma gestão, 
cuja administração permite que os musealia recebam cuidados. Esse 
movimento requer seleção e criticidade – distanciamento e objetividade – e 
escolha e vontade – preferência e subjetividade. E por mais que se diga que 
os objetos têm em si uma representatividade de dada circunstância 
complexa, a realidade, eles falam igualmente daqueles que os escolheram 
para finalidades diversas, simbólicas fundamentalmente (CURY, 2020, p. 
135) 

 

A musealização seleciona um musealia de seu contexto até a apresentação ao 

público em uma exposição ou outra atividade cultural (CURY, 2020). 

Pelo exposto, os documentos museológicos, ou musealia, são acumulados a 

partir de um processo que identifica a sua utilização em um contexto pré-determinado, 

chamado musealização, formando assim uma coleção intencional desses objetos para 

fins expositivos sobre uma determinada temática.   

 

2.5 Centros de documentação e centros de memória 

 

Diante da busca por destaque de suas memórias e atuações, a partir da década 

de 1970 (SILVA, 2010, apud TANNO, 2018, p. 93), novos locais de custódia 

documental foram criados, por meio da instauração de novas instituições de memória, 

e a elaboração e utilização de novas formas de divulgação. Nesse contexto, os centros 

de documentação começaram a surgir principalmente em âmbito acadêmico como as 

universidades: 

E é nesse amplo movimento que os centros de documentação, na qualidade 
de espaços de guarda, preservação e disponibilização de documentos, foram 
sendo criados pelas universidades para viabilizar pesquisas sobre a história 
do país e para dar o direito de acesso aos cidadãos à informação de que 
necessitem. (TANNO, 2018, p. 94) 
 

Sobre os centros de documentação, Bellotto (2006, p. 36) descreve que: 
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Os centros de documentação, por sua vez, no que se refere à origem, à 
reprodução e aos fins do material que armazenam (ou referenciam) 
representam um somatório das instituições anteriormente indicadas. Isto, 
porque, definido o centro de documentação como a “transposição das 
informações primárias para outros recursos”, ele acaba assimilando as 
características daquelas instituições. Sua finalidade é informar, como o objeto 
cultural, científico, funcional ou jurídico, conforme a natureza do material 
reproduzido ou referenciado.  
 

Viviane Tessitore (2003, p.14) diz que por ter essa característica híbrida o 

centro de documentação pode: 

possuir documentos arquivísticos, bibliográficos e/ou museológicos, 
constituindo conjuntos orgânicos (fundos de arquivo) ou reunidos 
artificialmente, sob a forma de coleções, em torno de seu conteúdo; ser um 
órgão colecionador e/ou referenciador; ter acervo constituído por documentos 
únicos ou múltiplos, produzidos por diversas fontes geradoras; · possuir como 
finalidade o oferecimento da informação cultural, científica ou social 
especializada; realizar o processamento técnico de seu acervo, segundo a 
natureza do material que custodia. 

 
Bellotto (2006, p. 37), em conformidade com a definição de Tessitore (2003), 

aponta que: 

Os documentos de centro de documentação (considerado em sua definição 
estrita, como entidade que reúne em torno de uma especialidade bem 
determinada qualquer tipo de documento) são em geral reproduções (em 
microforma ou não) ou referências virtuais, que originalmente poderiam ser 
tipificados como documentos de biblioteca, arquivo ou museu. Material 
sonoro ou gravado, ou ainda em suporte eletrônico, desde que em cópia ou 
reprodução, é também característico dos centros de documentação 

 
Os centros de documentação são instituições de acervo híbrido, ou seja, 

arquivístico, bibliográficos e museológicos e possuem o objetivo de: 

[...] reunir, custodiar e preservar documentos de valor permanente e 
referências documentais úteis ao ensino e à pesquisa em sua área de 
especialização; estabelecer uma política de preservação de seu acervo; 
disponibilizar seu acervo e as referências coletadas aos usuários definidos 
como seu público; divulgar seu acervo, suas referências e seus serviços ao 
público especializado; promover intercâmbio com entidades afins. 
(TESSITORE 2003, p. 15) 
 

Os centros de memória possuem características semelhantes ao centro de 

documentação e em certos casos podem ser confundidos. Sobre essa problemática, 

Tessitore (2017, p. 24) diz: 

Há entidades denominadas Centros de Memória que são tipicamente Centros 
de Documentação: especializadas em uma área do conhecimento ou da 
atividade humana, colecionam, por doação, permuta ou compra, acervo 
arquivístico, bibliográfico e/ou museológico em torno dessa área ou atividade. 
Sua denominação está vinculada à perspectiva histórica com que esse 
acervo é colecionado. 
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No Brasil, a partir de 1980, começou a surgir os centros de memória em 

instituições públicas, privadas e as instituições denominadas não lucrativas (Camargo; 

Goulart, 2015), e esses são definidos como: 

Um centro de memória é uma área, setor ou unidade – dentro de cada 
instituição – que tem como objetivo reunir, organizar, conservar e produzir 
conteúdo a partir da memória institucional, presente tanto na documentação 
histórica da organização quanto na memória de seus colaboradores e de 
outros atores relacionados à vida institucional. (PAZIN, 2015) 4 

 
Totini e Gagete (2004, p.124) discorrem que os centros de memória “[...] 

constituem-se como setores responsáveis pela definição e aplicação de uma política 

sistemática de resgate, avaliação, tratamento técnico e divulgação de acervos”. 

Goellner (2018, p. 20) define tais centros como “um espaço que tem por finalidade 

recolher e preservar acervos documentais, arquivísticos e museológicos, incluindo 

ainda a função de comunicar, pois esta confere sentido ao que é preservado”. 

Além disso, os centros de memória possuem uma natureza pedagógica por 

meio de projetos que tem como base os documentos de seu acervo e pesquisas em 

referências condizentes com o tema da instituição e o público almejado. Sobre essa 

natureza pedagógica Goellner (2018, p. 20) diz: 

A ênfase no caráter pedagógico desses centros parte do pressuposto de que 
não se caracterizam apenas como lugares de memória (Nora, 1993), mas 
também e principalmente como espaços nos quais se exercem pedagogias 
culturais. 

 
De acordo com os referenciais teóricos supracitados, observamos que os 

centros de memória diferem dos centros de documentação, pois esses centros não 

são uma instituição como os centros de documentação, eles fazem parte de uma 

instituição, sendo uma área, setor ou unidade desta.  

O acervo do centro de memória é composto, comumente, de documentação da 

instituição e de membros que exerceram atividades na instituição na medida em que 

são considerados documentos de “memória”. (TESSITORE, 2017, p.26) 

Dessa forma, os centros de memória são uma área, setor, ou unidade de uma 

instituição que possui como finalidade a acumulação, guarda e divulgação de 

documentos históricos de natureza arquivística, bibliográfica e museológica 

produzidos pela própria instituição mantenedora do centro ou pela doação de 

documentos pessoais de membros que tenham relação com a instituição em questão. 

