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RESUMO 

 

O estudo trata da difusão em arquivos, abordando a difusão como um tema de ligação 

interdisciplinar entre os estudos da Arquivologia e da Ciência da Informação, e focando 

especialmente o recurso a exposições virtuais. Apresenta os conceitos de difusão e de 

exposição (presencial e virtual). Recorre-se, para estudo de caso, ao Arquivo Nacional, que 

possui a missão de garantir à sociedade e ao Estado o direito constitucional à informação, e 

que tem entre suas ações de difusão do acervo exposições virtuais. As exposições virtuais 

foram analisadas a partir de quesitos considerados relevantes para avaliar seu caráter 

arquivístico e capacidade de evidenciar à sociedade o acervo e as funções da instituição. A 

metodologia baseou-se em revisão bibliográfica na temática de difusão e exposição, e sua 

relação com a Arquivologia e a Ciência da Informação. Após a análise das exposições virtuais 

do Arquivo Nacional, o estudo indica requisitos e cuidados que podem ser tomados para 

potencializar exposições virtuais como ferramentas de difusão.  

 

 

Palavras-Chave: Difusão. Arquivo Nacional (Brasil). Exposições Virtuais. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The study deals with diffusion in archives, approaching diffusion as a theme of 

interdisciplinary connection between the studies of Archival Science and Information Science, 

and focusing especially on the use of virtual exhibitions. It presents the concepts of diffusion 

and exposition (in person and virtual). For a case study, the National Archives is used, which 

has the mission of guaranteeing society and the State the constitutional right to information, 

and which has among its actions of diffusion of the collection virtual exhibitions. The virtual 

exhibitions were analyzed from questions considered relevant to assess their archival 

character and ability to show society the collection and the institution's functions. The 

methodology was based on a bibliographic review on the theme of diffusion and exposure, 

and its relationship with Archival Science and Information Science. After analyzing the 

virtual exhibitions of the National Archives, the study indicates requirements and precautions 

that can be taken to enhance virtual exhibitions as diffusion tools. 

 

 

Key-Words: Diffusion. National Archives (Brazil). Virtual Exhibitions. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Instituições arquivísticas, também chamadas de arquivos, são instituições que 

preservam e dão acesso a documentos produzidos e acumulados por entidades coletivas, 

pessoas e famílias em suas atividades, documentos esses que, por seus valores probatórios e 

históricos, são considerados de guarda permanente.   

Além de sua utilidade para os seus próprios produtores, os documentos acumulados 

são, potencialmente, úteis para toda a sociedade, e assim considerados patrimônio, posto que 

conservam dados e informações que ajudam a recuperar a trajetória histórica dos envolvidos e 

da sociedade numa dada conjuntura. 

Dessa forma, a preservação realizada pelas instituições com acervo arquivístico só faz 

sentido na medida em que o que é preservado deve ser, pelo menos teoricamente, usado e útil 

a alguém, no presente ou futuro. E para ser útil, precisa ser conhecido. 

Para a sociedade conhecer os documentos, diversas ações são necessárias, como a 

aquisição, preservação, classificação, descrição, acesso e difusão. Difundir o acervo 

arquivístico é extremamente importante porque permite que os cidadãos conheçam e se 

identifiquem com o passado de sua sociedade, trazendo oportunidades para conhecimento de 

sua própria história (BELLOTTO, 2014, p. 135). 

O exercício da função difusão pelos arquivos pode aproximar a população de sua 

história e cultura, sendo realizadas por meio de ações como palestras, visitas guiadas, 

exposições dos acervos arquivísticos, eventos, comemorações específicas, teatro e turismo 

relacionados aos documentos de arquivos (BELLOTTO, 2014, p. 133). 

A difusão em arquivos permite que as instituições evidenciem que sua relevância para 

o cidadão e não se prende somente a suas necessidades individuais, à busca de uma 

informação ou prova que lhe é necessária, mas também a informações que lhe podem ser úteis 

como integrante de uma sociedade que necessita de referências históricas e culturais. 

