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RESUMO 
 

Os documentos de arquivo produzidos pelo Estado são de extrema importância no 

período pós regime militar e para o processo de redemocratização do Brasil. A 

abertura e divulgação desses arquivos é muito importante para a reconstrução da 

memória e do patrimônio documental do país. Nesse sentido, apresenta-se o seguinte 

problema de pesquisa: Como é feita a divulgação dos acervos documentais do regime 

militar e quais as atividades de difusão adotadas para que os arquivos alcancem sua 

função social? Dessa forma, este trabalho tem como objetivo analisar as ações de 

difusão cultural nos Arquivos referentes aos conjuntos documentais produzidos no 

âmbito do regime ditatorial brasileiro. Trata-se de uma pesquisa teórica, descritiva e 

documental, que se utiliza da metodologia de estudo de caso para analisar os sites 

das instituições arquivísticas estaduais localizadas no Sudeste do Brasil e que contêm 

documentos e fundos ligados ao Departamento de Ordem Política e Social (DOPS). 

Os resultados mostram que das instituições analisadas, poucas são as que realizam 

ações de difusão, especificamente, para os conjuntos documentais do período 

ditatorial.  

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ditadura Militar; Arquivos; Difusão Cultural nos Arquivos; 

Memória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The archive documents produced by the State are extremely important in the post-

military regime period and for the process of redemocratization in Brazil. The opening 

and dissemination of these archives is very important for the reconstruction of the 

country's memory and documentary heritage. In this sense, the following research 

problem is presented: How are the document collections of the military regime 

disseminated and what dissemination activities are adopted so that the archives 

achieve their social function? Thus, this work aims to analyze the actions of cultural 

dissemination in the Archives referring to document sets produced under the Brazilian 

dictatorial regime. This is a theoretical, descriptive and documentary research, which 

uses the case study methodology to analyze the websites of state archival institutions 

located in southeastern Brazil and which contain documents and funds linked to the 

Department of Political and Social Order (DOPS). The results show that from the 

analyzed institutions, few are the ones that carry out dissemination actions, specifically 

for the documental sets of the dictatorship period. 

 

KEYWORDS: Military Dictatorship; Archives; Cultural Diffusion in Archives; Memory. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os documentos de arquivo produzidos pelo Estado são de extrema 

importância no período pós regime militar e para o processo de 

redemocratização do Brasil. As instituições arquivísticas são responsáveis por 

recolher, gerir, conservar e dar acesso aos documentos, porém, por muito tempo 

os documentos produzidos neste período foram considerados sigilosos.  

A abertura desses arquivos foi regulamentada com a Lei de Acesso à 

Informação (LAI), a qual prevê que documentos relacionados a violações de 

direitos humanos não sejam objetos de restrição ou destruição. Vale ressaltar 

que mesmo antes da LAI o tema já era debatido, até mesmo na Constituição 

Federal de 1988 e na Lei de Arquivos, no entanto, foi a partir da LAI que o 

assunto surgiu com mais vigor. 

 A fim de efetivar o direito à memória e à verdade e promover a 

reconciliação nacional, foi criada a Comissão Nacional da Verdade (CNV) - Lei 

12.528/2011, junto à LAI, também considerada um mecanismo de apoio ao 

processo transicional. Faz-se necessário destacar a importância da LAI para a 

efetivação dos trabalhos da CNV. A documentação recolhida e produzida 

durante a CNV foi transferida ao Arquivo Nacional e passaram a integrar o Centro 

de Referência das Lutas Políticas no Brasil (1964-1985) – Memórias Reveladas, 

criado em 2009. 

Nesse contexto, é importante destacar que a Comissão Nacional da 

Verdade tem ligação com a efetivação do direito à memória e à verdade, visto 

que tem o objetivo de garantir que a verdade sobre as violações dos direitos 

humanos ocorridas no período ditatorial seja explicitada, consequentemente, 

que elas não sejam esquecidas para não serem repetidas. Em consequência 

disso, é de extrema importância a execução de medidas que garantam a difusão 

e a preservação dessa memória.  

Estas medidas estão asseguradas no que chamamos de Justiça de 

Transição. Destacaremos aqui o conceito de Justiça de Transição apontado por 

Van Zyl (2009, p.32): 

Pode se definir a justiça transicional como o esforço para a construção 
da paz sustentável após um período de conflito, violência em massa 
ou violação sistemática dos direitos humanos. O objetivo da justiça 
transicional implica em processar os perpetradores, revelar a verdade 
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sobre crimes passados, fornecer reparações às vítimas, reformar as 
instituições perpetradoras de abuso e promover a reconciliação. 

 

Somente em 1988, com a publicação da Constituição Federal, foi 

institucionalizado um novo regime de informação. A publicação da Constituição 

de 1988 acabou favorecendo o período transicional no país, mas, vale ressaltar 

que a justiça de transição é um processo contínuo de democratização.  

Além da falta de acesso à documentação produzida pelas Forças Militares 

e oficialmente dada como destruída por eles, muitos documentos que estão 

conservados em arquivos continuam, de certo modo, encobertos. As 

informações contidas nos arquivos, além de apoiar as instituições 

administrativas e servir como prova das suas atividades e funções, também 

servem de apoio à cultura, considerada uma função social dos arquivos.  

Segundo Cabral (2012, p.35) a função social dos arquivos: 

[...] diz respeito ao papel educativo e de difusão cultural dos arquivos. 
No que se refere à função social, sabe-se que algumas instituições 
arquivísticas brasileiras promovem palestras, seminários, exposições, 
debates, lançamentos de obras, entre outras atividades. Contudo, 
quando se pensa o arquivo como um espaço de difusão e ação 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. 

 

De acordo com a Resolução nº 17 do Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ) a função social dos arquivos pode ser traduzida através da difusão 

das informações, visando atingir a cidadania, pesquisa científica, preservação e 

manutenção da memória. Schellenberg (2008, p.31) destaca que “os arquivos 

públicos constituem um tipo de fonte de cultura, entre muitos outros tipos como 

livros, manuscritos e tesouros de museus. São uma fonte tão importante como 

os parques, monumentos ou edifícios.”   

Portanto, para que os arquivos alcancem a sua função social, é importante 

analisar se as instituições conseguem, ou não, garantir o acesso e tonar pública 

as informações deste período, visto que o arquivo é tido como mediador cultural 

e disseminador de informações. Faz-se necessário identificar se há e como é 

feito o processo de difusão nessas instituições, e que sejam realizadas 

atividades constantes de produção cultural para a divulgação do acervo.  

Quando se pensa em difundir a instituição e suas atividades, as formas 
de acesso, o acervo e seus instrumentos de pesquisa, isso é feito, 
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muitas vezes, sem a contribuição de um sujeito essencial ao debate: o 
usuário do arquivo ou os potenciais usuários. (PARRELA, 2020, p.10) 

 

A abertura e divulgação desses arquivos e a criação de centros de 

memória é muito importante para a reconstrução da memória e do patrimônio 

documental do país, especialmente em um contexto de redemocratização, pós 

Ditadura Militar. Nesse sentido, apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: 

Como é feita a divulgação dos acervos documentais do regime militar e quais as 

atividades de difusão adotadas para que os arquivos alcancem sua função 

social? 

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo analisar as ações de difusão 

cultural nos Arquivos referentes aos conjuntos documentais produzidos no 

âmbito do regime ditatorial brasileiro. Como objetivos específicos, temos: 

• Contextualizar o processo ditatorial brasileiro (1964-1985); 

• Discutir o papel da difusão cultural na construção e manutenção da 

memória; 

• Descrever as atividades de difusão cultural nos websites das instituições 

arquivísticas selecionadas referentes aos conjuntos documentais que 

versam sobre o período da ditadura brasileira. 

Trata-se de uma pesquisa teórica, descritiva e documental, que se utiliza 

da metodologia de estudo de caso para analisar os sites das instituições 

arquivísticas estaduais localizadas no Sudeste do Brasil e que contêm 

documentos e fundos ligados ao Departamento de Ordem Política e Social 

(DOPS): Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Arquivo Público Mineiro, 

Arquivo Público do Estado de São Paulo e Arquivo Público do Estado do Rio de 

Janeiro. As instituições escolhidas recolheram acervos documentais do regime 

militar. 

A pesquisa teórica e descritiva procura abordar um determinado problema 

a partir de referenciais teóricos disponíveis a fim de construir um embasamento 

para o nosso trabalho. Através da pesquisa documental analisamos e 

caracterizamos fatos e fenômenos, neste caso, a divulgação dos acervos 

documentais do regime militar, com o objetivo de aumentar o conhecimento 

prático e teórico sobre o assunto. 

Os resultados permitirão compreender, através da análise das 

instituições, qual a forma escolhida pelos arquivos para a difusão cultural e qual 
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o papel ocupado por ele na sociedade, visto que, além de lugar de conhecimento 

e informação, é também lugar de memória e poder.  

Pretende-se com esta pesquisa ampliar o conhecimento teórico e prático 

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

arquivos para a sociedade e re’construção’ da memória e de medidas que 

garantam o acesso e disseminação das informações. 

Este trabalho está estruturado com a finalidade de compreender o cenário 

atual de difusão dos acervos documentais do regime militar para que os arquivos 

alcancem sua função social. Foi construído em cinco seções, além das 

considerações finais.  

A primeira seção trata-se da introdução, já na segunda seção traçamos 

um breve histórico do período ditatorial brasileiro, onde abordamos também, bem 

resumidamente, os presidentes do período. Essa seção tem como objetivo 

contextualizar os principais fatos históricos do período.  

Na terceira seção discutimos o papel da difusão cultural na construção e 

manutenção da memória, argumentando sobre como os documentos contidos 

nas instituições podem modificar a relação do usuário com o arquivo e como a 

divulgação dos acervos do período da ditadura é importante para que episódios 

que ocorreram no período não venham se repetir.  

Nas seções quatro e cinco, trazemos a metodologia de pesquisa e a 

análise dos dados, respectivamente. Essas análises foram realizadas a partir 

dos websites das instituições arquivísticas selecionadas buscando pesquisar a 

circunstância atual dos arquivos públicos que custodiaram os documentos do 

período e como eles fazem a difusão destes documentos. 

Nas considerações finais demonstramos os resultados obtidos após o 

estudo de caso dos websites e destacamos a importância de políticas de 

memória e da difusão cultural. 

 

2 CONTEXTUALIZANDO O PERÍODO DITATORIAL BRASILEIRO (1964-

1985) 

O objetivo desta seção é apresentar um breve histórico do cenário político 

brasileiro, marcado por grandes violações dos direitos humanos, incluindo 

assassinatos, desaparecimentos forçados, estupros, atos de censura e de 

repressão política. O Brasil foi submetido a ditadura militar nos anos de 1964 a 
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1985, caracterizado como um regime altamente autoritário, nacionalista e 

anticomunista, foi intensificado através dos Atos Institucionais e teve sob o seu 

comando diversos governos militares, centralizando todo o poder do Estado. A 

tortura neste período era um hábito durante os interrogatórios de quem era 

opositor ao regime militar, no entanto, sempre foram negadas por parte dos 

militares.  

Diante disso, inicialmente, descreveremos o golpe militar para, 

sucessivamente, destacar os presidentes que estiveram à frente do governo 

neste período.  

 

2.1 O golpe de 1964 

 

A Guarda Nacional, criada em 1831, surgiu como força auxiliar ao exército 

com o objetivo de combater os movimentos que ocorreram no período 

monárquico. Após o declínio da Guarda Nacional, o exército surge com mais 

força durante a Guerra do Paraguai (1864-1870) e passa a competir com a 

mesma e interferir nas questões políticas. Como a Guarda Nacional defendia o 

lado conservador e tradicionalista da sociedade, a rachadura com o Exército fez 

com que o mesmo passasse a se identificar com as lutas progressistas. 

Segundo Paulo Evaristo Arns (2001), o que mais marcou neste período 

de alinhamento do exército com as lutas progressistas foram o envolvimento na 

derrubada do imperador D. Pedro II, no intuito de implantar o sistema republicado 

no país. Apesar de exercer e de se identificar com as lutas progressistas, o 

Exército, ainda assim, possuía um caráter repressivo diante das instâncias mais 

pobres da sociedade. Durante o período republicado ficaram evidentes ações 

repressivas exercidas pelo Exército, as mais fortes foram caracterizadas pela 

Guerra dos Canudos (1897) e a Guerra do Contestado (1912). Após este 

período, o Exército sofreu uma rachadura entre os diversos segmentos internos 

que o formavam. 

Foi nesse quadro de crescente insatisfação, com as condições do 
Exército e com a política do governo, que eclodiram diversos levantes 
militares. A presença significativa de tenentes na condução desses 
movimentos deu origem ao termo "tenentismo" (FGV CPDOC, 1997) 
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Os movimentos tenentistas embalaram o país até a Revolução de 1930 e 

tinham como principal objetivo a derrubada do governo, porém, não tinham 

propostas e nem sabiam o modelo de governo que gostariam de implantar no 

país. Uma nova proposta surge em meados da década de 1920, que “concebia 

a intervenção na vida política do país como algo que deveria ser feito não por 

um grupo ou facção, mas pela própria instituição militar, representada pelo seu 

estado-maior.” (FGV CPDOC, 1997).  