 
4 Disponível em: <https://www.itaucultural.org.br/a-importancia-dos-centros-de-memoria-para-as-
instituicoes-e-para-a-sociedade>. Acesso em: 5 abr. 2021. 

https://www.itaucultural.org.br/a-importancia-dos-centros-de-memoria-para-as-instituicoes-e-para-a-sociedade
https://www.itaucultural.org.br/a-importancia-dos-centros-de-memoria-para-as-instituicoes-e-para-a-sociedade
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Além disso, tais instituições, de acordo com sua temática, promovem projetos 

pedagógicos e de história oral com base em suas documentações objetivando as 

necessidades informacionais de sua instituição mantenedora e usuários.  

 

3 O CENTRO DE MEMÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

 

A fim de compreender as formas de difusão da informação utilizadas em um 

Centro de Memória, será objeto de análise do trabalho o Centro de Memória do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (CDMMPRJ), nomeado Procurador de 

Justiça João Marcello de Araújo setor responsável pela pesquisa, guarda e divulgação 

de documentos relacionados historicamente com as atuações do MPRJ.  

Antes de analisarmos o CDMMPRJ, serão apresentados a área de atuação e o 

contexto histórico do Ministério Público e do Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

3.1 Ministério Público 

 

O Ministério Público (MP) foi denominado uma instituição a partir do Decreto 

Federal nº 848/1890, posteriormente consolidado pela Constituição Federal de 1891. 

Esse decreto estabeleceu o cargo de procurador-geral da República sobre as 

seguintes atribuições: 

Art. 22. Compete ao procurador geral da Republica: a) exercer a acção 
publica e promovel-a até final em todas as causas da competencia do 
Supremo Tribunal;  b) funccionar como representante da União, e em geral 
officiar e dizer de direito em todos os feitos submettidos á jurisdicção do 
Supremo Tribunal; c) velar pela execução das leis, decretos e regulamentos, 
que devem ser applicados pelos juizes federaes;  d) defender a jurisdicção 
do Supremo Tribunal e a dos mais juizes federaes; e) fornecer instrucções e 
conselhos aos procuradores seccionaes e resolver consultas destes, sobre 
materia concernente ao exercicio da justiça federal; Art. 23. Em cada secção 
de justiça federal haverá um procurador da Republica, nomeado pelo 
Presidente da Republica, por quatro annos, durante os quaes não poderá ser 
removido, salvo si o requerer; Art. 24. Compete ao procurador da Republica 
na secção: a) promover e exercitar a acção publica, funccionar e dizer de 
direito em todos os processos criminaes e causas que recaiam sob a 
jurisdicção da justiça federal; b) solicitar instrucções e conselhos do 
procurador geral da Republica, nos casos duvidosos; c) cumprir as ordens do 
Governo da Republica relativas ao exercicio das suas funcções, denunciar os 
delictos ou infracções da lei federal, em geral promover o bem dos direitos e 
interesses da união; d) promover a accusação e officiar nos processos 
criminaes sujeitos á jurisdicção federal até ao seu julgamento final, quer 
perante os juizes singulares, quer perante o Jury;  (BRASIL, 1890) 
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O Decreto 1.030 de 1890 apresentou formas para organizar a Justiça no Distrito 

Federal, denominando o Procurador-Geral do Distrito Federal como o chefe do 

Ministério Público no país. (CENTRO DE MEMÓRIA PROCURADOR DE JUSTIÇA 

JOÃO MARCELLO DE ARAÚJO JÚNIOR, 2020, p. 61). 

A Constituição de 1981 apresentou o procurador-geral da República em seu 

papel na revisão criminal e, somado aos decretos supracitados, o Ministério Público 

passou a ser encarado como uma instituição. 

A primeira Constituição da República (1891) ainda não aludiu ao Ministério 
Público enquanto instituição: apenas fez referência à escolha do procurador 
geral e à sua iniciativa na revisão criminal pro reo. Entretanto, diante do 
descortino de Campos Salles, que era o Ministro da Justiça no Governo 
Provisório, o Ministério Público passou a ser tratado como instituição no 
Decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890, que organizou a justiça federal 
(todo o Capítulo VI), o mesmo acontecendo com o Decreto n. 1.030, de 14 de 
novembro de 1890, que organizou a justiça do Distrito Federal. (MAZZILLI, 
1991, p. 7) 

 
Atualmente o Ministério Público é regulamento pela Constituição Federal de 

1988 que no art. 127 institui sua independência funcional e administrativa, de forma a 

não estar subordinado aos demais poderes da União, sendo incumbido ao MP “a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis”. (BRASIL, 1988) 

A Constituição Federal de 1988 no artigo 129 estabelece as funções do 

Ministério Público: 

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; II - zelar 
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as 
medidas necessárias a sua garantia; III - promover o inquérito civil e a ação 
civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente 
e de outros interesses difusos e coletivos; IV - promover a ação de 
inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e 
dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; V - defender 
judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; VI - expedir 
notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, 
requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei 
complementar respectiva; VII - exercer o controle externo da atividade 
policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior; VIII - 
requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, 
indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; 

 
Além das atribuições originárias especificadas na legislação, o Ministério 

Público pode ser acionado externamente por intermédio de representações das 

Promotorias de Justiça municipais e por denúncias apresentadas à Ouvidoria do MP 
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por telefone, on-line ou presencialmente. Além disso, o MP possui grupos 

investigativos em diferentes áreas sociais, como o: 

[…] Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), 
Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP), Grupo de 
Atuação Especializada no Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos Contra 
a Ordem Tributária (GAESF), Grupo de Atuação Especializada em Meio 
Ambiente (GAEMA) etc. (CENTRO DE MEMÓRIA PROCURADOR DE 
JUSTIÇA JOÃO MARCELLO DE ARAÚJO JÚNIOR, p. 93). 

 

Segundo Rocha (2015, p. 27): 

O Ministério Público é o procurador dos interesses gerais do Estado e da 
sociedade, numa alta representação dos poderes que constituem a Nação. 
Isto já seria muito. Mas vai além da sua missão. O Ministério Público é o 
promotor da ação pública contra todas as violações do Direito. 
 

Sobre as áreas de atuação do Ministério Público, Mainieri (2014, p. 205) conclui 
que:  

 
De forma simplificada, podemos dizer que é a instituição que busca a 
responsabilização de crimes contra o meio ambiente, que interfere na 
exigência pelos serviços de saúde, na garantia do acesso à educação, além 
de também fazer o controle externo da atividade policial, da defesa dos 
direitos do consumidor e atuar no combate à corrupção. Em outras palavras, 
deve garantir o efetivo respeito aos direitos do cidadão assegurados pela 
Constituição Federal. 
 