A difusão, como um fenômeno ligado aos estudos da Ciência da Informação (CI), 

contribui para o avanço das instituições que possuem acervos. A CI contribui para a sociedade 

do conhecimento, e auxilia na solução das respostas aos problemas sociais, ajudando a 

melhorar a qualidade de vida da população (CARELLI, 2006, p. 1). Uma das preocupações da 

área é a questão do acesso à informação e às ferramentas que poderão ser utilizadas para 

disponibilidade do conhecimento. 
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A aplicação prática da CI pode se realizar em diversos contextos, como arquivos, 

museus e bibliotecas, dando fundamentos, entre outras possibilidades, para a melhoria de 

tarefas realizadas, nessas instituições.  

Para Araújo (2014, p. 24), a “Ciência da Informação não é a ciência dos contextos 

socioculturais e nem a ciência das interações entre os sujeitos. Ela busca, nesses elementos, 

algo de específico, de particular: a dimensão informacional presente nesses fenômenos”.  

Assiste-se a um crescente interesse por estudos que relacionam arquivologia e CI. A 

Base de Dados em Ciência da Informação – BRAPCI1 registra, entre 2010 a 2020, 723 artigos 

recuperáveis com a expressão “Ciência da Informação e Arquivologia”, 98 artigos com a 

expressão “Ciência da Informação e Biblioteconomia” e três com a expressão “Ciência da 

Informação e Museologia”. Para comprovar a afirmação desse maior interesse, entre os anos 

2000 e 2009, foram localizados 102 artigos com a expressão “Ciência da Informação e 

Biblioteconomia”, enquanto nenhum artigo foi localizado para “Ciência da Informação e 

Arquivologia” nem “Ciência da Informação e Museologia”. 

A CI vê o acervo arquivístico como um repositório de informações, o que permite aos 

arquivistas também utilizarem o arcabouço teórico e metodológico dessa área para analisar o 

acervo e os processos informacionais envolvidos, favorecendo sua melhor compreensão. 

Diante desta responsabilidade, o objeto deste trabalho é o recurso por instituições 

arquívisticas a exposições virtuais como meio de difusão de seus acervos e delas mesmas, 

recorrendo-se, como estudo de caso, ao Arquivo Nacional (AN).  Espera-se identificar se as 

exposições virtuais de acervos arquivísticos atendem a requisitos específicos relacionados ao 

acesso em arquivos e para a apresentação do próprio AN à sociedade em geral. A exposição 

tem o propósito de difundir o acervo, levando os cidadãos aos arquivos, o que remete aos 

princípios iluministas de levar os “tesouros” arquivísticos ao povo. 

Acreditamos que as pesquisas científicas buscam o desenvolvimento da sociedade, por 

intermédio de diversas áreas do conhecimento. Os desafios impostos impõem a estas áreas 

manifestarem-se nas práticas sociais, através de profissões que estão pautadas em 

fundamentações e estudos que validam e garantem legitimação nas intervenções elaboradas 

(SANTA ANNA, 2018, p. 52).  

A motivação principal para construção do tema deste trabalho refere-se a conexão 

pessoal do autor com as diversas atividades culturais e de difusão dos acervos, principalmente 

as exposições, em instituições como museus, bibliotecas e arquivos da cidade do Rio de 

 
1 CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 2021. BRAPCI. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/>. Acesso 

em: 01 jun. 2021. 
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Janeiro. Inicialmente foi pensado em elaborar um trabalho voltado para ações culturais dentro 

das instituições de arquivo, envolvendo as exposições. Com a chegada da pandemia de Covid-

19 e a adoção de restrições sociais para segurança sanitária, forçando as instituições 

permanecerem fechadas, foi decido elaborar um “corte” na pesquisa, selecionando apenas o 

Arquivo Nacional como a maior instituição com acervos arquivísticos do país, e que possui 

exposições virtuais como uma das atividades de difusão realizadas. A pesquisa ganharia um 

caráter marcadamente arquivístico e traria preocupações para exposição dos acervos em 

ambiente virtual, e a pesquisa seria elaborada através do uso da internet. Observamos também 

que na área arquivística não existem muitas pesquisas relacionadas ao tema da difusão por 

meio de exposição, o que nos incentivou a propor um trabalho com esse tema. 