Os planos de chegar ao poder por meios legais perderam o efeito quando 

Júlio Prestes vence, em 1930, o candidato de oposição, Getúlio Vargas. No 

entanto, por conta da Revolução de 1930 que orquestrou um golpe para depor o 

então presidente Washington Luís, Prestes nunca tomou posse e o poder foi 

entregue a Getúlio Vargas.  A Aliança Liberal, criada em 1930, foi responsável 

pela candidatura de Getúlio Vargas à presidência que governou até 1945, em 

um primeiro período.  

Em 1935, após a criação da Aliança Liberal, foi criada a Aliança Nacional 

Libertadora (ANL) com o objetivo de combater o fascismo e o imperialismo. 

Reunia comunistas e políticos nacionalistas que falavam sobre Reforma Agrária, 

independência e melhor distribuição de renda. Em pouco tempo foi ganhando 

espaço nas ruas, quarteis e manifestações, porém, futuramente, foi proibida por 

Getúlio Vargas.  

De acordo com Arns (2001), o período de 1946-1964 foi marcado também 

como uma etapa de grande desenvolvimento econômico e de mudanças sociais, 

tanto no sentido nacionalista e democrático, quanto no autoritarismo militar.  

Entre 1946 e 1951, governou o país o Presidente Marechal Eurico Gaspar 

Dutra, como um governo autoritário e antipopular, que comandava uma virada 

para a direita brasileira. No entanto, Vargas foi reeleito em 1951, carimbando a 

infelicidade da população em relação ao governo Dutra. O plano de tirar Vargas 

do poder estava sendo executado pelos militares, mas foram pegos de surpresa 

com o seu suicídio em agosto de 1954. 

Após o suicídio de Vargas quem assumiu o governo foi o vice-presidente 

Café Filho onde governou até novembro de 1955. Em seguida, assume Carlos 

Luz, até então presidente da Câmara dos Deputados. Seu governo encerrou-se 

em 11 de novembro de 1955, durando apenas três dias. Luz depõe o Ministro de 

Guerra, Marechal Henrique Lott, o que acarretou uma mobilização de Lott 
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juntamente com o Exército para a retirada de Carlos Luz do poder. Ficou a 

critério de Nereu Ramos, 1º vice-presidente do Senado Federal, governar o país. 

O seu mandato durou de 11 de novembro a 31 de janeiro de 1956 cumprindo o 

estado de sítio. 

Em 1956, com Juscelino Kubitschek no poder, o país vive uma nova 

tentativa da direita, porém, desta vez, encontraram resistências dos grupos 

nacionalistas das Forças Armadas.  

Do ano de 1961, que foi marcado pela renúncia de Jânio Quadros na 

tentativa de implantar um golpe, até o ano de 1964, João Goulart tentou por 

diversas vezes assumir o poder, todavia, teve seu nome impugnado por militares. 

Esse período ficou marcado pelos grandes movimentos sociais e lutas 

trabalhistas (visavam reajuste salarial), através da intensa atividade do 

sindicalismo brasileiro. 

O movimento pelas reformas trabalhistas e ajustes salariais vão tomando 

espaço e passando a integrar também a base militar. Para os militares 

anticomunismo e de extrema-direita, a criação do Comando Geral dos 

Trabalhadores (CGT) ficou marcada como uma expansão do comunismo, para 

eles, o objetivo de Goulart, com o CGT, era de implantar uma República 

Sindicalista. 

O CGT tinha uma relação de muita liberdade e vínculo com o presidente 

João Goulart, situação que incomodava demais os opositores. Também tiveram 

uma grande participação política nesse período, foram eles os primeiros 

responsáveis pelas primeiras greves políticas na história do país e eram 

reconhecidos como porta-voz dos renomados dirigentes partidários. Tais 

atitudes caracterizavam o governo do então presidente como um governo 

populista. 

Todos os episódios contados até aqui foram tentativas frustradas para a 

instalação de um golpe. Porém, o pontapé inicia-se no dia 13 de março de 1964 

com o comício de Jango, na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, onde anunciava 

para centenas de trabalhadores um projeto de reformas da base, foi a partir daí 

que a crise começou a se agravar. 

O ganho de força dos movimentos sociais no país foi cada vez mais 

incomodando os militares e o lado mais conservador da sociedade, resultando 

assim, em uma grande insatisfação e críticas duras ao governo de João Goulart.  
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No dia 1º de abril de 1964 o golpe se instala e o país passa por 

gigantescas transformações. Todos os projetos que vinham sendo 

desenvolvidos por Jango, como, por exemplo, as reformas de base, foram 

arquivadas e um novo modelo econômico foi estabelecido. 

 
A monopolização da economia e a imposição de um modelo 
concentrador de renda e achatador de salários foram as raízes, no 
campo econômico, de toda uma série de medidas autoritárias e 
repressivas que os governos adotariam a partir de 1964. (ARNS, 2001, 
p.60) 

 

Esse modelo concentrador de renda e achatador de salários tinha, 

primeiramente, o objetivo de atrair a atenção dos investidores estrangeiros, 

consequentemente, o crescimento do capitalismo no país. O achatamento 

salarial foi o principal causador do aumento da fome, das favelas, enfermidades 

e a marginalidade. Para conseguirem implantar esse modelo econômico foi 

necessário alterar a estrutura jurídica do governo. 

Segundo Araújo (2011), o autoritarismo do governo ficou evidente quando 

os militares impediram que as leis da Constituição, existente desde 1946, fossem 

utilizadas. A partir disso, criaram os Atos Institucionais, considerado uma 

escalada para a repressão, legitimando o regime que havia sido implantado 

pelos militares, tornando suas vontades e poderes legais e acima da 

Constituição.  

A repressão, com o objetivo de controle social, foi institucionalizada 
através de várias maneiras: criação de instituições, decretos, atos, 
propaganda, tortura e manipulação de informações, além da 

incansável vigilância. (HENRIQUES, 2007, p.52)  
 

O AI-1 (1964) tinha o objetivo de reduzir o campo de atuação do 

Congresso e permitia a cassação dos adversários do regime, queriam eliminar 

aqueles que lutavam pelas reformas de base e anular aqueles que acreditavam 

na vida do reformismo.  

AI-2 (1965) estabeleceu-se a eleição indireta, onde o voto para presidente 

era apenas por aqueles políticos que não foram cassados, ou seja, uma eleição 

consentida. Os votos eram claros e abertos, um instrumento de intimidação dos 

congressistas. 

Ocorreu a extinção dos partidos políticos, sendo permitidos apenas dois, 

a Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e o Movimento Democrático Brasileiro 
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(MDB), este último era considerado a oposição do governo, porém, não poderia 

contesta-lo, falava-se que eram os partidos “Sim” e “Sim, Senhor”. 

Após a derrota da ARENA nas eleições, a AI-3 (1966) surgiu para pôr fim 

nas eleições diretas para governador. AI-4 (1966) tem como objetivo convocar o 

Congresso Nacional apenas para legitimar as decisões do Governo e para 

aprovação de uma nova Constituição. 

As ações repressivas dos militares ficaram explicitadas através do AI-5 

(1968) onde os poderes foram centralizados apenas para o presidente, como o 

fechamento do Congresso, cassar mandatos, decretar estado de sítio, etc.  

A partir da criação do AI-5 ficou claro que daquele momento em diante 

iniciava o comportamento mais opressor e agressivo do regime. Médici assume 

o poder em outubro de 1969, o Dom Paulo Evaristo Arns (2001 p.19) afirma 

sobre o governo de Médici “[...] período mais absoluto de repressão, violência e 

supressão das liberdades civis de nossa história republicana.” Médici fazia a 

utilização intensa do AI-5, além da censura feita a imprensa. 

Ernesto Geisel, mais um nome importante no período do regime, foi 

escolhido pelos quarteis para liderar essa nova etapa que estava iniciando após 

a quebra do crescimento do chamado de milagre econômico que os militares 

tentaram implantar e a extinção do AI-5. Com a posse de Figueiredo em 1979, 

amplia-se a luta pela Anistia, os presídios políticos ficam vazios e os exilados 

retornam. Foi também em seu governo que a liberdade de imprensa foi 

restaurada no país. 

 

2.1.1 Presidentes do período militar 

 

De acordo com informações contidas no website da Câmara dos 

Deputados Federais, discorreremos sobre os presidentes que marcaram o 

período militar e suas características.  

O ano de 1964-1967 foi marcado pelo governo de Humberto Castello 

Branco. Identificado como um dos líderes do Golpe, criou o Serviço Nacional de 

Informações (SNI), Banco Central e o Banco Nacional de Habitação (BNH). 

Acabou com o multipartidarismo e apenas dois partidos passaram a ser 

permitidos: Aliança Renovadora Nacional e Movimento Democrático Brasileiro. 
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Aprovou o regulamento geral do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) e 

promulgou a Constituição de 1967. 

Foi também no governo Castello Branco que foi aprovada a lei de 

imprensa, onde limitava a liberdade de expressão, pensamento e informação e 

também foram cassados os direitos dos políticos. 

Marechal Costa e Silva governou o país nos anos de 1967-1969. Costa e 

Silva pregava um discurso que ao assumir o poder iria restabelecer a 

democracia, no entanto, quando assumiu, era visto como inimigo pela forma 

“linha-dura” de exercer o seu governo. Foi ele que decretou o AI-5. 

No governo de Castello Branco, Costa e Silva exerceu o cargo de Ministro 

da Guerra. Em agosto de 1969, após adoecer, uma junta militar assumiu até o 

final do governo, em outubro de 1969. 

De 1969-1974 General Emílio Médici coordenou e governou o período de 

maior repressão da ditadura militar, com mortes, tortura e censuras. Utilizava os 

slogans “Este é um país que vai para frente” e “Brasil: ame-o ou deixe-o”. Apoiou 

a Revolução de 1930, porém, manifestou-se contra Goulart em 1961. Em 1964, 

comandou a Academia Militar de agulhas Negras. Logo após, foi nomeado militar 

nos Estados Unidos; em 1967 foi chefe do SNI, substituindo Golbery do Couto e 

Silva. Seu mandato foi marcado pelo apoiou ao AI-5 e pelo “milagre econômico”. 

Após o governo Médici, General Ernesto Geisel é lançado a presidência 

pelo partido ARENA. Geisel derrotou o candidato do MDB, considerado partido 

de oposição, Ulysses Guimarães. Tinha como estratégia de governo amenizar 

algumas das repressões que vinha ocorrendo nos últimos anos e juntamente de 

Golbery do Couto e Silva, articulou a abertura política, dando início ao processo 

de redemocratização do país, no entanto, encontraram grande objeção dos 

“linha-dura”. Seu governo durou de 1974 a 1979. 

Outro fato importante que ocorreu no período em que estava no mandato 

foi a morte do jornalista Wladimir Herzog e do metalúrgico, Manuel Fiel Filho, 

dentro das dependências militares. Foi o responsável em acabar com o AI-5 e 

fechar o Congresso em 1977.  

Ficou encarregado de investigar denúncias de torturas nas unidades 

militares do Nordeste, após ser nomeado chefe da Casa Militar pelo presidente 

Castello Branco, depois do golpe de 1964. Em 1966 foi promovido a general-de-
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exército e nomeado a ministro do Supremo Tribunal Federal, em 1967, por 

Castello. 

General João Baptista Figueiredo no governo Geisel foi chefe do SNI no 

lugar do general Carlos Alberto Fontoura e em 1974 foi promovido a general-de-

divisão. João Baptista Figueiredo foi eleito pelo ARENA, sucessor de Ernesto 

Geisel, foi o último presidente do período ditatorial e teve a missão de finalizar a 

abertura iniciada no governo anterior. Assinou a Lei da Anistia, em agosto de 

1979, permitindo a volta dos políticos exilados pelo governo militar ao país. Além 

dos políticos, também foi permitido a volta do multipartidarismo e a realização 

das primeiras eleições diretas para governador.  

Figueiredo enfrentou a segunda crise do petróleo e passou por uma crise 

econômica que acarretou em altos índices da inflação, futuramente, gerou 

diversas greves. Em 1984 a economia começou a se recuperar e o PIB (Produto 

Interno Bruto) cresceu um pouco. O seu governo durou de 1979 a 1985. 

 

2.2 O Sistema Repressivo 

 

A Escola Superior de Guerra (ESG), fundada em agosto de 1949, gerou 

a ideologia do Regime Militar, criou o Serviço Nacional de Informação e 

desenvolveu, nos anos de 1954-1964, uma teoria de direita para intervenção no 

processo político. 

Somente em 1968, um ano após a elaboração da Lei de Segurança, que 

começaram a surgir críticas ao método que vinha sendo imposto pelo Estado 

desde 1964. 

Com o crescimento do SNI viu-se a necessidade de integralizar as três 

vertentes das forças armadas, com a polícia federal e a polícia estadual visavam 

aumentar e organizar os meios de repressão. A junção originou na criação da 

Operação Bandeirantes (OBAN).  

A repressão política que ocorreu no regime militar não estava resumida 

apenas nas intervenções nos sindicatos, através dos atos institucionais ou das 

demissões dos funcionários, os casos de tortura existiam, mas não de forma 

organizada como nos anos 1970, após a criação do Destacamento de 

Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-

CODI).  
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Criado em janeiro de 1970, o DOI-CODI foi inspirado na Operação 

Bandeirantes e ocupou o primeiro lugar na repressão política e nas denúncias 

de violação dos direitos humanos. Tanto o Departamento de Ordem Política e 

Social (DOPS), quanto o Departamento de Polícia Federal, também continuaram 

agindo em todos os níveis de repressão. 