Dessa forma, o Ministério Público é uma instituição independente dos poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário que atua como fiscal na defesa do direito 

constitucional da sociedade, por meio de apelações externas e internas à instituição, 

realizadas por intermédio de denúncias apresentadas pela sociedade e investigações 

executadas pelos agentes da lei presentes no escopo da instituição. 

 

3.2 Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

 

A Constituição Federativa de 1988 estabelece que o Ministério Público seja 

subdividido em Ministério Público Federal, o Ministério Público dos Estados, o 

Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios. Em 1993 foi estabelecida a Lei 8.625 denominada Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público que apresenta as disposições gerais sobre a 

organização dos Ministérios Públicos Estaduais.  

Durante o estabelecimento institucional do Ministério Público em 1891, o estado 

do Rio de Janeiro tinha uma peculiaridade que o diferenciava dos demais estados da 

federação. Durante essa época o estado do Rio de Janeiro possuía Niterói como sua 
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capital, e dentro do estado Rio de Janeiro estava situado o Distrito Federal, 

estabelecido à época no estado da Guanabara, território correspondente ao atual 

município do Rio de Janeiro. Dessa forma o estado possuía dois Ministérios Públicos, 

o do Distrito Federal (1891-1960) e o do Estado do Rio de Janeiro (1891-1975). 

Após a construção de Brasília e a transferência da capital, o Ministério Público 

do Distrito Federal foi denominado Ministério Público do Estado da Guanabara (1960-

1975) até a junção dos Ministérios Públicos do Estado do Rio de Janeiro e do Estado 

da Guanabara no atual Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 

Atualmente o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem sua sede 

estabelecida na Avenida Marechal Câmara, nº 370 no centro do município do Rio de 

Janeiro. Porém, devido às demandas sociais da população fluminense, o MPRJ está 

espalhado por todo o estado por intermédio dos Centros Regionais de Apoio 

Administrativo e Institucional (CRAAIs). Esses Centros foram criados objetivando a 

descentralização administrativa da capital e possuem 138 sedes regionais que 

abarcam os 92 municípios do estado que são divididos em 15 regiões amplas, 

seguindo um critério populacional. Os CRAAIs têm a missão de supervisionar os 

serviços administrativos, zelar pelo patrimônio e intermediar a relação dos diferentes 

setores com as Promotorias de Justiça e o Ministério Público Estadual. (CENTRO DE 

MEMÓRIA PROCURADOR DE JUSTIÇA JOÃO MARCELLO DE ARAÚJO JÚNIOR, 

2020, p. 63) 

No dia 10 de novembro de 1980 ocorreu a “vigília institucional”, a primeira greve 

brasileira feita por promotores e procuradores de justiça os quais buscavam melhorias 

em suas condições de trabalho, nivelamento no vencimento salarial e uma nova forma 

de escolha para o novo Procurador-geral de Justiça por intermédio de uma lista tríplice 

escolhida pela classe, o estado do Rio de Janeiro se tornou um exemplo para os 

demais estados da federação e estruturou debates e perspectivas fundamentadas 

para uma maior organização da classe por todo o país. Tais debates obtiveram um 

expressivo impacto sociopolítico e acarretaram na configuração assumida pelo 

Ministério Público na Constituição Federal de 1988. 

Pela sua expressividade em prol da defesa dos direitos constitucionais dos 

cidadãos fluminenses durante décadas, o Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro possui atuações memoráveis que são expressas por meio da história oral de 

seus funcionários e pelos documentos produzidos e acumulados pela instituição. De 

forma a manter a memória institucional preservada e difusa, o MPRJ criou uma área 
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específica para a salvaguarda de suas atuações, o Centro de Memória Procurador de 

Justiça João Marcello de Araújo Júnior. 

 

3.3 Centro de Memória Procurador de justiça João Marcello de Araújo Júnior 

 

O Ministério Público recorrentemente é citado pela mídia por suas atuações na 

defesa dos direitos dos cidadãos. Entretanto, segundo uma pesquisa feita pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)5 em 2017, apenas 6,5% dos 

entrevistados tinham pleno conhecimento das atuações da instituição. 

Após analisar a pesquisa do CNMP de anos posteriores, Mainieri (2014, p. 206) 

conclui que: 

A pesquisa assinala ainda que a imagem do Ministério Público perante a 
sociedade é considerada “positiva, mas não consolidada”. Positiva, porque o 
órgão é considerado confiável. E não consolidada, devido à falta de 
informação e conhecimento sobre a instituição. Para que o MP cumpra com 
o papel de assegurar o amplo e irrestrito acesso dos cidadãos aos direitos 
constitucionais, uma efetiva comunicação pública deve permear a 
comunicação do órgão. 
 

 Dessa forma, a fim de impulsionar sua visibilidade por meio da divulgação de 

suas atuações registradas documentalmente e pelos relatos de seus funcionários, o 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da resolução nº 

241/1987 e por iniciativa do então Procurador Geral de Justiça (PGJ), Luiz Roldão 

Freitas Gomes, criou o Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcello de 

Araújo Júnior tendo como objetivo a missão de resgatar, preservar e difundir a história 

institucional. 

Após sua criação em 1987, o CDMMPRJ, ao passar do tempo, teve vários 

coordenadores nomeados pelo Procurador Geral de Justiça em exercício. O 

Procurador Geral de Justiça José Muiños Piñeiro Filho, em 1999, nomeou o 

Procurador de Justiça João Marcello de Araújo Júnior como coordenador do Centro 

de Memória do MPRJ. Entretanto, João faleceu durante o período de mandato de seu 

cargo e, como forma de homenagem por meio da resolução nº 1.088/2002, o memorial 

passou a ser denominado com seu nome.  

 
5 <https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Apresenta%C3%A7%C3%A3o_da_pesquisa_CNMP_V7.pdf.> 

Acesso em: 19 jun. 2021. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Apresenta%C3%A7%C3%A3o_da_pesquisa_CNMP_V7.pdf
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Desde 2017, o Centro de Memória adquiriu maior visibilidade dentro da 

instituição e passou a incorporar profissionais graduados e graduandos em disciplinas 

relacionadas à memória e à sua salvaguarda. Atualmente o CDMMPRJ é coordenado 

por um Procurador de Justiça da instituição, sendo um dos mais antigos em exercício, 

e possui um quadro de funcionários contendo um técnico em administração, três 

historiadoras, uma arquivista, um servidor graduando em arquivologia, um estagiário 

em arquivologia e uma secretária. Com o estabelecimento da equipe “configurou-se o 

projeto ‘Centro de Memória: há algo novo’ que adequou as atividades promovidas pelo 

Centro de Memória do MPRJ à resolução nº 158 de 2017 do Conselho Nacional Do 

Ministério Público.” (CENTRO DE MEMÓRIA PROCURADOR DE JUSTIÇA JOÃO 

MARCELLO DE ARAÚJO JÚNIOR, 2020, p. 24). 

Durante a gestão “Há algo novo” o CDMMPRJ enfatizou e expandiu suas 

atividades com o público. Dessa forma, elaborou diversos projetos fundamentados na 

pesquisa em seu próprio acervo documental e em outras instituições, desenvolvendo, 

nesse período os seguintes projetos: 

● Personalidades do MPRJ 

● Para Matar a Saudade 

● Exposição “Ministério Público: 127 anos no Rio de Janeiro (1891 – 2018)” 

● Circuito Cultural 

● Livro “CDM: há algo novo” 

● Gestão do Acervo e Base de Dados ICA-AtoM;  

● História em Destaque 

As entrevistas descritas como talk-shows é um dos projetos que abrangem uma 

maior visualização do público do CDMMPRJ. Os projetos “Personalidades do MPRJ” 

e “Para Matar a Saudade” são feitos a partir de entrevistas com membros e servidores 

do MPRJ e têm como base a pesquisa no acervo do Memorial e em outras instituições 

afins.  

O programa “Personalidades do MPRJ” objetiva transmitir ao público 

fluminense como o MPRJ age em prol da população por meio de relatos de 

Procuradores e Promotores de Justiça em sua trajetória profissional. Cada profissional 

entrevistado gera um dossiê, contendo documentos de diversos gêneros, que será 

incorporado ao acervo do CDMMPRJ e que, posteriormente, será divulgado para a 
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sociedade por intermédio da plataforma AtoM6. O desenvolvimento do programa 

segue várias etapas, como o: 

Levantamento e estudo de matérias de jornais na Hemeroteca 
Digital/Fundação da Biblioteca Nacional; Produção e filmagem do talk-show 
com perguntas da plateia; Pesquisa e levantamento de conteúdo textual e 
iconográfico do acervo pessoal da personalidade entrevistada; Digitalização 
e arquivamento do material iconográfico coletado; Pesquisa iconográfica 
sobre temas de história do Brasil citados pela personalidade entrevistada 
para os blocos no Youtube; Edição do conteúdo e imagens em blocos 
audiovisuais de no máximo 4min 35s; Licenciamento do direito de imagens 
do material iconográfico que será veiculado ao projeto; Transcrição dos 
blocos audiovisuais; Edição do conteúdo textual; Envio do texto e imagens 
para a Revista do MPRJ; Publicação no site do MPRJ; Divulgação no  
Youtube e Facebook institucional. (CENTRO DE MEMÓRIA PROCURADOR 
DE JUSTIÇA JOÃO MARCELLO DE ARAÚJO JÚNIOR, p. 32) 

 

O projeto para “Matar a Saudade” homenageia, in memoriam, membros do 

MPRJ que se destacaram em suas atuações profissionais. O programa conta com a 

participação de outros funcionários do MPRJ, por meio de entrevistas gravadas, os 

quais discorrem sobre suas interações com o homenageado em questão. Para realizar 

o programa, são feitas pesquisas no acervo institucional e há um contato com 

familiares e pessoas próximas ao homenageado, objetivando reunir documentação 

para basear e utilizar durante a entrevista. Ao fim das gravações, esses documentos 

são reunidos e preservados no fundo do Centro de Memória e, posteriormente, 

divulgados por intermédio do AtoM. 

Além das entrevistas, o CDMMPRJ, durante o ano de 2018, inaugurou a 

exposição “Ministério Público: 127 anos no Rio de Janeiro” que apresentava a 

trajetória do MPRJ da sua institucionalização, em 1891, por meio da primeira 

Constituição Republicana, até os dias de hoje. O título também faz menção ao artigo 

127 regulatório do Ministério Público na Constituição Federal de 1988. 

Segundo o CDMMPRJ, a amostra, desmontada ao fim do ano de 2020, permitia 

que seus visitantes deslumbrassem os: 

“Caminhos anteriores à Institucionalização do Parquet e revisitar o projeto de 
Ministério Público defendido pelo Procurador da Coroa e da Fazenda 
Nacional, José Antônio da Silva Maia, em 1845, abrir escuta para os projetos 
de José Tomás Nabuco de Araújo Filho, então Ministro de Justiça em 1866, 
e olhar atentamente para a sociedade do final do século XIX, que possibilitou 
a fundação institucional do que hoje conhecemos como Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro.” (CENTRO DE MEMÓRIA PROCURADOR DE 
JUSTIÇA JOÃO MARCELLO DE ARAÚJO JÚNIOR, p. 48) 
 

 
6 Plataforma de difusão de informações open source.   
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 Visando apresentar à população assuntos sobre cidadania e a história 

brasileira em suas interações cívicas, o CDMMPRJ, em parceria com o Museu 

Histórico Nacional (MHN), criou o circuito cultural denominado “Caminhos da 

Cidadania”. O projeto “Caminhos da Cidadania” convidou diversas escolas públicas e 

particulares em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro a visitarem as 

exposições “Cidadania em construção” no MHN e o “Ministério Público: 127 anos no 

Rio de Janeiro” do CDMMPRJ.  

O objetivo do circuito era fazer com que seus estudantes, responsáveis e 

professores compreendessem e refletissem sobre seus deveres coletivos e individuais 

analisando a trajetória da população brasileira marcada por desigualdades e 

injustiças, até o mundo contemporâneo com os seus direitos adquiridos e protegidos 

pelas ações e projetos realizados pelo MPRJ. Segundo o CDMMPRJ, o projeto 

Caminhos da Cidadania “[…] atendeu 445 estudantes e cerca de 15 escolas, 

compondo um montante de 1.144 visitas ao espaço, entre os meses de maio de 2019 

e março de 2020.” (CENTRO DE MEMÓRIA PROCURADOR DE JUSTIÇA JOÃO 

MARCELLO DE ARAÚJO JÚNIOR, p. 101) 

Elaborado pelo Centro de Memória e publicado no ano de 2020, o livro 

“CDM/MPRJ: Há algo novo” concede ao leitor um panorama das atuações ministeriais 

do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A obra apresenta a história do 

MPRJ por meio da descrição de todos os projetos elaborados pelo Memorial em sua 

busca e realização do resgate e difusão da história da instituição a partir do ano de 

2017, quando se configurou a gestão “Há algo novo”.  

O projeto “Gestão do Acervo e Base de Dados ICA-AtoM” teve seu início a partir 

do ano de 2017, porém se desenvolveu a partir do final do ano de 2019 quando um 

estagiário do curso de arquivologia e uma arquivista, posteriormente em 2020, foram 

contratados pelo setor. 

O acervo do Memorial é composto de documentação arquivística, bibliográfica 

e museológica em diversos suportes e gêneros. Atualmente, o CDM/MPRJ conta com 

16 mil documentos analógicos armazenados em três salas do acervo, além dos 

documentos digitais que, até o momento, não foram dimensionados em sua totalidade.  