[...] os Centros de Operações de Defesa Interna (Codis), com seus 
braços armados, os Destacamentos de Operações e Informações 
(DOIs), responsáveis imediatos pela caça e tortura de muitos dos que 
se opuseram ao regime. Prefiguradas já na Operação Bandeirantes, 
em São Paulo, em funcionamento desde 1969, e nacionalmente 
organizadas a partir de setembro daquele ano, essas agências da 
repressão continuavam vivas e ativas. Intocadas. E inconformadas 
com o processo de transição democrática. Eram a expressão militar 
radicalizada de um conjunto de forças políticas conservadoras que 
observavam com reservas o retorno do regime democrático e que 
detinham considerável influência e poder de decisão no governo 
federal, em governos estaduais e municipais, sem falar no Poder 
Judiciário e no Congresso Nacional. (REIS, 200, p.10) 

 

 

2.3 O processo de redemocratização 

 

Os documentos produzidos durante o período militar por muito tempo 

foram caracterizados como arquivos sensíveis ou sigilosos. Segundo 

informações contidas no site Memórias Reveladas (2015), nesses arquivos 

constam documentos escritos, testemunhos de vítimas e familiares, imagens, 

audiovisuais e informações sobre como era o funcionamento das torturas 

provocadas pelos militares. 

Com a Constituição de 1988, passou a ser permitido o acesso a 

informações de interesse particular, coletivo ou geral do indivíduo, no entanto, 

ainda está sob sigilo, informações que diz respeitam a segurança da sociedade 

e do Estado. Os prazos de sigilo dessas informações eram determinados através 

da Lei 8159/91, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e 

privados, foi regulamentada somente em 1997, pelo Decreto 2.134. Um novo 

decreto foi criado em 2002, revogando o anterior. Neste novo Decreto Nº 4.553 

outros prazos de sigilos foram estabelecidos e prolongados. Importante destacar 

que foi a partir da Lei de Arquivos que deu início ao recolhimento dos 

documentos do DOPS, consequentemente, acarretando sua disponibilização 

para o público. 
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Em 2004 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, aprovou o Decreto 

Nº 5.301 que estabelecia a criação da Comissão de Averiguação e Análise de 

Informações Sigilosas. O Art. 3º do decreto determina: “Os documentos públicos 

que contenham informações imprescindíveis à segurança da sociedade e do 

Estado poderão ser classificados no mais alto grau de sigilo”, sendo o ultra 

secreto tendo o prazo máximo de trinta anos, podendo ser prorrogado uma vez 

pelo mesmo período. O Decreto nº 5.301 foi revogado pelo Decreto nº 7.845, de 

2012. 

A abertura dos arquivos da ditadura foi considerada um avanço para a 

democracia e institucionalizada através da Comissão Nacional da Verdade 

(CNV) e a Lei de Acesso à Informação (LAI) - Lei Nº 12.527, de 18 de novembro 

de 2011, com o Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil, também 

conhecido como Memórias Reveladas. 

A CNV, foi criada pela Lei Nº 12.528/2011 e instituída em 16 de maio de 

2012. Tem por finalidade investigar as graves violações dos direitos humanos 

que ocorreram durante o período ditatorial e está atrelado a um conjunto de 

medidas utilizadas na justiça de transição. Desde 2012, faz parte da 

reconstrução da memória e da história do país. Segundo Reis (2014, p.13): 

Demasiadamente dependente do governo federal, sem a necessária 
autonomia, a CNV, porem, no início de seus trabalhos, distanciou-se 
das teses dos “dois demônios” e definiu como sua atribuição básica a 
investigação dos crimes cometidos pelos agentes do Estado durante o 
último período ditatorial. O grande problema e o “muro de silêncio”, 
imposto pelas Forças Armadas. Ora, parece evidente que, sem quebra-
lo ou contorna-lo, pouco se poderá aprofundar o conhecimento a 
respeito dos assuntos que precisam ser esclarecidos. 

 

Atuando nas esferas públicas do país (Executivo, legislativo, judiciário e 

nas esferas federais, estaduais e municipais), a LAI regula e visa garantir o 

acesso à informação, revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e 

dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991. A lei fica responsável em 

determinar os prazos e métodos e procedimentos, tanto para as instituições 

como para os usuários que irão realizar solicitações. 

Segundo Tenaglia e Rodrigues (2020, p.296) mesmo após a abertura dos 

arquivos da ditadura ainda há casos de documentos que não foram organizados 

e nem disponibilizados para consulta, mesmo com a determinação da LAI, onde 

afirma que “As informações ou documentos que versem sobre condutas que 
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impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos, ou a 

mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso” 

(BRASIL, 2011.) 

O Memórias Reveladas tem por objetivo ser um centro difusor de 

informações contidas nos registros documentais referente as lutas políticas no 

Brasil, no período do regime militar. As informações coletadas são colocadas à 

disposição do público de modo a estimular pesquisas, promover o acesso às 

fontes e contribuir para o debate político e discussões sobre o período.  

A divulgação dos documentos deste período, além dos aspectos legais, 

do direito à informação e valores de prova dos documentos, é de extrema 

importância para a construção da memória. Os arquivos são considerados 

facilitadores para invocar a memória e lembrança. (HENRIQUES, 2007.) 

Em virtude disso, além de lugar de conhecimento, é importante destacar 

o arquivo como lugar de memória e poder, responsável pela preservação e 

manutenção da memória. Logo, são responsáveis em disseminar essas 

informações e garantir direitos aos cidadãos, assegurar que episódios como 

esses que ocorreram durante a ditadura não caia no esquecimento. A 

implantação de um projeto como o Memória Reveladas é importante para a 

valorização do patrimônio documental do país, principalmente deste período. 

 

3 O PAPEL DA DIFUSÃO CULTURAL NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA 

MEMÓRIA 

 

A função dos arquivos públicos não está somente direcionada ao 

recolhimento, preservação e a organização dos fundos documentais, mas 

também a uma função mais social, ou seja, dar acesso aos documentos. Quando 

falamos sobre a função social dos arquivos estamos diretamente associando a 

relação com a sociedade, esta relação pode estar centrada a partir do termo que 

trabalharemos a seguir: a difusão cultural.  

 

De acordo com Cunha (2003, p.5 apud HENRIQUES, 2007, p.39) a 

difusão cultural pode ser entendida como: 

De maneira corriqueira o trabalho dos agentes culturais não é o de 
produzir obras. Sua finalidade está voltada para a realização de 
processo e a promoção de serviços, ou seja, para a dinamização e para 
as mudanças de estado ou de situações que conduzam ao 
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enriquecimento intelectual, cognitivo, sensitivo (estético), associativo, 
social ou mesmo corporal, e que podem vir a ocorrer na medida em 
que se estabeleçam oportunidades diferenciadas em face das atitudes, 

das vivências e do senso comum cotidiano. 
 

Ou seja, é vista como um método desenvolvido por agentes e instituições 

culturais. Portanto, deve ser considerada prioridade dentro da instituição, pois, é 

através dela que a sociedade passa a ter contato com os documentos e/ou 

informações contidas no arquivo. Barbosa et al (2012, p.46) afirmam:  

 

É por meio da difusão que se dá visibilidade às fontes, antecipando ao 
público a riqueza documental de um arquivo. Sua importância está em 
chamar a atenção para o que está guardado; em um arquivo público, 
em dar publicidade ao que já é público, mas que muitos não conhecem; 
em construir, através do conhecimento desse patrimônio, a noção do 
seu valor. 
 

Logo, fazer com que o público tenha conhecimento e acesso ao 

patrimônio documental é o objetivo principal da difusão cultural, tornar público o 

que já é público. Dentro das atividades de difusão podemos considerar outros 

conjuntos de atividades que estão associados a este termo, como, por exemplo, 

ação editorial e a ação educativa. 

Portanto, podemos classificar a ação editorial como sendo aquela 

publicada pelos arquivos. Segundo Bellotto, (1991, p.228 apud CABRAL, 2012, 

p.36) seriam os “elementos de dentro do arquivo para fora”, como, por exemplo, 

a publicação de títulos, instrumentos de pesquisa, livros e periódicos ou até 

mesmo a publicação de documentos existentes na instituição. Entende-se a 

ação editorial como um instrumento de grande importância para a difusão e 

divulgação, tanto da instituição, quanto da informação.  

A função didática nos arquivos passou a ter certa importância somente na 

década de 50, na França, a partir da elaboração do serviço educativo nos 

Arquivos Nacionais. No Brasil, os primeiros arquivos públicos foram construídos 

no século XIX, criados, inicialmente, para fundamento legal do Estado, portanto, 

nasciam para servir ao Estado e não ao cidadão.  

A atividade de preservar a memória nacional era executada por outra 

instituição que detinha uma maior influência política, o Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro - IHGB. Em 1886, o Arquivo Nacional iniciou a atividade 
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editorial e publicou 150 títulos, enquanto o IHGB teve mais de 350 volumes 

publicados até hoje de sua revista. 

Foi no século XX que os arquivos passaram a ser vistos como um lugar 

participante da cultura e não só como gestor da informação do Estado e 

responsável apenas pela administração pública.  

A ação educativa está atrelada ao relacionamento do arquivo com o 

usuário comum, principalmente o escolar, e pode ser considerada fonte 

fundamental para o ensino.  É importante, além do desenvolvimento de 

programas sistemáticos de difusão, o trabalho em conjunto das instituições 

arquivísticas com as escolas e a sociedade, em geral. Este trabalho acarretará 

a aproximação dos estudantes, consequentemente, dos professores e também 

dos familiares desses alunos, proporcionando uma visibilidade maior para as 

instituições e seus profissionais. 

As atividades de difusão estão ligadas a uma forma de aproximar o 

usuário, de um modo que consigam perceber a importância do arquivo enquanto 

instituição, para além da sua função técnica de recolher, preservar e organizar, 

mas também, como participante da cultura, história, memória do Estado e como 

lugar de produção de conhecimento.  

Os documentos de arquivo são caracterizados, segundo Rousso (1996, 

p.2) como fontes:   

Chamaremos de "fontes" todos os vestígios do passado que os 
homens e o tempo conservaram, voluntariamente ou não [...] e que o 
historiador, de maneira consciente, deliberada e justificável, decide 
erigir em elementos comprobatórios da informação a fim de reconstituir 
uma sequência particular do passado, de analisá-la ou de restituí-la a 
seus contemporâneos sob a forma de uma narrativa  

 

Ou seja, os documentos chamados por Rousso de fontes são 

considerados vestígios do passado, informações importantes para re’construção’ 

da memória social e coletiva. 

As instituições arquivísticas e os profissionais de arquivo precisam, além 

de valorizar a área técnica exercida pelos profissionais, pensar em estratégias 

de marketing, focar na área da difusão cultural e pensar em um relacionamento 

com as outras áreas e profissionais, como, por exemplo, museólogos e 

bibliotecários.  
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Tornar o arquivo não só guardião da memória, mas, sobretudo, um espaço 

de referência da produção do conhecimento e cultural. Desse modo, o arquivo 

fornece ao cidadão um senso de identidade, de história, cultura e de memória 

pessoal e coletiva. 

Em virtude disso, além de lugar de conhecimento, é importante destacar 

o arquivo como lugar de memória e poder, responsável pela preservação e 

manutenção da memória. Logo, são responsáveis em disseminar essas 

informações e garantir direitos aos cidadãos, assegurar que episódios como os 

que ocorreram durante a ditadura não caiam no esquecimento.  

 
Arquivos expressam e guardam inúmeras oposições: memória e 
esquecimento, sofrimento e esperança, poder e accountability, 
confinamento e liberação, opressão e justiça, conformidade e 
diversidade, silêncio e fala. (JIMERSON, 2009, p.39) 

Para entender o conceito de lugares de memória utilizaremos aqui a 

definição apresentada por Nora (1993, p.21-22): 

São lugares, com efeito nos três sentidos da palavra, material, 
simbólico e funcional, simultaneamente, somente em graus diversos. 
Mesmo um lugar de aparência puramente material, como um depósito 
de arquivos, só é um lugar de memória se a imaginação o investe de 
uma aura simbólica. Mesmo um lugar puramente funcional, como um 
manual de aula, um testamento, uma associação de antigos 
combatentes, só entra na categoria se for objeto de um ritual. Mesmo 
um minuto de silêncio, que parece o exemplo extremo de uma 
significação simbólica, é ao mesmo tempo o recorte material de uma 
unidade temporal e serve periodicamente, para uma chamada 
concentrada da lembrança. 

 

Vale destacar que os arquivos são fontes importantes para 

pesquisadores, historiadores, jornalistas e estudantes que visam realizar, 

pesquisar e construir trabalhos científicos, portanto, são grandes aliados para o 

desenvolvimento científico. Ao falarmos da educação nos arquivos colocamos 

em destaque um conjunto de profissionais que estão envolvidos nesse programa 

sistemático, como, por exemplo, os arquivistas, professores, alunos, familiares 

dos alunos e o público, em geral. 

Percebe-se que uma política institucional que trabalhe com serviço 
educativo bem estruturado com as escolas e seus currículos, ações 
culturais voltadas a públicos variados, 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) 
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Diante disso, quando associamos educação e difusão cultural estamos 

cada vez mais atraindo visibilidade para os arquivos. 