Antes da chegada dos profissionais da área de arquivo, o acervo arquivístico 

tinha um tratamento museológico, sendo catalogado individualmente por meio de 

número de tombamento e os fundos e coleções não possuíam uma classificação 

adequada que refletisse o contexto de produção dos documentos. 
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Foi constatada a necessidade de elaborar um plano de gestão de documentos 

do acervo arquivístico para que fosse identificado o contexto de produção de tais 

documentos, sendo implementado um sistema de classificação funcional ou estrutural, 

de acordo com a especificidade do fundo ou coleção em questão, a compra de 

material adequado para conservação dos documentos e, de acordo com uma 

necessidade antiga do setor em tornar público seu acervo, houve a implantação da 

plataforma de difusão de informações denominada AtoM. 

A plataforma de difusão AtoM proporcionou um avanço na visibilidade dos 

documentos do acervo e se desdobrou em outros projetos do setor, como é o caso do 

projeto “História em Destaque”. Na próxima seção vamos analisar a experiência de 

aplicação e utilização desta plataforma no CDMMPRJ, além compararmos seus 

benefícios para a visualização do acervo documental do Centro de Memória do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em relação aos outros memoriais dos 

demais Ministérios Públicos Estaduais.  

 

4 FERRAMENTAS PARA A DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO 

 

A plataforma de acesso e difusão de acervo AtoM, acrônimo para Access to 

Memory, foi criada por intermédio de um investimento da UNESCO direcionado ao 

Conselho Internacional de Arquivos (ICA), objetivando criar “um guia on-line para 

gerenciar informações relacionadas a violações de direitos humanos.” (FLORES; 

HEDLUNG, 2014, p. 92). O ICA estabeleceu, como coordenador do projeto, a 

empresa Artefactual Systems que desenvolveu um aplicativo multilíngue estruturado 

com um código-fonte aberto (Apache7, MySQL8, PHP9, symfony10) voltado para o 

ambiente web sendo denominada como ICA-AtoM11. 

O AtoM se destaca pela sua funcionalidade de acordo com quatro normas 

internacionais de descrições arquivísticas: a Norma Geral Internacional de Descrição 

Arquivística – ISAD (G), a Norma Internacional de Registro de Autoridade Arquivística 

 
7 Servidor Web; 
8 Sistema gerenciador de banco de dados; 
9 PHP ou Hypertext Preprocessor é uma linguagem de código aberto de uso geral, utilizada 
especialmente para o desenvolvimento web; 
10 Framework web livre.  
11 A Artefactual deu continuidade ao desenvolvimento do software sem o envolvimento direto do 
Conselho Internacional de Arquivos e, dessa forma, o software ICA-AtoM passou a ser denominado 
AtoM. 
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para Entidades Coletivas, Pessoas e Famílias – ISAAR (CPF), Norma internacional 

para descrição de instituições com acervo arquivístico – ISDIAH, Norma Internacional 

para Descrição de Funções – ISDF.   

O objetivo da descrição arquivística é definida na ISAD (G) como:  

[...] identificar e explicar o contexto e o conteúdo da documentação de 
arquivo, a fim de promover a sua acessibilidade. Este objectivo é conseguido 
através da elaboração de representações precisas e adequadas, organizadas 
de acordo com modelos predeterminados. Os procedimentos relacionados 
com a descrição podem ter início no momento da produção dos documentos 
– ou mesmo antes – e continuar durante o seu ciclo de vida. Estes processos 
permitem estabelecer controlos intelectuais necessários para assegurar a 
perenidade de descrições fiáveis, autênticas, significativas e acessíveis. 
(CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 2000, p. 09) 
 

Pelo exposto, a descrição arquivística pode ser exercida desde a criação do 

documento e possui como objetivo identificar e explicar o contexto e o conteúdo de 

determinado documento. É importante notarmos que a descrição não possui o 

conteúdo do documento em sua totalidade, e sim, informações que contextualizam e 

representam o documento. (FLORES; HEDLUNG, 2014, p. 27) 

Sobre o funcionamento da plataforma, Flores e Hedlung (2014) discorrem: 

A forma básica de funcionamento do software consiste em que os usuários 
acessem pelo navegador de internet as páginas estruturadas em HyperText 
Markup Language (HTML) que estão no servidor; e ao clicar em um botão ou 
em um link na página, um script escrito em PHP é ativado, e envia um 
comando para a base de dados, retornando em formato HTML para o 
navegador de internet o resultado desse comando (INTERNATIONAL 
COUNCIL ARCHIVES, 2011). Dessa forma, entende-se que a interface do 
software apresentada no navegador constitui-se num canal de interação com 
o usuário, ou seja, é através do navegador que se pode criar, visualizar, 
pesquisar, atualizar e excluir descrições arquivísticas e/ou as ações de 
configuração do software. (FLORES; HEDLUNG, 2014, p. 31) 
 

Segundo o manual do AtoM, a plataforma possui três conjuntos macros de 

funcionalidades denominadas “Recuperar Informações, Gerenciar Informações e 

Configurar Sistema.” O manual descreve cada uma dessas funcionalidades da 

seguinte forma: 

A Recuperação de informação dá-se por navegação ou busca. Ambas as 
formas têm, por propósito, acessar informações contidas no sistema, sendo 
que navegar é o processo de passear pelo acervo, utilizando os tipos de 
informação existentes como guia; complementando sobre a recuperação da 
informação, ela mostra todas as informações implementadas no sistema para 
qualquer usuário, independentemente de ter privilégio ou não. Então, quanto 
mais informações forem inseridas, melhor vai ser para o usuário entender 
sobre o documento procurado. O gerenciamento de informação dá-se de três 
formas: Inserir informações, gerenciar informações e importar informações. 
Essas funcionalidades são as responsáveis pela entrada e manutenção das 
informações no sistema. Por definição, entende-se que apenas usuários que 
tenham permissão para acesso podem gerenciar essas informações; A 
configuração do sistema é mais específica para administradores, no qual se 
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dispõem as seguintes funcionalidades: Administração, Área de 
Transferência, Idiomas e Ligações Rápidas. Com essas funcionalidades, 
pode-se alterar algumas características do sistema, sendo que pela 
sensibilidade das atividades, somente alguns usuários devem ter permissão 
para acessar essas funcionalidades. 
 

A recuperação da informação sobre as descrições documentais é realizada por 

intermédio da navegação pelos registros, visualizados pelo lado esquerdo da 

plataforma, ou pela busca na barra “pesquisa”.  Porém, para que a recuperação seja 

precisa, é necessário a normalização adequada pelo indexador. 

A Ferramenta de busca, por exemplo, é geralmente utilizada por usuários que 
querem saber se há informações que contenham um determinado termo no 
sistema. A Navegação, por sua vez, serve para que o usuário conheça o que 
o sistema mantém, possibilitando que o usuário passeie por sua estrutura e 
veja o que há em cada uma das áreas. Com isso, o AtoM atende a vários 
tipos de usuários. A recuperação de informação, no entanto, é altamente 
dependente do processo de adição de registros – ou seja, quanto maior for a 
precisão e a amplitude da descrição da informação, melhor se dará a 
recuperação. Assim, a despeito da forma de recuperação (busca ou 
navegação), a indexação do AtoM é dependente da informação inserida, de 
modo que quanto mais for normalizada melhor para a recuperação. 
(SHINTAKU, M. et al, 2017) 

 
Além de viabilizar a descrição arquivística dos documentos digitais (natos e 

digitalizados) e auxiliar na recuperação da informação de forma ágil e eficiente, é 

possível importar os documentos para a plataforma ou vincular esses objetos digitais 

a uma descrição documental em qualquer nível da unidade de descrição (fundo, 

seção, série, subsérie, dossiê/processo e item) e permitir que esses documentos 

sejam visualizados por usuários externos. Dessa forma, não é necessário, na maioria 

dos casos, que o usuário transite até a instituição para acessar o documento em 

âmbito analógico.  

 

4.1 O Projeto Atom do Centro de Memória do MPRJ 

 

Conforme descrito na terceira seção do presente trabalho, o Centro De 

Memória Procurador De Justiça João Marcello De Araújo Júnior almejava 

disponibilizar os documentos de seu acervo pela internet e, após análise da 

importância do AtoM em seu papel de destaque na difusão da informação em âmbito 

digital em instituições detentoras de acervos permanentes, no ano de 2019 iniciou as 

atividades para a implantação do AtoM, sendo implementado definitivamente no início 

do ano de 2020. (Figura 01) 
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FIGURA 1: ATOM DO CENTRO DE MEMÓRIA PROCURADOR DE JUSTIÇA JOÃO 
MARCELLO DE ARAÚJO JÚNIOR 

 

Fonte: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (2021) 

 

Na fase de elaboração deste trabalho, o AtoM12 do Centro de Memória possui 

5 fundos e 4 coleções documentais totalizando 588 objetos digitais inseridos na 

plataforma. A utilização dessa plataforma de acesso e difusão de acervo beneficiou 

expressivamente a visibilidade do Centro de Memória e ocasionou na criação do 

projeto “História em Destaque” (Figura 02). 

 

 

 
 
 

FIGURA 2: 5ª EDIÇÃO DO PROJETO “HISTÓRIA EM DESTAQUE” SENDO DIVULGADO 
NO SITE DO MPRJ 

 
12 Disponível em: <https://atom.mprj.mp.br/index.php/centro-de-mem-ria-procurador-de-justi-a-jo-o-
marcello-de-ara-jo>; Acesso em: 31 de jul. 2021 

about:blank
about:blank
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Fonte: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (2021) 

 

Mensalmente o projeto “História em Destaque” destaca um dos 16 mil 

documentos do acervo para a sociedade. É feito pesquisas sobre o documento 

selecionado, do produtor e de seu contexto de produção, sendo gerado um texto 

introdutório que é vinculado a um link direcionando para o documento inserido no 

AtoM. O texto com o link é divulgado nas redes sociais do MPRJ (Facebook, Instagram 

e página oficial na web) atingindo apenas pela Página Oficial do MRPJ13 mais de 1000 

visualizações nas 5 edições lançadas até o presente momento.  

 

4.2 A manutenção da plataforma 

 

O projeto continua em andamento com a inserção de outros documentos e 

descrições documentais. Porém, além dos pontos positivos supracitados, é importante 

destacar um ponto que foi um desafio na utilização da plataforma pelo CDM/MPRJ. 

A dependência de profissionais de Tecnologia da Informação (TI), no mundo 

contemporâneo, é recorrente em todas as áreas profissionais, incluindo a 

Arquivologia. Para implantar a plataforma AtoM, atualizar e modificar funcionalidades, 

é necessário ter uma boa comunicação com a área de TI da instituição. Esse 

relacionamento entre a área de TI e a área que mantém a custódia dos documentos, 

pode se tornar um desafio na execução de atividades de difusão da informação em 

âmbito digital. 

 
13 <http://www.mprj.mp.br/home>  Acesso em 18  jul. 2021. 

about:blank


 

37 

 

Por exemplo, a atualização da plataforma não pode ser realizada diretamente 

pelo Centro de Memória, sendo necessário solicitar a área de TI para fazer o 

procedimento. Nem todos os profissionais da área de TI sabem lidar com softwares 

open source e a maioria deles nunca teve contato com o AtoM.  

Para conseguir realizar os procedimentos para a atualização da plataforma no 

CDM/MPRJ, foi designado um profissional da área de TI com conhecimentos em 

softwares open source e um profissional da área de arquivo do Centro Memória, para 

juntos dialogar e executar tais demandas. 

 A indicação pelos coordenadores de um funcionário capacitado nas áreas em 

questão, conseguiu suprir essa dificuldade na manutenção da plataforma.  O 

profissional de arquivo disponibiliza fontes que podem ajudar no entendimento da 

plataforma, como o guia de usuário do ICA-AtoM e o AtoM Users Forum14, e o 

profissional de TI às aplica de acordo com as especificidades tecnológicas utilizadas 

pela instituição.  

 

4.3 O destaque do CDM/MPRJ na difusão da informação entre os memoriais dos 

Ministérios Públicos Estaduais 

 

A fim de comparar os impactos da utilização da plataforma AtoM no 

CDM/MPRJ, foi realizado uma análise comparativa dos dados das homepages dos 

Memoriais dos Ministérios Públicos dos demais estados da federação: Acre15, 

Alagoas16, Amapá17, Amazonas18, Bahia19, Ceará20, Espírito Santo21, Goiás22, 

 
14 Disponível em: <https://groups.google.com/g/ica-atom-users>; Acesso em: 30  jul. 2021. 
15 <https://cm.mpac.mp.br/apresentacao/>. Acesso em: 18 jul. 2021. 
16 <https://www.mpal.mp.br/memorial-desembargador-helio-cabral/#prettyPhoto> Acesso em: 18 jul. 
2021. 
17 <http://www.mpap.mp.br/?view=article&id=4403:memorial-do-mp-ap-est%C3%A1 
dispon%C3%ADvel-no-portal-da-institui%C3%A7%C3%A3o-2&catid=136>. Acesso em: 18 jul. 2021. 
18  
19< www.memorial.mpba.mp.br>; Acesso em: 25  jul. 2021. 
20 <http://www.mpce.mp.br/memorial/> Acesso em: 25 jul. 2021. 
21<https://www.mpes.mp.br/Arquivos/Modelos/Paginas/NoticiaSemFoto.aspx?pagina=535&idMenu=30
8>. Acesso em: 25 jul. 2021. 
22 <https://www.mpgo.mp.br/portal> Acesso em: 25  jul. 2021. 
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Maranhão23, Mato Grosso24, Mato Grosso do Sul25, Minas Gerais26, Pará27, Paraíba28, 

Paraná29, Pernambuco30, Piauí31, Rio Grande do Norte32, Rio Grande do 

Sul33,Rondônia34, Roraima35, Santa Catarina36, São Paulo37, Sergipe38 e Tocantins39, 

visualizando se há a disseminação dos acervos na internet e esse é descrito em 

consonância com alguma das normas arquivísticas como a ISAD(G), ISAAR-CPF, 

ISDIAH, ISDF e NOBRADE. Foram obtidos os seguintes resultados: 

 

QUADRO 1: ANÁLISE COMPARATIVA DAS HOMEPAGES DOS CENTROS DE MEMÓRIA 
DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS 

(continua) 

 
Estados 

O acervo (ou parte 
dele) está disponível 
para acesso na 
internet? 