Para cada arquivo/instituição arquivística, podem existir variadas 

atividades de características culturais e educativas que podem ser realizadas. É 

importante destacar o quanto a elaboração dessas atividades culturais é 

relevante para a conscientização do cidadão e também no processo de 

aprendizado do indivíduo, fazendo com que ele construa suas próprias ideias, 

sem nenhuma interferência.  

Também é importante entender como a memória do regime militar está 

sendo reconstruída e divulgada nas instituições arquivísticas através dessas 

atividades.  

 

 

3.1 Tipos de atividades culturais nos Arquivos 

 

Fica a critério de cada arquivo desenvolver as inúmeras atividades de 

difusão cultural existentes. Diante disso, apresentaremos exemplos dessas 

atividades a seguir e como elas vêm sendo realizadas, a partir dos estudos de 

Santos e Borges (2014). 

Apresentações: Podem ser musicais, dramatizações, interpretações, 

peças teatrais ou até mesmo uma mostra de filmes. Fazer com o que o arquivo 

se torne um ambiente para a realização dessas atividades de caráter artístico é 

uma forma de trazer a sociedade para dentro do arquivo, além de disponibilizar 

as informações contidas no acervo. Podemos citar como exemplo um projeto 

desenvolvido pelo Arquivo Nacional Brasileiro chamado REcine (Festival 

Internacional de Cinema de Arquivo), tem por objetivo tornar acessível o acervo 

audiovisual custodiado pela instituição.  

Aulas no arquivo: tem o objetivo de unir arquivo e escola, é importante 

que essas aulas sejam acompanhadas e planejadas por um professor, 

juntamente com um profissional de arquivo. Podemos utilizar esse método nas 

aulas de história, por exemplo, quando o professor for tratar da temática do 

período ditatorial brasileiro. Trabalhar com a ementa da disciplina permite aos 

profissionais um planejamento prévio da disciplina durante o ano letivo. 
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Concursos: O desenvolvimento de concursos é um método de atrair 

tanto os profissionais, quanto a sociedade em geral, e também disseminar as 

informações contidas naquele arquivo. Pode-se citar como exemplo o próprio 

concurso desenvolvido pelo projeto Memória Reveladas, do Arquivo Nacional. O 

Prêmio de Pesquisa Memórias Reveladas tratava-se de um concurso de 

monografias que tinham como temáticas e fontes documentais referente a 

ditadura. O ganhador do concurso tinha como premiação a publicação de suas 

obras pelo Arquivo Nacional. 

Conversas públicas: rodas de conversas abordando diversos temas que 

envolvam os arquivos também é uma forma de atrair o público. É importante que 

esses temas possam estar envoltos na realidade desses futuros usuários, para 

que a temática os atraia.  

Exposições em meio físico ou virtual: Podem ser permanentes, 

temporárias e itinerantes. As exposições permanentes são aquelas que como o 

próprio nome já diz, permanecem na instituição, portanto, é importante que a 

temática dessas exposições mude para que não ocorra desinteresse por parte 

do público. 

As itinerantes são mais comuns de vermos serem realizadas em espaços 

a parte dos arquivos. Uma boa dica é desenvolver vans ou até mesmo ônibus 

itinerantes com as exposições, ou até mesmo desenvolver um itinerário histórico, 

onde possam ocorrer caminhadas no local da temática. 

Já as exposições de caráter temporário são mais adequadas para datas 

comemorativas. Quanto às exposições em meio virtual o ideal é que elas estejam 

sempre atualizadas. 

Jogos educativos: Diz respeito a uma forma mais divertida e lúdica de 

aprendizagem, ideal para abordar este tema com crianças e adolescentes.  

Lançamento de obras: Aproveitamento de espaços do arquivo, como, 

por exemplo, o hall ou até mesmo o auditório, para o lançamento de obras. 

 Oficinas: Podem ser de caráter técnico ou temático. As oficinas técnicas 

são atividades desenvolvidas com o objetivo de qualificação profissional; 

enquanto as oficinas temáticas dizem respeito a algum tema caracterizado como 

importante para a instituição e que visa a construção do conhecimento. 
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Publicações: É um importante meio de comunicação entre a instituição e 

o público, possibilita transmitir o conteúdo daquele acervo e as atividades 

realizadas por aquele arquivo. 

Como exemplo de publicações podemos citar os instrumentos de 

pesquisa (índices, guias, inventários, catálogos), edições de textos, livros, 

revistas e boletins informativos. 

Seminários e palestras: importante quesito na construção de 

conhecimento e pode ser voltada tanto para profissionais quanto para o público 

em geral. 

Transmissões via rádio e TV: Método já realizado em alguns países e 

tem por objetivo realizar comentários de um determinado documento por um 

desses meios de comunicação.  

Turismo Cultural: Pratica exercida por alguns países europeus onde a 

instituição faz parte da rota turística da cidade. Pode-se utilizar do método de 

parcerias com agência de viagens e turismo. Uma sugestão dada por Bellotto 

(2006), através das visitas turísticas pode-se “corrigir” declarações feitas sobre 

a ditadura na tv, nos jornais ou até mesmo nas mídias socias. 

Visitas guiadas e técnicas: As visitas guiadas servem para o público 

conhecer o funcionamento da instituição, já as visitas técnicas são mais voltadas 

para os profissionais. 

Como podemos observar existe uma diversidade de atividades culturais e 

educativas que podem ser utilizadas pelos arquivos. A divulgação dos 

documentos produzidos durante o regime militar é muito importante para a 

construção e manutenção da memória do país e através das iniciativas acima 

mencionadas conseguirão alcançar um grande público. 

As instituições arquivísticas são locais que podem e devem agir como 

facilitadores da informação e da lembrança. Os arquivos podem ser 

considerados um lugar de convívio de diversos tipos de memória e que podem 

ser apresentadas de formas distintas, sendo elas: oral, escrita, documentos 

iconográficos, entre outros.  

Diante disso, precisam ter ações efetivas para que consigam alcançar e 

atender as demandas dos usuários, assim o processo de gestão de documentos 

irá se cumprir. 
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Nesta etapa o arquivista passa a ser considerado um agente/mediador 

cultural entre a informação e o usuário, é através das atividades elaboradas por 

ele que o público vai poder conhecer o que está dentro do arquivo. Utilizaremos 

aqui a definição de mediação cultural abordado por Coelho (1997, p.248 apud 

ALDABALDE e RODRIGUES, 2015, p.256) “processos de diferente natureza 

cuja meta é promover a aproximação entre indivíduos ou coletividades e obras 

de cultura e arte.” 

 Os profissionais da informação ainda enfrentam alguns desafios em 

relação a memória. Segundo Duarte (2003, p.315): 

Assim, os enormes recursos tecnológicos de disponibilização da 
memória acumulada, objetivada, de que dispomos não são suficientes 
[...] Esse é, sem dúvida, o maior desafio que hoje se apresenta aos 
profissionais da memória: o de como assegurar que os extraordinários 
recursos de que se pode lançar mão mantenham o comprometimento 
reflexivo dos fiéis (e dos sacerdotes). Permitir, nos termos de Max 
Weber, que o carisma, o comprometimento subjetivo e a força vital 

permaneçam circulando no aparelhamento burocrático da memória. 
 

No entanto, para que o arquivista cumpra esse papel de mediador é 

necessário estar atento aos desafios apontados por Duarte (2003) e também ao 

serviço de referência que é oferecido pela instituição ao usuário, pois é através 

dele que o profissional terá um conhecimento prévio do seu usuário e da 

comunidade ao redor da instituição. 

O pensamento de que somente os historiadores são usuários dos 

arquivos precisa ser extinto, além do avanço das tecnologias, a difusão é um 

fator importante para a ampliação dos usuários de arquivo. Se a instituição 

possuir um site atualizado o usuário poderá acessar de qualquer lugar a 

informação que deseja, e através da difusão a instituição conseguirá aproximar 

cada vez mais novos usuários para o arquivo. A relação entre arquivo e 

sociedade é o eixo central para a divulgação da instituição e do seu conjunto 

documental, possibilitando o usuário se sentir parte do patrimônio ali preservado. 

Com o advento da internet e das mídias sociais, vê-se a necessidade de 

reforçar cada vez mais que as instituições arquivísticas tenham suas plataformas 

atualizadas e que promovam os seus repositórios, acarretando assim, no 

reconhecimento da instituição. Mas isso não significa que o espaço físico da 

instituição esteja com a sua finalidade reduzida, muito pelo contrário, é um 

trabalho complementar. 
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Oliveira e Matos (2013) apresentam exemplos de ferramentas web 2.0, 

dentre os quais citamos: 

Blogs: Trata-se de um site informativo e que pode ser gerenciado por um 

conjunto de autores, o que permite que eles postem diversos conteúdos. Estes 

conteúdos podem funcionar como um canal de informação, informações estas 

que podem estar relacionadas ao funcionamento da instituição ou até mesmo a 

inserção de novos serviços no arquivo. 

Flickr: Ferramenta responsável por receber e gerenciar o 

compartilhamento de imagens. Os usuários podem interagir e inserir 

comentários nas imagens. 

Twitter: Rede social que permite enviar mensagens curtas em uma conta 

partilhada com outros seguidores. Permite a instituição uma comunicação rápida 

e eficiente com o seu usuário, principalmente com o grupo mais jovem.  

Facebook: É uma rede social onde permite que você compartilhe, 

converse com amigos e publique mensagens. Possibilita que o usuário crie uma 

página e adicione informações importantes, no entanto, proporciona a criação de 

grupos relacionados ao arquivo. 

Podcast: Arquivo de áudio disponibilizado na internet para ouvir quando 

quiser, possui semelhanças com o programa de rádio. Os arquivos podem utilizar 

dessa ferramenta e gravar áudios sofre fatos históricos, rodas de conversas, 

algumas datas comemorativas importantes, etc. 

Instagram: É uma rede social semelhante ao Facebook, permite o 

compartilhamento de fotos e vídeos para os seus usuários. O arquivo pode, por 

exemplo, publicar fotos de documento importantes para tais datas 

comemorativas e fazer com que o usuário que o segue nesta rede social conheça 

tal fato. Importante também conter informações sobre localização, horário de 

funcionamento e e-mail para contato. 

Youtube: Plataforma de compartilhamento de vídeos, após criar uma 

conta permite que o usuário adicione vídeos. Pode-se, por exemplo, publicar 

vídeos importantes da história da cidade/país em que está localizado o arquivo. 

Para que esses meios de comunicação sejam eficientes é necessário que 

sejam atualizados diariamente e, principalmente, que os links de acesso estejam 

disponíveis no site oficial da instituição para facilitar o acesso para o usuário. 
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O público passa muitas horas nas redes sociais, portanto, as instituições 

não podem deixar de investir e captar usuários através destes meios. Todas 

essas plataformas permitem que a instituição crie um vínculo com a sociedade 

através da facilidade, rapidez e eficiência de se comunicar. 

Algumas instituições podem encontrar dificuldades para exercer tais 

atividades em virtude da carência de recursos humanos e financeiros. Portanto, 

é necessário que essas instituições estejam cada vez mais em destaque por 

parte dos órgãos públicos e que o Estado desenvolva políticas públicas afim de 

atrair novos usuários para o arquivo. 
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

Desde o século XX que o arquivo deixou de ser visto apenas como um 

gestor das informações da administração pública, mas também como um espaço 

cultural. Portanto, as informações custodiadas pelos arquivos apoiam também a 

cultura, a construção do conhecimento e a recuperação da memória histórica, 

visto que, o arquivo também é considerado um lugar de memória. Pensando nos 

arquivos de regime totalitários, como foi o período compreendido entre 1964 e 

1985, os documentos presentes nas instituições podem ser utilizados para as 

devidas reparações de direitos e justiça às vítimas. 

Pensando nesse cenário, como universo da pesquisa foram definidas as 

instituições arquivísticas localizadas no Sudeste do Brasil e que contêm 

documentos e fundos ligados ao Departamento de Ordem Política e Social 

(DOPS): Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Arquivo Público Mineiro, 

Arquivo Público do Estado de São Paulo e Arquivo Público do Estado do Rio de 

Janeiro.  

Afim de identificar como está configurado os fundos e séries referente ao 

período da Ditadura nos websites das instituições, foi realizado uma análise com 

base nas Diretrizes Gerais Para a Construção de Websites de Instituições 

Arquivísticas. Esse documento é resultado de uma iniciativa do Conselho 

Nacional de Arquivo e que tem por finalidade operacionalizar uma das propostas 

da Mesa Redonda Nacional de Arquivos, tal proposta tinha como objetivo 

constituir um grupo de trabalho para elaborar normas sobre a criação de sites de 

instituições arquivísticas. 

É considerável destacar que o documento não pretende ser um manual 

para a elaboração de websites de instituições arquivísticas, mas sim, ser um 

referencial básico para as instituições interessadas em criar ou realizar 

mudanças em seus websites. De acordo com as diretrizes, o website deve ser 

um instrumento de prestação de serviços, portanto, deve ser dinâmico e 

atualizável. Trata-se de um ambiente virtual de comunicação com os diferentes 

usuários da instituição, atraindo usuários tradicionais e novos usuários que 

dificilmente teriam interesse no Arquivo. 

A busca foi realizada, especificamente, a partir dos elementos referente a 

conteúdos gerais e arquivísticos apresentado na diretriz, sendo importante 
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também verificar se esses elementos permanecem nos fundos que foram 

analisados. 

 
5 ANÁLISE DAS INSTITUIÇÕES  

 
Para tanto, analisamos, a partir dos dados fornecidos pelas instituições e 

alicerçado nas Diretrizes, como se encontra a situação dos conjuntos 

documentais referente ao período ditatorial. Foram analisados aspectos 

relacionados às características gerais do acervo, à elaboração de instrumentos 

de pesquisa, estrutura de funcionamento do atendimento ao usuário, regras 

gerais de acesso e quais são os métodos de trabalho arquivísticos existentes 

(arranjo e descrição dos documentos, avaliação e transferência, emprego de 

tecnologias da informação, etc). 

Em relação à difusão cultural, procuramos identificar as atividades 

descritas nos websites das instituições selecionadas para a disseminação da 

informação, visto que, é através dessas atividades que a memória do regime 

militar está sendo reconstruída e divulgada nas instituições arquivísticas. 

 

5.1. Arquivo Público do Estado de São Paulo  

 

O Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP) foi criado em 1892 e 

está ligado à Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão. A instituição detém 

um rico acervo sobre a história de São Paulo e do Brasil desde o século XVI, é 

responsável pela coordenação da política estadual de arquivos mediante a 

gestão, preservação e acesso aos documentos públicos. 

Para início desta análise observamos o fundo Secretaria da Segurança 

Pública do Estado de São Paulo. Instituída em 1906 com o objetivo de centralizar 

toda atividade policial em uma secretaria, era inicialmente chamada de 

Secretaria da Justiça e Segurança Pública. 

O fundo comporta um dos acervos mais extensos do APESP, no entanto, 

possui algumas brechas em consequência da dispersão do seu acervo e 

interrupção do recolhimento. Os documentos presentes no acervo possuem uma 

data-limite de 1933-2006 e englobam laudos do Instituto Médico Legal - IML e 

do Laboratório de Polícia Técnica, processos de formação de culpa, cópias de 
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inquéritos, boletins, circulares e ofícios de várias delegacias do Estado, boletins 

de ocorrência do Posto Médico da Assistência Policial, etc. Além disso, detém 

uma parte da correspondência do Chefe da Polícia e do Secretário da 

Segurança, em virtude do funcionamento integrado da Secretaria de Segurança 

e da Secretaria da Justiça. 

Todos os conjuntos documentais que foram recolhidos para o acervo 

estão agrupados no fundo Secretaria da Segurança, podendo assim, 

reestabelecer o vínculo arquivístico entre eles. Importante salientar que a 

organização do fundo respeitou a estrutura administrativa dos órgãos. 

Com relação às atividades de difusão cultural, o Arquivo realiza ações 

educativas, visitas monitoradas, cursos e oficinas técnicas, exposições virtuais e 

educativas, publicações na Revista do Arquivo, documento em foco e sites 

temáticos. Vale ressaltar que a maioria dessas atividades estão relacionadas a 

todo acervo da instituição. Já os sites temáticos fornecem aos usuários do site 

do Arquivo, informações sobre alguns dos principais conjuntos documentais sob 

guarda da instituição, umas dessas páginas refere-se à Memória Política e 

Resistência. 

A página Memória Política e Resistência promove e permite que o usuário 

tenha acesso à documentação do acervo referente a lutas políticas e sociais no 

Estado. É dividida em duas partes, a primeira é o menu, localizado logo abaixo 

do banner principal, através dele é permitido a pesquisa diretamente aos 

documentos e acessar o banco de dados, onde terá acesso às imagens digitais; 

a segunda parte é direcionada ao aprofundamento dos temas referente a essa 

documentação, podendo assim, aproximar os cidadãos a esses acervos. Vale 

salientar que só consegui encontrar essa informação na versão antiga do site, a 

qual fica disponível para acesso e em destaque na página principal do site 

atualizado. Além do mais, o site não recebe nenhuma atualização desde 2013. 
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Figura 1 – Página principal do Memória Política e Resistência 

 

Fonte: Site do Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 
Quadro 1 – Análise Arquivo Público do Estado de São Paulo 

Atendimento aos conteúdos gerais e especificamente 

arquivísticos  Sim  Não  

CONTEÚDO: Aspectos Gerais      

Informações sobre os objetivos do website   X 

Informações sobre a instituição: histórico, competências, estrutura 

organizacional, quadros diretores (e-mails e 

telefones), endereço físico da instituição e formas de acesso. X   

Informações sobre programa de trabalho    X 
Informações sobre os serviços prestados via web, por correspondência ou no 

local X   
Adequação da linguagem utilizada (evitando termos técnicos pouco 

conhecidos) X   

Informações sobre a existência de conteúdos do website (relatórios, manuais, normas, imagens 

etc.) em documentos impressos (e, nesse caso, como tais documentos podem ser obtidos) X   
Links atualizados, relacionados à administração pública na qual se insere a 

instituição arquivística; X   

Informações sobre material protegido por copyright   X  
Informações sobre programas, planos, projetos e relatórios anuais 

(possibilitando o download)  X   

CONTEÚDO: Aspectos Arquivísticos     

Características gerais do acervo X   

Datas - limites do acervo X   

Quantidade do acervo  X   
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Tipologia do acervo  X   
Instrumentos de pesquisa (instrumentos de pesquisa on-line, instrumento de 

pesquisa on-line em base de dados, instrumentos de pesquisa não disponíveis 

on-line, outras bases de dados); X   

Estrutura de funcionamento do atendimento ao usuário: horário de 

funcionamento, formas de atendimento; X   

Serviços arquivísticos prestados tanto no local como via e-mail  X   

Métodos de trabalho arquivístico; arranjo e descrição dos documentos, 

avaliação e transferência, emprego de tecnologias da informação X   
Legislação arquivística (regras gerais de acesso, restrições, privacidade, 

possibilitando o download desses documentos, conforme critérios da 

instituição)  X   

Modalidades de atendimento e tempo previsto para resposta X   
Fonte: Site do Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
 

Além disso, o Arquivo desenvolve também exposições educativas, com o 

objetivo de divulgar o seu acervo. Tal exposição está disponível através do site 

da instituição e aborda diversos assuntos. Exclusivamente, a que trataremos 

aqui, refere-se aos 30 anos da Lei de Anistia no Brasil.  

A exposição tem como objetivo retomar o período de abertura política, 

para assim, entendermos as conquistas pelos movimentos de luta pela Anistia. 

Juntamente com a exposição está vinculados alguns materiais, como, por 

exemplo, atividades relacionadas ao tema, indicações bibliográficas, etc. Na 

página principal do site é possível identificar a aba “Exposições”, ao clicar, temos 

acesso a todos esses materiais. 
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Figura 2 – Página principal dos 30 anos da Lei de Anistia no Brasil

 

Fonte: Site do Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

 

5.1.1 Grupo Delegacias Especializadas de Ordem Política e Social 

 

O Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo - 

DEOPS-SP, foi criado em 1924 a partir de um decreto que reorganizou a polícia 

do estado e tinha como objetivo reprimir e prevenir infração contra a ordem e a 

segurança do Estado. Ao longo dos anos passou por diversas denominações e 

mudanças, primeiro era chamado de delegacia especializada, depois de 

superintendência e, por último, tornou-se um departamento, em 1945.  Em 1940, 

o seu trabalho interno foi estruturado, principalmente do seu Arquivo Geral, o 

qual adotou um sistema alfanumérico para fichamento e arquivamento de 

documentos. A sua extinção ocorreu em 1983, diante da esteira das eleições 

diretas para governador, logo após, a guarda do seu arquivo passou pertencer a 

Polícia Federal e o seu arquivo teve o acesso restrito.  

Além disso, após diversas discussões em virtude da impossibilidade de 

acessar os documentos que diziam respeito ao desaparecimento e morte das 

vítimas do período ditatorial e com a concretização da Lei de Arquivos em 1991, 

os arquivos das polícias estaduais foram transferidos para os Arquivos Públicos, 

em concordância e garantidos pela Constituição de 1988.  
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Em 1992, o acervo do DEOPS-SP foi recolhido para o Arquivo Público do 

Estado e a participação intensiva da Comissão de Mortos e Desaparecidos 

Políticos durante esse processo de transferência trouxe como resultado o livre 

acesso aos documentos, a partir de 1994. No entanto, um termo de 

responsabilidade foi assinado e estabelecido através da Resolução nº 38 de 27 

de dezembro de 1994, onde as informações pessoais ficaram sob a 

responsabilidade dos pesquisadores.  

O acervo do DEOPS-SP é o mais consultado desde a sua abertura ao 

público e são esses documentos que nos permitem conhecer um passado que 

deixou marcas na memória do país. 

Um projeto realizado por professores e alunos da Universidade de São 

Paulo, juntamente com funcionários do Arquivo do Estado, o qual identificou 

5.207 dossiês produzidos pelo Arquivo Geral entre 1940 e 1983, contém 

também, 149 livros de registro, 149.800 prontuários e 1.502.000 de pessoas, 

partidos políticos, organizações, empresas, movimentos sociais e assuntos de 

interesse dos órgãos de repressão. Esse projeto foi muito importante para 

promover a conservação e a difusão dos documentos, visto que foram 

desenvolvidas diversas monografias e teses sobre a história recente do país. 

É importante destacar que o que são denominados por eles de dossiês 

não são tipos documentais. Em sua maioria, são processos de investigação, 

tratando-se de um conjunto de peças ordenadas e autuadas cronologicamente, 

entretanto, a outra parte trata-se de documentos diversos, reunidos em uma 

mesma unidade de arquivamento, com a finalidade de reduzir espaço. 

O acervo do DEOPS-SP é constituído de 3,5 milhões de documentos, com 

data-limite de 1925 – 2006. É importante destacar que essa documentação não 

está classificada e nem descrita arquivisticamente, mantendo sua ordem original. 

É possível consultar o conteúdo dos documentos através das fichas remissivas, 

presente nos 36 fichários das delegacias especializadas, no website do Arquivo 

possui um manual que instrui como pesquisar na base de dados do site. Vale 

destacar a importância de realizar essa pesquisa para a identificação do que é 

possível ser encontrado na base de dados ou só presencialmente, visto que, não 

são todos os documentos e fichas que estão digitalizados.  

Em virtude de a documentação não estar classificada e nem ordenada em 

séries, eles estão distribuídos nos seguintes subgrupos: Arquivo Geral; Ordem 
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Social; Ordem Política; Vigilância de estrangeiros; Fiscalização de explosivos, 

armas e munições; Polícia Especial; DOPS Santos; Coleção Dr. Tácito Pinheiro 

Machado e Coleção Dr. Luís Tavares da Cunha. 

O APESP fornece cópia autenticada dos documentos a todo cidadão que 

deseja informações para reparação de direitos, porém, deverão ser utilizadas 

exclusivamente para finalidades jurídicas. Todo e qualquer dano, material ou 

moral, que venha ser causado a terceiros, a responsabilidade é única e exclusiva 

do requerente. 

 

5.1.2 Subgrupo Arquivo Geral do DEOPS-SP 

 

O Arquivo Geral do DEOPS-SP foi regulamentado em 1938 e era 

responsável por arquivar os documentos produzidos ou recebidos pela sua 

diretoria, além de organizar os processos e prontuários. Somente os seus 

funcionários que podiam ter acesso aos documentos e criar os prontuários, bem 

como adicionar informações fornecidas pelas delegacias especializadas. Em 

1944 o Arquivo Geral passou a ser subordinado ao gabinete do Superintendente 

de Ordem Política e Social e, posteriormente, ao Diretor Geral do DEOPS-SP 

Possui documentação de gênero textual, com data-limite de 1925-1983, 

42 caixas, 147 livros, 9.626 pastas, 149.800 prontuários e 1.665.000 fichas.  Os 

documentos pertencentes a este subgrupo têm o acesso condicionado à 

assinatura de um Termo de Responsabilidade para Uso, Reprodução e 

Divulgação de Informações e Dados Pessoais Contidos em Documentos 

Custodiados pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, no qual o usuário 

assume a responsabilidade pelo uso indevido das informações a que tiver 

acesso.  

Para a reprodução de documentos textuais é necessário que o 

pesquisador tenha em mãos algum equipamento fotográfico e esteja 

acompanhado de um técnico responsável, para os documentos iconográficos é 

permitido a reprodução fotográfica em baixa resolução, sem utilização de 

equipamentos auxiliares, flash e tripé, os serviços de digitalização são limitados 

a uma quantidade máxima de documentos. A maioria destes documentos estão 

em bom estado de conservação, no entanto, é importante destacar que os 
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documentos que já estiverem digitalizados ou microfilmados devem ser 

acessados através de suas cópias.  

As informações a respeito do acesso e reprodução de documentos 

também se aplicam aos demais subgrupos. 

 

5.1.3 Subgrupo Ordem Social 

 

A Delegacia de Ordem Social era responsável pela prevenção e 

repressão das infrações contra a ordem social, por examinar os inquéritos 

referentes às greves e ameaças a ordem e despachar os pedidos de autorização 

para a realização de assembleias em sindicatos. No período da Ditadura, era 

responsável por reprimir todas as formas de terrorismo.  

Seu arquivo possui documentos textuais, com data-limite de 1942-1983, 

contém 1 livro, 2.353 pastas e 91.260 fichas, Catálogo da Delegacia 

Especializada de Ordem Social, é composto por processos sobre organizações 

clandestinas, movimentos religiosos, movimentos da sociedade civil, 

movimentos político-partidários, movimentos de trabalhadores rurais, 

movimentos operários, movimentos sindicais, movimentos grevistas, militares, 

comunismo, presídios, delegacias do interior, além de autos de sentença, 

relatórios de inquéritos e sindicâncias, prontuários, inquéritos policiais militares 

e dossiês dos serviços de operações e informações do Regime Militar.  