Os documentos disponíveis 
na internet estão descritos 
arquivisticamente? 

É possível navegar 
pelos documentos e 
pesquisar assuntos 
relacionados a eles? 

 
 

Acre 

 
 

Sim 

Não. Algumas fotos estão 
identificadas apenas com um 
título codificado ou com o 
nome do produtor do 
documento. 

Não há uma 
funcionalidade de 
pesquisa, mas é possível 
navegar pelos 
documentos do acervo. 

 
 

Alagoas 

 
 

Sim 

 
Não. Os documentos, em sua 
maioria de gênero 
iconográfico, estão 
disponíveis sem identificação. 

Não há uma 
funcionalidade de 
pesquisa, mas é possível 
navegar pelos 
documentos do acervo. 

 
 

Amapá 

O Memorial do 
MPGO não possui 
uma área própria no 
site da instituição 
para difusão dos seus 
projetos e de seu 
acervo. 

 
 
- 

 
 

- 

 
23 <https://www.mpma.mp.br/memorial/>. Acesso em: 25 jul. 2021. 
24 <http://www.mpmt.mp.br/memorial>. Acesso em: 25 jul. 2021. 
25 <https://www.mpms.mp.br/>. Acesso em: 25 jul. 2021. 
26<https://www.mpmg.mp.br/conheca-o-mpmg/memorial/acervo/>. Acesso em: 25  jul. 2021. 
27 <https://www2.mppa.mp.br/>. Acesso em: 25 jul. 2021. 
28 <http://www.mppb.mp.br/>. Acesso em: 25  jul. 2021. 
29 <https://memorial.mppr.mp.br/>. Acesso em: 25  jul. 2021. 
30 <http://www.mppe.mp.br/mppe/images/cmti/MemoriaHistorica/memoriahistorica.html>. Acesso em: 
25 jul. 2021. 
31 <https://www.mppi.mp.br/internet/>. Acesso em: 25 jul. 2021 
32 <http://www.mprn.mp.br/memorial/principal.asp>. Acesso em: 25  jul. 2021. 
33 <https://www.mprs.mp.br/memorial/>. Acesso em: 25  jul. 2021. 
34 <http://memorial.mpro.mp.br/>. Acesso em: 25  jul. 2021. 
35 <https://www.mprr.mp.br/>. Acesso em: 25  jul. 2021. 
36 <https://www.mpsc.mp.br/o-ministerio-publico/memorial-do-ministerio-publico>. Acesso em: 25 jul. 
2021. 
37< http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/MemorialMPSP>. Acesso em: 25 jul. 2021. 
38 <https://www.mpse.mp.br/>. Acesso em: 25 jul. 2021. 
39 <https://www.mpto.mp.br/portal/search/?terms=centro+de+mem%C3%B3ria>. Acesso em: 25 jul. 
2021. 
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QUADRO 1: ANÁLISE COMPARATIVA DAS HOMEPAGES DOS CENTROS DE MEMÓRIA 
DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS 

(continuação
) 

 
Estados 

O acervo (ou parte 
dele) está disponível 
para acesso na 
internet? 

Os documentos disponíveis 
na internet estão descritos 
arquivisticamente? 

É possível navegar 
pelos documentos e 
pesquisar assuntos 
relacionados a eles? 

 
 
 
 
Amazonas 

 
 
 
 

Sim 

Não. Os documentos 
iconográficos estão 
identificados com os nomes 
dos integrantes das fotos e as 
datas relacionadas. Porém, 
falta a inclusão de outras 
informações requisitadas nas 
normas de descrição 
arquivística.  

 
 
Não há uma 
funcionalidade de 
pesquisa, mas é possível 
navegar pelos 
documentos do acervo. 

 
 

Bahia 

 
Sim. Porém, ocorreu 
um erro ao tentar 
abrir apenas um 
documento. 

Não. Os álbuns de fotos estão 
identificados pela atividade 
que gerou os documentos. 
Mas quando adentramos a 
cada item documental, não há 
identificação. 

Não há uma 
funcionalidade de 
pesquisa, mas é possível 
navegar pelos 
documentos do acervo. 

 
 

Ceará 

 
 

Sim 

Não. Os álbuns de fotos estão 
identificados pela atividade 
que gerou os documentos. 
Mas, quando adentramos a 
cada item documental, não há 
identificação. 

Não há uma 
funcionalidade de 
pesquisa, mas é possível 
navegar pelos 
documentos do acervo. 

 
 

Espírito 
Santo 

 
 
 

Sim 

Não. Os documentos estão 
identificados pela atividade 
que o gerou. Porém, falta a 
inclusão de outras 
informações requisitadas nas 
normas de descrição 
arquivística. 

Não há uma 
funcionalidade de 
pesquisa, mas é possível 
navegar pelos 
documentos do acervo. 

 
 
 

Goiás 

O Memorial do 
MPGO não possui 
uma área própria no 
site da instituição 
para difusão dos seus 
projetos e de seu 
acervo. 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

Maranhão 

 
 

Sim 

 
Não. Os documentos, em sua 
maioria fotos, estão 
disponíveis sem identificação. 

Não há uma 
funcionalidade de 
pesquisa, mas é possível 
navegar pelos 
documentos do acervo. 



 

40 

 

 
Mato 

Grosso 

Na data que foi 
elaborada a pesquisa, 
o site do Memorial do 
MPMT estava fora do 
ar. 

 
 
- 

 
 

- 

 
Mato 

Grosso do 
Sul 

O Memorial do MPMS 
não possui uma área 
própria no site da 
instituição para 
difusão dos seus 
projetos e de seu 
acervo. 

 
 
- 

 
 
- 
 

QUADRO 1: ANÁLISE COMPARATIVA DAS HOMEPAGES DOS CENTROS DE MEMÓRIA 
DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS 

(continuação
) 

 
Estados 

O acervo (ou parte 
dele) está disponível 
para acesso na 
internet? 

Os documentos disponíveis 
na internet estão descritos 
arquivisticamente? 

É possível navegar pelos 
documentos e pesquisar 
assuntos relacionados a 
eles? 