 

5.1.4. Subgrupo Ordem Política 

 

Criada em 1934, tinha como responsabilidade acompanhar os comícios e 

eleições no estado, vigiando e coletando informações sobre a situação política 

de cada cidade, tinha o dever de realizar o policiamento preventivo das visitas 

de autoridade em São Paulo e por realizar investigações sobre pessoas e 

lugares suspeitos. A partir de 1960, passou também a investigar os movimentos 

estudantis e as organizações clandestinas que surgiram no período. 

Seu acervo está parcialmente organizado, tendo sido preservada a ordem 

original. Os seus usuários podem realizar a pesquisa em seus fichários ou 

através do catálogo produzido pelo APESP em 2001. Neste catálogo os 

documentos estão divididos em 4 conjuntos: processos das delegacias do 
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interior; os processos sobre movimentos estudantis; os chamados “dossiês 

temáticos”, que tratam dos processos de investigação sobre partidos políticos, 

personalidades e cargos; e os autos de inquéritos de delitos contra a ordem 

política. Possui documentos de gênero textual, com data-limite de 1948 - 1983, 

1 livro, 1.5800 pastas e 86.734 fichas. 

 

5.1.5 Subgrupo Vigilância de Estrangeiros 

 

Criada em 1938, dentro da Superintendência de Ordem Política e Social, 

tinha como função fiscalizar o cumprimento das leis e regulamentos relativos à 

entrada e permanência de estrangeiros no estado, tendo a incumbência de 

investigar, capturar e expulsar os mesmos. Eram responsáveis também por 

promover o registro devido daqueles que entrassem no estado, fornecendo-lhes 

carteira de identidade. Possui documentos textuais com data-limite de 1939-

1983, 1 caixa, 26 livros de controle de vistos, processos de naturalização, 

passaporte, autos de infração, portarias, pedidos de permanência, salvo conduto 

e intimações, e 1.500.000 fichas, digitalizadas e acessíveis no site 

familysearch.org. 

 

5.1.6 Subgrupo Fiscalização de explosivos, armas e munições 

 

Criada em 1934, era responsável pela fabricação, comércio e depósito de 

armas, munições e explosivos, assim como o uso e o porte de armas. Concediam 

alvarás de funcionamento para as casas comerciais e fábricas de armas e 

explosivos, bem como, a licença para porte de arma. A princípio, o arquivo da 

Delegacia de Explosivos, Armas e Munições não foi transferido juntamente do 

acervo do DEOPS-SP para a instituição. Os únicos documentos foram dois 

manuais recolhidos da Academia de Polícia (Acadepol), produzidos em 1977. 

Diferente dos citados anteriormente, os documentos desta delegacia não 

possuem restrições de acesso. 
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5.1.7 Subgrupo Polícia Especial 

 

Subordinada à Superintendência de Ordem Política e Social, foi criada em 

1935, com o objetivo de intervir com máxima velocidade e energia nos casos 

graves de perturbação da ordem. Em 1939 foi migrada para o comando do Chefe 

da Casa Militar da Interventoria do Estado, em dezembro do mesmo ano a 

corporação passou a pertencer ao Chefe de Polícia, dando-se por encerrada em 

1947. Trata-se de 2 relatórios os documentos pertencentes a este acervo e 

possuem data-limite de 1938-1939. 

 

5.1.8 Subgrupo DOPS Santos 

 
A Delegacia de Ordem Política e Social de Santos (DOPS Santos) era 

subordinada à Delegacia Regional de Santos, mesmo atuando juntamente do 

DEOPS-SP. Tinha como função a vigilância dos sindicados portuários e a 

imprensa, importante salientar que o DOPS Santos não encerrou completamente 

as suas atividades após a extinção do DEOPS-SP, pois continuou acumulando 

documentos até 2006. O documento mais antigo do acervo é o prontuário de 

uma garçonete, produzido em 1942.  

O acervo do DOPS Santos foi recolhido do Departamento de Polícia 

Judiciária de Santos em 2010. O recolhimento do acervo do DOPS Santos 

abarcou 42.623 fichas e 11.576 prontuários, além de 178 caixas de documentos 

sobre investigações de fábricas e sindicatos de trabalhadores da região, 

relatórios reservados sobre o movimento comunista no porto de Santos, 

relatórios do SNI e etc. 

 

5.1.9 Coleção do Dr. Luís Tavares da Cunha 

 

Luís Tavares da Cunha foi delegado da Delegacia de Ordem Política, teve 

seus documentos doados pelo seu filho, Luís Fernando Whintaker Tavares da 

Cunha, em novembro de 1990. O conjunto documental é formado por relatórios, 

ofícios e notas reservadas do Serviço Secreto, tratando-se de investigações de 

suspeitos de espionagem, opositores ao regime, censura e das articulações 

políticas. Os documentos, com datas de produção de 1937-1954, estão 
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parcialmente ordenados em folders. Por desconhecem os motivos que levaram 

a esses documentos serem retirados do acervo do DEOPS-SP, decidiram 

mantê-los separados em um subgrupo até o seu devido tratamento e 

incorporação às suas séries. 

 

5.1.10 Coleção do Dr. Tácito Pinheiro Machado 

 

Tácito Pinheiro Machado foi diretor do DEOPS-SP e também delegado, 

faleceu em 2005. Estes documentos foram encontrados em 2008 em uma 

fazenda em Jaborandi, o qual foram recolhidos pelo APESP em 2009, após uma 

notificação do Procurador da República, André Meneses. Continham 86 fichas 

da Delegacia de Ordem Política, um relatório sobre infiltração comunista, 

envelopes de correspondência enviada ao DEOPS-SP e pareceres do Conselho 

de Polícia Civil, onde o delegado foi relator. 

Os documentos, com data de produção de 1962-1986, estão em estado 

de deterioração avançado devido a exposição ao tempo e umidade, portanto, 

estão reunidos para um estudo posterior e averiguação do motivo que levou o 

delegado a retirá-los do órgão. 

 

5.2 Arquivo Público Mineiro 

 

O Arquivo Público Mineiro (APM) é uma superintendência da Secretaria 

de Estado de Cultura, criado em 1895, é a mais antiga instituição cultural de 

Minas Gerais. O APM tem sob sua guarda os documentos referentes aos órgãos 

do Poder Executivo da Capitania, Província e Estado e do Legislativo Provincial 

e Estadual até 1935. Diante da reabertura da Assembleia Legislativa do Estado 

em 1945, após o período da ditadura, o arquivo deixou de recolher os 

documentos produzidos pelo legislativo Estadual. Em 2011 o Estado passou a 

contar com a Lei 19.420, que estabeleceu a política estadual de arquivos, 

compreendendo as ações do Estado referente a produção, classificação, uso, 

destinação, preservação e ao acesso aos arquivos públicos e privados. Hoje o 

Arquivo é responsável pela implementação da política estadual de arquivos no 

âmbito do Poder Executivo do Estado. 
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O acervo possui documentos manuscritos, impressos, mapas, plantas, 

fotografias, gravuras, filmes, livros, folhetos e periódicos. É possível fazer o 

agendamento de visitas técnicas através do e-mail disponibilizado no site da 

instituição, e através das visitas são apresentados o seu acervo, instalações e 

também a história da instituição. 

Para a análise do Arquivo Público Mineiro, observamos os aspectos 

arquivísticos do fundo Departamento de Ordem Política e Social de Minas Gerais 

– DOPS/MG. Criada em 1927, a Delegacia de Segurança Pessoal e Ordem 

Política tinha como responsabilidade a manutenção da ordem pública, a garantia 

dos direitos individuais e a investigação de crimes contra a vida e integridade 

física. Com a extinção da delegacia em 1931, estas funções foram transferidas 

para a Delegacia de Ordem Pública.  

Em 1956 surgia o Departamento de Ordem Política e Social de Minas 

Gerais – DOPS/MG, este órgão tinha a função de prevenir e reprimir os delitos 

de caráter político-social; fiscalização da fabricação, importação, exportação, 

comércio e uso de armas, munições, explosivos e produtos químicos; 

fiscalização das estações rodoviárias, ferroviárias e aeroportos, também eram 

responsáveis pela emissão de salvo-conduto em caso de guerra. 

Os documentos do DOSP/MG foram transferidos para a Coordenação 

Geral de Segurança (COSEG) em meados de 1970, no entanto, a documentação 

deveria ter sido transferida para o Arquivo Público Mineiro. Somente em 1998, 

com a instalação de uma comissão, o Arquivo recebeu a documentação. 

No conjunto documental constavam 97 rolos de microfilme, 424 fichas de 

identificação policial e 56 fotos. O acervo possui uma documentação com 

produção referente aos anos de 1927-1982, é formado por correspondências 

expedidas e recebidas pela polícia, mandados de prisão, prontuários de presos 

políticos, fichas policiais, atestados de antecedentes políticos sociais, 

depoimentos, documentos sobre censura, pedidos de busca, autos de 

apreensão e etc. 

Os documentos encontram-se organizados em pastas numeradas e foram 

microfilmados e digitalizados afim de facilitar o acesso. A consulta é realizada 

através de um sistema informatizado de pesquisa, onde é permitido realizar a 

busca por assunto, tipo documental, data ou nome, mas, não temos informações 

sobre o tempo previsto de resposta. Uma parte da documentação foi classificada 
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como de acesso restrito e só podem ser consultadas mediante ao preenchimento 

de um requerimento na sede da instituição. Além de possuir um sistema 

informatizado de pesquisa, o conjunto documental possui um instrumento de 

pesquisa da polícia civil de Minas Gerais, inventário do fundo Chefia de Polícia 

– POL, inventário do fundo Secretaria do Interior – SI e inventário do fundo 

Secretaria de Segurança e Assistência Pública - SSA. 

Pensando nas atividades de difusão, além das visitas técnicas e projetos, 

o arquivo também realiza publicações através da Revista do Arquivo Público 

Mineiro com o objetivo de divulgar os documentos do seu acervo e contribuir 

para pesquisas e esclarecimentos relativos à história e cultura mineira. 

Especificamente do DOPS/MG o Arquivo não realiza nenhuma atividade de 

difusão e não realiza nenhum projeto além do Memórias Reveladas. 

 

Quadro 2 – Análise Arquivo Público Mineiro 

Atendimento aos conteúdos gerais e especificamente 

arquivísticos  Sim  Não  

CONTEÚDO: Aspectos Gerais      

Informações sobre os objetivos do website   X 

Informações sobre histórico  X   

Informações sobre competências  X   

Informações sobre estrutura organizacional    X 

Informações sobre programa de trabalho     X 

Informações sobre quadro de diretores (e-mails, telefones)   X 

Informações sobre endereço físico da Instituição X   

Informações sobre formas de acesso   X 
Informações sobre os serviços prestados via web, por correspondência ou 

no local     
Adequação da linguagem utilizada (evitando termos técnicos pouco 

conhecidos) X   
Informações sobre a existência de conteúdos do website (relatórios, manuais, normas, 

imagens etc.) em documentos impressos (e, nesse caso, como tais documentos podem 

ser obtidos)   X 
Links atualizados, relacionados à administração pública na qual se insere 

a instituição arquivística;   X 

informações sobre material protegido por copyright   X 
Informações sobre programas, planos e relatório anual da instituição 

(possibilitando o download)   X 

Informações sobre projetos (possibilitando o download) X   

CONTEÚDO: Aspectos Arquivísticos     
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Características gerais do acervo X   

Datas - limites do acervo X   

Quantidade do acervo   X  

Tipologia do acervo  X   
Instrumentos de pesquisa (instrumentos de pesquisa on-line, instrumento 

de pesquisa on-line em base de dados, instrumentos de pesquisa não 

disponíveis on-line, outras bases de dados); X   

Estrutura de funcionamento do atendimento ao usuário: horário de 

funcionamento, formas de atendimento; X    

Serviços arquivísticos prestados tanto no local como via e-mail  X    

Métodos de trabalho arquivístico; arranjo e descrição dos documentos, 

avaliação e transferência, emprego de tecnologias da informação X   
Legislação arquivística (regras gerais de acesso, restrições, privacidade, 

possibilitando o download desses documentos, conforme critérios da 

instituição)  X   

Modalidades de atendimento e tempo previsto para resposta  X  
Fonte: Site do Arquivo Público Mineiro 

 
5.3 Arquivo Público do Estado do Espírito Santo 

 
Foi criado em 1908 como um anexo à biblioteca pública, somente em 1943 

está união foi desfeita. Tem a missão de realizar a gestão dos documentos 

produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Estadual, além de tratar os 

documentos após o cumprimento das razões pelo qual foi criado. 

Por meio de um decreto estadual, em 1930 foi criado o cargo do Delegado 

de Ordem Social e estava subordinado à Delegacia Geral. Diante desse decreto, 

deu início ao desenvolvimento de uma polícia voltada para a manutenção da 

ordem social do Estado. Entre os anos de 1935 e 1937 foi estruturada uma 

Delegacia de Segurança Política e Social, que tinha como objetivo vigiar os 

movimentos sociais-ideológicos de contestação ao governo de Vargas. 

Em 1946, por meio do Decreto-lei estadual nº 16.230 de 14 de setembro, 

a Delegacia de Ordem Política e Social, a Delegacia de Estrangeiros e 1ª e 2ª 

Delegacias Auxiliares foram unificadas em uma única Delegacia Especializada 

– Delegacia Especializada de Ordem Política e Social do Espírito Santo 

(DEOPS/ES). 

A DEOPS/ES tinha como finalidade a manutenção da ordem política e 

social; a fiscalização e registro de estrangeiros; a fiscalização e controle do 

comércio; o uso e depósito de explosivos, armas, munições e produtos químicos; 
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fiscalização dos embarques e desembarques terrestres, marítimos, fluviais e 

aéreos; fiscalização de hotéis, pensões e casas de cômodos; serviços secretos; 

além de crimes contra a economia popular e corregedoria. Futuramente, a 

DEOPS passou por alterações em sua nomenclatura, sendo chamada de 

Delegacia da Ordem Política e Social – DOPS, mantendo as finalidades da 

anterior. 

Importante destacar que a DOPS detinha um papel essencial na 

manutenção do Regime Militar. A partir do processo de redemocratização do 

país, resultando no fim do Regime Militar, as funções da DOPS se esvaíram, até 

sua completa extinção no início da década de 1990. Logo, foi decidido pela 

transferência das fichas policiais e dossiês para o Arquivo Público do Estado do 

Espírito Santo. 

O acervo não foi classificado em seu órgão de origem, sob guarda do 

APEES, em 1992 e 1993, o acervo foi organizado e recebeu um arranjo. A ordem 

original não pôde ser considerada, visto que, o conjunto documental chegou ao 

Arquivo sem classificação, organização e sem relação lógica entre os 

documentos. Com o início do Projeto Memórias Reveladas percebeu-se a 

necessidade de estruturar um novo arranjo para o fundo DOPS/ES, baseado no 

que havia sido realizado anteriormente, somente com algumas alterações. Com 

relação aos instrumentos de pesquisa, o Arquivo possui um Inventário Sumário 

dos Documentos Pertencentes ao Fundo Documental Delegacia de Organização 

Política e Social do Espírito Santo. 

No conjunto documental constam 1 bandeira do Partido Comunista, 336 

fotografias, 18 livros, 20.159 fichas policiais e 14,94m de documentos textuais, o 

equivalente a 80 caixas box grande. O acervo possui uma documentação com 

produção referente aos anos de 1934-1989 e é formado por correspondências 

expedidas e recebidas por órgãos da Secretaria de Segurança Pública, pedidos 

de busca, protocolos de envio/recebimento de informações, ordens de serviços, 

relatórios, ofícios internos e externos, informes e etc. 

Os documentos estão reunidos por assunto/tema e agrupados por séries, 

subséries e dossiês. As fichas policiais estão em ordem alfabética e 

armazenadas em armários-fichários. Para ter acesso aos documentos é 

necessária uma autorização, visto que, possuem restrições de acesso. Uma 
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pequena parte da documentação está com sinais de deterioração, mas, no geral, 

possuem um bom estado de conservação. 

Tratando-se das atividades de difusão cultural, o APEES realiza o arquivo 

itinerante, trata-se de um programa onde o Arquivo percorre os municípios do 

interior do Estado para atender descendentes de imigrantes e demais 

interessados no assunto; caminho do imigrante, foi idealizado durante o 

desenvolvimento do Projeto Imigrantes com a necessidade de ampliar o 

conhecimento sobre a história da imigração no Estado, percorrendo os mesmos 

trajetos feitos pelos camponeses imigrantes; exposições e eventos. 

Além dessas ações a instituição realiza diversos projetos, como, por 

exemplo, o projeto Censos Populacionais, que tem por objetivo divulgar 

informações sobre a população capixaba no século XIX; Projeto Imigrantes; 

Imprensa Capixaba; Ações Educativas realizadas através de visitas guiadas e 

aulas práticas. O único projeto que envolve o conjunto documental do DOPS é o 

Projeto Memórias Reveladas, iniciativa da Casa Civil da Presidência da 

República, o Arquivo não desenvolve nenhuma atividade própria. 

Para ter acesso à descrição do fundo DOPS só é possível através da 

página oficial do projeto Memórias Reveladas, logo, não conseguimos essa 

informação no site da instituição. No entanto, ela dispõe de relatórios de gestão 

disponíveis para download, quadro de arranjo, legislações a respeito da 

instituição e da gestão de documentos. Especificamente na descrição do fundo 

não contém informações sobre legislação arquivística (regras gerais de acesso, 

restrições, privacidade).  

 
Quadro 3 – Análise Arquivo Público do Estado do Espírito Santo 

Atendimento aos conteúdos gerais e especificamente 

arquivísticos  Sim  Não  

CONTEÚDO: Aspectos Gerais      

Informações sobre os objetivos do website   X 

Informações sobre a instituição: histórico, competências, estrutura 

organizacional, quadros diretores (e-mails e 

telefones), endereço físico da instituição e formas de acesso. X   

Informações sobre programa de trabalho    X 
Informações sobre os serviços prestados via web, por correspondência ou no 

local X   
Adequação da linguagem utilizada (evitando termos técnicos pouco 

conhecidos) X   
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Informações sobre a existência de conteúdos do website (relatórios, manuais, normas, imagens 

etc.) em documentos impressos (e, nesse caso, como tais documentos podem ser obtidos) X   
Links atualizados, relacionados à administração pública na qual se insere a 

instituição arquivística;  X  

Informações sobre material protegido por copyright X   
Informações sobre programas, planos, projetos e relatórios anuais 

(possibilitando o download) X    

CONTEÚDO: Aspectos Arquivísticos     

Características gerais do acervo X   

Datas - limites do acervo X   

Quantidade do acervo  X   

Tipologia do acervo  X   
Instrumentos de pesquisa (instrumentos de pesquisa on-line, instrumento de 

pesquisa on-line em base de dados, instrumentos de pesquisa não disponíveis 

on-line, outras bases de dados); X   
Estrutura de funcionamento do atendimento ao usuário: horário de 

funcionamento, formas de atendimento; X   

Serviços arquivísticos prestados tanto no local como via e-mail  X   

Métodos de trabalho arquivístico; arranjo e descrição dos documentos, 

avaliação e transferência, emprego de tecnologias da informação X   
Legislação arquivística (regras gerais de acesso, restrições, privacidade, 

possibilitando o download desses documentos, conforme critérios da 

instituição)  X  
Modalidades de atendimento e tempo previsto para resposta X   

Fonte: Site do Arquivo Público do Espirito Santo. 

 
 
5.4 Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro 

 
O Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ) está ligado à 

Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança, tem por objetivo implementar 

a política estadual de arquivos estabelecida pelo Conselho Estadual de Arquivos 

- CONEARQ, por meio da gestão, recolhimento, tratamento técnico e 

preservação, garantindo acesso aos documentos. Possui um acervo de 4 mil 

metros lineares, contendo documentos textuais, cartográficos, fotográficos, 

sonoros, filmográficos e objetos tridimensionais. 

O APERJ define parcerias para publicar livros, instrumentos de pesquisa, 

catálogos e revistas, afim de incentivar e divulgar a pesquisa em seus acervos, 

além de realizar concursos de monografias. Especificamente sobre os acervos 

do Regime Militar não é realizado nenhuma atividade de difusão, no entanto, em 

Carta de Serviço disponibilizada pelo Arquivo em seu site, consta a informação 
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que o conjunto documental do período está entre os mais pesquisados. 

Recentemente, no dia 25 de agosto de 2021, o Arquivo lançou um novo projeto 

chamado APERJ Itinerante, a princípio a exposição ficará disponível na 

Biblioteca Parque divulgando as Obras do Porto, Obras do Estado e 

Governadores e Campanhas de Vacinação. Logo depois, a exposição segue 

para a Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro – IOERJ e Escolas Públicas 

do Estado. 

As competências do Arquivo são definidas a partir do decreto nº 43.871, 

de 08 de outubro de 2012, por conseguinte, a estrutura organizacional é regida 

pelo Decreto Nº 47.674 de 5 de julho de 2021. Em decorrência do Programa de 

Gestão de Documentos do Estado do Rio de Janeiro – PGD-RJ foram publicados 

diversos instrumentos técnicos de gestão de documentos, no site da instituição 

possui disponível alguns manuais para download, além dos planos de 

classificação e tabelas de temporalidade. A base de dados para consultar os 

fundos fica disponível no próprio site. Alguns dados coletados foram dispostos 

na tabela a seguir. 

 

Quadro 4 – Análise Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro 

Atendimento aos conteúdos gerais e especificamente 

arquivísticos  Sim  Não  

CONTEÚDO: Aspectos Gerais      

Informações sobre os objetivos do website   X 

Informações sobre a instituição: histórico, competências, estrutura 

organizacional, quadros diretores (e-mails e 

telefones), endereço físico da instituição e formas de acesso. X   

Informações sobre programa de trabalho    X 
Informações sobre os serviços prestados via web, por correspondência ou no 

local X   
Adequação da linguagem utilizada (evitando termos técnicos pouco 

conhecidos) X   

Informações sobre a existência de conteúdos do website (relatórios, manuais, normas, imagens 

etc.) em documentos impressos (e, nesse caso, como tais documentos podem ser obtidos) X   
Links atualizados, relacionados à administração pública na qual se insere a 

instituição arquivística; X   

Informações sobre material protegido por copyright   X  

Informações sobre programas, planos, projetos e relatórios anuais 

(possibilitando o download)  X   

CONTEÚDO: Aspectos Arquivísticos     
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Características gerais do acervo X   

Datas - limites do acervo X   

Quantidade do acervo  X   

Tipologia do acervo  X   

Instrumentos de pesquisa (instrumentos de pesquisa on-line, instrumento de 

pesquisa on-line em base de dados, instrumentos de pesquisa não disponíveis 

on-line, outras bases de dados); X   

Estrutura de funcionamento do atendimento ao usuário: horário de 

funcionamento, formas de atendimento; X   

Serviços arquivísticos prestados tanto no local como via e-mail  X   

Métodos de trabalho arquivístico; arranjo e descrição dos documentos, 

avaliação e transferência, emprego de tecnologias da informação X   
Legislação arquivística (regras gerais de acesso, restrições, privacidade, 

possibilitando o download desses documentos, conforme critérios da 

instituição)  X   

Modalidades de atendimento e tempo previsto para resposta X   
Fonte: Site do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro 

 

5.4.1 Departamento Autônomo de Ordem Política e Social do Estado do Rio de 

Janeiro 

 

O órgão de polícia política do Estado do Rio de Janeiro teve início na 

Seção de Ordem Política e Social, criada pelo Decreto nº 3137, de 27 de 

setembro de 1934, até então, subordinada à Inspetoria Geral de Segurança 

Pública. Com a Ditadura Estadonovista, ampliaram-se as atividades de controle 

sócio-político no país. 

 A partir do Decreto 580, de 11 de outubro de 1938, foi criada a Delegacia 

de Ordem Política e Social (DOPS), diretamente subordinada ao chefe de polícia. 

Em 1940 a Delegacia passou a ser subordinada ao Gabinete do Secretário de 

Justiça e Segurança Pública, em novembro de 1943, esta secretaria foi dividida 

em Secretaria de Interior e Justiça e Secretaria de Segurança Pública, a qual o 

DOPS ficou subordinada. 

Em 1944, a Delegacia passou a ser uma divisão com duas delegacias: 

Delegacia de Ordem Política e Delegacia de Ordem Social. Futuramente, em 

1947, essas duas delegacias foram extintas e se manteve as Seções de Ordem 

Política e Ordem Social. 
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Criado em 1964, o Departamento de Polícia Política e Social (DPPS) era 

subordinado à Secretaria de Segurança Pública, em 1971 foi transformado em 

Departamento Autônomo de Ordem Política e Social. Diante do Decreto 001, de 

15 de março de 1975, foi criado o Departamento Geral de Investigações 

Especiais (DGIE), através do Departamento de Polícia Política e Social, 

absorveu os órgãos de polícia política, mantendo as atividades até 1983. 

O seu acervo é composto por documentos produzidos entre 1934-1975 e 

que espelham as atividades de atuação do DOPS-RJ como, por exemplo, 

prontuários de pessoas físicas, relatórios de investigação, boletins de serviço, 

pedidos de busca, informes, fotografias, panfletos, termo de declaração, 

telegramas e etc. O seu fundo está organizado em oito séries: Associação, 

sindicatos e cooperativas, atividades políticas, documentos administrativos, 

informação, investigações policiais, partes de serviço, pedidos de busca e 

prontuários-RJ. 

Para acessar esses documentos não existem nenhuma restrição, quanto 

a condições para reprodução, são disponibilizadas cópias dos documentos 

solicitados pelo usuário através de requerimento protocolado na instituição. 

 

5.4.2 Departamento de Ordem Política e Social do Estado da Guanabara 

 
Em 1962 foi criado o Departamento de Ordem Política e Social do Estado 

da Guanabara (DOPS-GB), subordinado à Secretaria de Segurança Pública. 

Tinha como competência os serviços de operações com as seções de atividades 

antidemocráticas, atividades estrangeiras e de ordem pública; investigações, 

fiscalização de armas e explosivos; seções de diligências especiais e de 

administração. 