 
 
 
 

Minas 
Gerais 

No site é citado os 
gêneros documentais 
que o memorial 
possui em sua 
custódia. Mas, os 
documentos não 
estão disponíveis 
pela para 
visualização na 
internet. 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 

Pará 

O Memorial do MPPA 
não possui uma área 
própria no site da 
instituição para 
difusão dos seus 
projetos e de seu 
acervo. 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
 

Paraíba 

O Memorial do MPPB 
não possui uma área 
própria no site da 
instituição para 
difusão dos seus 
projetos e de seu 
acervo. 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 
 
 

Paraná 

 
 
 
 
 

Sim 

Não. Os documentos textuais 
estão especificados pelo tipo 
documental e pela data de 
produção e os documentos 
iconográficos estão 
identificados com um título de 
acordo com a atividade que 
gerou o documento. Porém, 
falta a inclusão de outras 
informações requisitadas nas 
normas de descrição 
arquivística. 

 
 
 
 
Não há uma funcionalidade 
de pesquisa, mas é 
possível navegar pelos 
documentos do acervo. 
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Pernambuco 

 
 
 
 

Sim 

O memorial de MPPE 
disponibiliza a linha do tempo 
e outros documentos 
identificados pelo tipo 
documental. Porém, falta a 
inclusão de outras 
informações requisitadas nas 
normas de descrição 
arquivística. 

 
 
 
- 

 
 
 

Piauí 

O Memorial do MPPI 
não possui uma área 
própria no site da 
instituição para 
difusão dos seus 
projetos e de seu 
acervo. 

 
 
- 

 
 
- 

QUADRO 1: ANÁLISE COMPARATIVA DAS HOMEPAGES DOS CENTROS DE MEMÓRIA 
DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS 

(continuação
) 

 
Estados 

O acervo (ou parte 
dele) está disponível 
para acesso na 
internet? 

Os documentos disponíveis 
na internet estão descritos 
arquivisticamente? 

É possível navegar pelos 
documentos e pesquisar 
assuntos relacionados a 
eles? 

 
 
 
 
 
Rio Grande 

do Norte 

 
 
 
 
 

Sim 

Os documentos textuais estão 
especificados pelo tipo 
documental e pela data de 
produção e os documentos 
iconográficos estão 
identificados com um título de 
acordo com a atividade que 
gerou o documento. Porém, 
falta a inclusão de outras 
informações requisitadas nas 
normas de descrição 
arquivística. 

 
 
 
Não há uma funcionalidade 
de pesquisa, mas é 
possível navegar pelos 
documentos do acervo. 

 
Rio Grande 

do Sul 

No site da instituição 
não há citação de que 
haja acervos 
documentais em 
custódia do memorial. 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 
 
 

Rondônia 

 
 
 
 
 

Sim 

Os documentos textuais estão 
especificados pelo tipo 
documental e pela data de 
produção e os documentos 
iconográficos estão 
identificados com um título de 
acordo com a atividade que 
gerou o documento. Porém, 
falta a inclusão de outras 
informações requisitadas nas 
normas de descrição 
arquivística. 

 
 
 
Não há uma funcionalidade 
de pesquisa, mas é 
possível navegar pelos 
documentos do acervo. 

 
Roraima 

Não há indicação que 
o MPRO tenha um 
memorial. 

 
- 

 
- 
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Santa 

Catarina 

No site da instituição 
não há citação de que 
haja acervos 
documentais em 
custódia do memorial. 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 
 
 
São Paulo 

 
 
 
 
 

Sim 

Os documentos textuais estão 
especificados pelo tipo 
documental e pela data de 
produção e os documentos 
iconográficos estão 
identificados com um título de 
acordo com a atividade que 
gerou o documento. Porém, 
falta a inclusão de outras 
informações requisitadas nas 
normas de descrição 
arquivística. 

 
 
 
 
Não há uma funcionalidade 
de pesquisa, mas é 
possível navegar pelos 
documentos do acervo. 

 

 

QUADRO 1: ANÁLISE COMPARATIVA DAS HOMEPAGES DOS CENTROS DE MEMÓRIA 
DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS 

(conclusão) 

 
Estados 

O acervo (ou parte 
dele) está disponível 
para acesso na 
internet? 

Os documentos disponíveis 
na internet estão descritos 
arquivisticamente? 

É possível navegar pelos 
documentos e pesquisar 
assuntos relacionados a 
eles? 

 
 
 

Sergipe 

O Memorial do MPSE 
não possui uma área 
própria no site da 
instituição para 
difusão dos seus 
projetos e de seu 
acervo. 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
Tocantins 

Não há indicação que 
o MPTO tenha um 
memorial. 

 
- 

 
- 

Fonte: elaborado pelo autor, 2021 

Pelo exposto, alguns Memoriais possuem seus documentos disponíveis na 

internet, mas não estão descritos segundo as normas arquivísticas. Dessa forma, a 

falta da descrição ocasiona na dificuldade para compreender o documento e recupera-

lo. A demais, do que adianta demonstrar um documento ou parte dele sem informar 

corretamente seu contexto? O usuário conseguirá tirar proveito de tais documentos?  

Ainda há MPs que não informam a existência de um Centro de Memória, e Memoriais 

que não possuem informações de seu acervo nos meios de comunicação 

estabelecidos pelos respectivos Ministérios Públicos estaduais. 

Além das outras formas de difusão da informação apresentadas na terceira 

seção do trabalho, a implementação da plataforma AtoM, a adoção e a aplicação das 

normas arquivísticas colocou a difusão do acervo do Centro de Memória do Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro em destaque em relação aos demais Memoriais 
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dos MPs estaduais, pois a recuperação da informação se tornou mais fácil e precisa 

para o usuário, possibilitou a divulgação do Centro de Memória a mais pessoas, e 

democratizou o acesso à informação contida nos e sobre os documentos. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Como vimos, todas as instituições de memória possuem como finalidade a 

disseminação dos documentos e objetos presentes em seu acervo, afim de atingir e 

suprir a necessidade informacional da sociedade. 

Dessa forma, o Centro de Memória Procurador De Justiça João Marcello de 

Araújo Júnior estabeleceu diversos métodos para a disseminação de seu acervo e 

nas pesquisas elaboradas sobre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 

Como vimos ao decorrer do trabalho, o CDM/MPRJ por intermédio da elaboração de 

exposições, entrevistas, conteúdo bibliográfico, pesquisas biográficas e documentais 

apresenta a população as atuações do MPRJ em prol dos direitos sociais, cumprindo, 

assim, com seu papel de preservar e difundir a Memória.  

Por meio do AtoM o CDM/MPRJ pode expandir a rede de compartilhamento de 

informações com público, dessa forma, obtendo uma figura de destaque na difusão 

documental entre os Memoriais dos Ministérios Públicos estaduais. 

O estudo para a elaboração e implantação de novas formas de difusão do 

acervo continua no CDM/MPRJ. Pois, o hoje será a memória do amanhã, e preservar 

e difundir essa memória é o objetivo norteador de todas as atividades do setor. 
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