Além de ajudar outros estados na formação de órgão de polícia política, 

fornecia vistos e passaportes para o exterior, juntamente com o IFP, e a emissão 

de certidão negativa de antecedentes políticos. Extinto em 1975, teve seus 

arquivos herdados pelo Departamento Geral de Investigações Especiais. O 

DGIE foi o último órgão de polícia política no Rio de Janeiro, criado diante da 

junção dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, acabou recebendo a 

documentação de todos os outros órgãos de polícia política no Estado, sendo 

extinto em 1983. 
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O seu acervo é composto por documentos produzidos entre 1962-1975, 

reúne dossiês, prontuários, laudos, inquéritos, cartas, fichas funcionais e mapas 

de frequência de servidores. O fundo foi arranjado em 31 séries e 2 subséries, 

as séries “prontuários” e “fichas”’ foram organizadas por ordem alfabética, as 

demais foram organizadas por tipo documental e ordenadas cronologicamente. 

Para ter acesso aos documentos depende do seu estado de conservação, a 

reprodução é permitida mediante autorização do APERJ. 

 

5.4.3 Polícias Políticas do Rio de Janeiro 

O primeiro órgão de polícia política no Rio de Janeiro foi estabelecido pelo 

Decreto n.º 14.079 de 25 de outubro de 1920, chamado de Seção de Ordem 

Social e Segurança Pública, foi integrado a estrutura da Inspetoria de 

Investigação e Segurança Pública. Em 1922, além das responsabilidades que a 

Seção de Ordem Social e Segurança Pública detinha, foi criada a 4ª Delegacia 

Auxiliar, com o objetivo de também atuar na repressão ao anarquismo e a 

expulsão de estrangeiro. 

A Delegacia Especial de Segurança Política e Social foi a primeira 

delegacia especializada de polícia política, criada em 1933. Atuava na repressão 

à Aliança Nacional Libertadora, em 1935, e à Ação Integralista Brasileira em 

1937. A Divisão de Polícia Política e Social, criada em 1944, tinha como 

finalidade atuar nas repressões as atividades dos militantes do Partido 

Comunista, ademais, investigava as lideranças de partidos políticos legais.  

Diante da migração da capital do país para Brasília, a polícia política 

passou a fazer parte da estrutura do estado da Guanabara. No ano de 1962, foi 

criado o Departamento de Ordem Polícia Política e Social, tal órgão atuava na 

repressão aos sindicatos, entidades, estudantes, artistas e intelectuais. 

Os documentos pertencentes a esse fundo faziam parte do arquivo do 

Departamento Geral de Investigações Especiais. O fundo reúne documentos 

com data de produção de 1927-1983, sendo 120 prontuários, 3 mil pastas 

agrupadas em 58 setores, 2 milhões e 500 mil fichas organizadas por nome, 

assunto e tipo documental. Os prontuários estão ordenados numericamente e 

contém fichas de identificação, termos de declaração, fotografias, relatos de 

investigação e resumo das informações; os dossiês estão organizados em 

pastas com nomenclatura designada pelo produtor, nele contém relatos de 
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investigação, correspondência de outros órgãos de informação, boletins, termos 

de declaração, fotografias, recortes de jornais e documentos apreendidos; cerca 

de 16 mil negativos de vidro e acetato, 24 mil fotografias e fichas de identificação 

policial. Importante destacar que o cálculo das quantidades das fotografias é 

aproximado, bem como os documentos iconográficos, cartográficos, sonoros e 

filmográficos também não estão quantificados. 

Dos documentos presentes nesse fundo, destacam-se os documentos 

relacionados a Aliança Nacional Libertadora, ao Partido Comunista, à Ação 

Integralista Brasileira, e a organizações da Esquerda Armada, partidos políticos, 

sindicatos, entidades estudantis, espionagem, anistias, eleições e greves. O 

acesso à documentação é parcialmente restrito devido ao seu estado de 

conservação. 

 

 
5.4.4 Departamento do Sistema Penitenciário  

 

O fundo Departamento do Sistema Penitenciário - DESIPE contém 

documentos com data de produção de 1931-1997 e que foi recolhido ao APERJ 

em 1999. Possui documentos referente a informações pessoais sobre internos 

das unidades prisionais do DESIPE, assim como, prontuários, fichas e 

solicitações de visitas.  O fundo não está completamente organizado e possui 

restrição de acesso em decorrência do processo de preservação digital, visto 

que, alguns documentos sofreram perda de suporte e informação. 

 

5.4.5 Movimento Feminino pela Anistia e Liberdade Democrática 

 

O Movimento Feminino pela Anistia nasceu em 1975, um ano após a 

posse do presidente Geisel, tinha como objetivo a conscientização das entidades 

e do governo afim de demonstrar a necessidade e importância da anistia aos 

presos políticos e exilados. Diante disso, conquistaram o respeito da sociedade 

e uma estrutura nacional ao movimento.  

Após a anistia, em 1981, a luta do MFPA foi ampliada e transformou-se 

no Movimento Feminino pela Anistia e Liberdades Democráticas, ampliando a 

sua luta. Tinham como objetivo:  
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defender a ampliação da anistia já decretada, para transformá-la em 
ampla e irrestrita, abrangendo a todos os exilados políticos que ainda 
não haviam retornado; permitir a readmissão de todas as pessoas 
demitidas pelas leis de exceção; elucidar os casos relativos aos mortos 
e desaparecidos; lutar contra as “cassações” brancas e as leis de 
exceção até que fossem erradicadas; mobilizar e conscientizar a 
população nas lutas pelos direitos fundamentais da pessoa humana; 
empreender ações patrióticas contra as intenções e atos nocivos aos 
anseios democráticos do povo brasileiro; promover a elevação cultural, 
social, cívica e política da mulher brasileira, orientando-a para a 
compreensão e defesa de seus direitos na sociedade, nos moldes dos 
ideais democráticos; apoiar entidades nacionais e internacionais que 
lutavam pelas liberdades democráticas. (ARQUIVO PÚBLICO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2006).  

 
 

O acervo foi doado ao APERJ em dezembro de 2000, possuindo 

documentos com data de produção entre os anos de 1975-1999. Passou pelo 

processo de organização e descrição logo após a sua doação e teve seu 

inventário concluído no ano de 2006. 

Está organizado em 5 séries e possui documentos textuais, 

bibliográficos, iconográficos e tridimensionais. Sendo eles: folhetos, fotografia, 

adesivos, bandeira, estatutos, carta de princípios, biografia, livros, relatórios 

periódicos, panfletos, cartazes, manifestos, convites, temários, recortes de 

jornais, correspondência, apelos produzidos pela entidade ou recebidos. Essa 

documentação possui restrição de acesso devido ao seu estado de conservação. 

 

5.4.6 Delegacia Especial de Segurança Política e Social 

 

Órgão criado através do Decreto n.º 22.332, de 10 de janeiro de 1933, 

com o objetivo de ser uma polícia política, envolvendo as Seções de Ordem 

Política, e de Ordem Social, além do Arquivo Geral.  

A Delegacia Especial de Segurança Política e Social herdou documentos 

produzidos por órgãos anteriores e também passou a fazer parte do arquivo do 

Departamento Geral de Investigações Especiais. Esse fundo foi avaliado, 

organizado e descrito pelo APERJ entre os anos de 1996 a 2001. 

O seu conjunto documental é composto por documentos textuais e 

iconográficos com data de produção de 1905-1944. Possui cartazes, cartões 

postais, desenhos e fotografias com informações sobre as atividades de 

comunistas, espionagem alemã e italiana durante a 2ª Guerra Mundial e sobre a 
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atuação da Polícia Política. A reprodução e acesso são permitidos mediante a 

autorização da APERJ. 

 

5.4.7 Divisão de Polícia Política e Social 

 

Instituída em 1944 e ligada ao Departamento Federal de Segurança 

Pública, teve o seu encerramento decretado em 21 de agosto de 1945 devido à 

criação da Delegacia de Ordem Política e Social. No entanto, três meses depois, 

foi reaberta subordinada as delegacias de Segurança Política e Segurança 

Social e no serviço de Investigações. Diante da transferência da capital do país 

para Brasília, passou a ser subordinada ao governo do Estado da Guanabara 

que criou o Departamento de Ordem Política e Social. 

Os documentos dessa divisão fazem parte do arquivo inativo do último 

órgão de polícia política, o Departamento Geral de Investigações Especiais e 

possuem data de produção de 1944-1962. A organização original do fundo foi 

alterada, passando a ser classificada através do método decimal e organizado 

por tipo documental, dentro das 23 séries estabelecidas. O acesso aos 

documentos está restrito devido ao seu estado de conservação. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa se propôs, como objetivo geral, analisar as ações de 

difusão cultural nos Arquivos referentes aos conjuntos documentais produzidos 

no âmbito do regime ditatorial brasileiro. Como objetivo específico, se propôs: 

Contextualizar o processo ditatorial brasileiro (1964-1985); discutir o papel da 

difusão cultural na construção e manutenção da memória; e descrever as 

atividades de difusão cultural nos websites das instituições arquivísticas 

selecionadas referentes aos conjuntos documentais que versam sobre o período 

da ditadura brasileira. Todos os objetivos, gerais e específicos, foram 

alcançados, no entanto, identificamos a importância desta temática e a 

necessidade de aprofundamento na pesquisa para garantir e auxiliar no 

reconhecimento das instituições arquivísticas como um lugar de memória e um 

lugar que fomenta políticas de memória, para assim, garantir a disseminação das 

informações, principalmente do período do regime militar. 

De acordo com os Princípios Básicos Sobre o Papel dos Arquivistas na 

Defesa dos Direitos Humanos, elaborado pelo Conselho Internacional de 

Arquivos, os arquivistas 

devem considerar em cada decisão de avaliação a utilidade dos 
documentos para apoiar ou identificar uma reivindicação de direitos 
humanos, para auxiliar na identificação de autores de violações de 
direitos humanos, para permitir a identificação de pessoas que 
ocupavam posições nas quais poderiam ter se envolvido em violações 
dos direitos humanos, para esclarecer os fatos que levaram à violação 
de direitos humanos, para ajudar a elucidar o destino de pessoas 
desaparecidas, ou para capacitar os indivíduos a buscarem 
compensação por violações passadas de direitos humanos. 
(CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 2017, p. 95) 

 
Assim como, é papel do Estado e das instituições arquivísticas: 
 

5. Governos devem garantir que os arquivos relativos a violações de 
direitos humanos e direito humanitário sejam preservados. Governos e 
instituições privadas asseguram o fornecimento de fundos suficientes 
e outros recursos para a gestão profissional desses arquivos; 6. 
Instituições e arquivistas devem garantir que os arquivos dos órgãos 
temporários estabelecidos para ajudar na justiça transicional sejam 
protegidos e preservados, tanto durante a existência da entidade 
quanto depois de sua extinção; a eliminação de quaisquer documentos 
desses órgãos deve ser prévia e publicamente noticiada. (CONSELHO 
NACIONAL DE ARQUIVOS, 2017, p.96-97) 

 

Podemos observar que os três princípios destacados acima funcionam 

como uma “tríade”, os três estão interligados e cumprem um papel especial para 
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o acesso e preservação das informações. Os arquivos são essenciais no 

processo de redemocratização e justiça de transição, visto que, são através 

desses documentos que conseguimos garantir que a verdade sobre as violações 

dos direitos humanos ocorridas no período seja explicitada e que possam ser 

responsabilizados. Além do conjunto documental, os profissionais, as 

instituições e o Estado cumprem um papel fundamental nesse processo.  

Nesse contexto, é importante destacar a importância das políticas de 

memória e da difusão cultural. As políticas de memória trata-se também da luta 

contra o esquecimento, dessa forma, é necessário explicitar a importância da 

abertura dos arquivos da ditadura e também da reparação dos direitos humanos 

das vítimas de violência política no Brasil e, principalmente, realizar políticas de 

memória para preservação e manutenção da memória da ditadura. É essencial 

que o Estado reconheça a importância da política de memória para os Arquivos. 

Deste modo, é por meio da difusão cultural que conseguimos dar visibilidade a 

documentação referente a este período e fazer com que a sociedade tenha 

acesso aos documentos. 

Mediante o exposto, realizamos uma análise nos sites das instituições do 

Sudeste brasileiro, dentre as instituições analisadas, somente o Arquivo Público 

do Estado de São Paulo realiza ações de difusão própria. O Arquivo Público do 

Estado do Rio de Janeiro, o Arquivo Público Mineiro e o Arquivo Público do 

Estado do Espírito Santo realizam ações de difusão cultural, mas não 

especificamente sobre os conjuntos documentais do período analisado, 

participam apenas do projeto Memórias Reveladas.  

Diante da importância do tema, seria importante que as instituições 

desenvolvessem outras ações próprias de difusão cultural, além do Memórias 

Reveladas, para que a sociedade tivesse conhecimento da verdade sobre as 

violações dos direitos humanos ocorridas no período ditatorial, para assim, não 

serem repetidas e nem esquecidas. A elaboração de novas ações de difusão 

seria interessante para atrair novos usuários para os Arquivos. 

As instituições poderiam utilizar de estratégias de marketing digital, por 

exemplo, ou redes socais. Importante destacar que a maioria das instituições 

analisadas, exceto o APEES, são ativas no Instagram, Facebook e Youtube. 

Logo, podem realizar ações por meio dessas redes e atingir um público maior 

para a instituição. 
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Aos arquivistas, instituições e Estado, cabe elaborar políticas de memória, 

para que os arquivos sejam preservados e, principalmente, sejam elaboradas 

medidas para disseminação dessas informações. 
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