A pesquisa pode contribuir para novas frentes de estudos, trazendo luz aos aspectos 

culturais e às ações dos arquivos voltadas à sua função de difundir o conhecimento para a 

sociedade. Consideramos que a difusão é de suma importância para essas instituições, ao 

permitir que a população saiba o que são os arquivos, o que guardam e o patrimônio a que dão 

acesso. A análise das exposições virtuais do AN poderá suscitar debates importantes para as 

atividades de difusão, como o acesso, a preservação da informação, os métodos e práticas 

arquivísticas, os temas que abordam e a importância dos sites institucionais, entre outras 

questões. 

A difusão em arquivos através das exposições, seja de maneira virtual ou presencial, 

oferece oportunidade para a sociedade conhecer melhor sua história e cultura. A difusão para 

os arquivos é de suma importância para atender aos pesquisadores e todo cidadão que busca 

por informação e conhecimento, aproximando-o da instituição. 

O tema desta investigação possui relevância para a área CI, pois entendemos que a 

nossa responsabilidade é adotar medidas para a promoção do conhecimento sobre os acervos 

custodiados, promover o acesso à informação e, principalmente, a conscientizar a sociedade 

da importância do patrimônio documental arquivístico. 

Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa do tipo exploratória e descritiva, sendo 

trabalhados os dados, os fatos, e cada processo para intensificar a pesquisa (MINAYO; 

SANCHES, 1993, p. 247). 

A forma de abordagem escolhida, segundo Minayo e Sanches (1993, p. 244), permite-

nos atentar “com empatia aos motivos, às intenções, aos projetos dos atores, a partir dos quais 

as ações, as estruturas e as relações tornam-se significativas”. Esta abordagem lida com 

diversos significados, diversos motivos, aspirações, valores e atitudes de uma realidade que 

não poderá ser quantificada (MINAYO, 2011, p. 21). 
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Minayo e Sanches (1993) afirmam que 

[...] uma análise qualitativa completa interpreta o conteúdo dos discursos ou a fala 

cotidiana dentro de um quadro de referência, onde a ação e a ação objetivada nas 

instituições permitem ultrapassar a mensagem manifesta e atingir os significados 

latentes. (MINAYO; SANCHES, 1993, p. 246) 

 

A pesquisa é exploratória não só por causa da ausência de trabalhos anteriores, mas 

também para “proporcionar maior familiaridade com a questão, o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” para imaginarmos possíveis soluções e 

explicações. (GIL, 1987, p. 41). Ainda segundo Gil (2008), as 

[p]esquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão 

geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é 

realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se 

difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis.  

Muitas vezes as pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa de uma 

investigação mais ampla. Quando o tema escolhido é bastante genérico, tornam-se 

necessários seu esclarecimento e delimitação, o que exige revisão da literatura, 

discussão com especialistas e outros procedimentos (GIL, 2008, p. 27) 

 

Nossas fontes de informação são a bibliografia, documentos e estudos publicados em 

periódicos convencionais e eletrônicos da área de CI e de arquivologia, o Repositório 

Institucional da Universidade Federal Fluminense - RIUFF, o repositório das apresentações e 

palestras nos Encontros Nacionais de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação - 

BENANCIB, a Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da 

Informação - BRAPCI, o Scientific Electronic Library Online – SCIELO e o site do Arquivo 

Nacional com as exposições virtuais. Também serão usados dicionários da área. 

Sá-Silva et al. (2009, p. 13) mencionam que a “pesquisa documental é um 

procedimento metodológico decisivo em ciências humanas e sociais porque a maior parte das 

fontes escritas – ou não – são quase sempre a base do trabalho de investigação”. 

Um dos objetivos da pesquisa cientifica é buscar respostas para os fenômenos sociais e 

satisfazer algumas necessidades da sociedade, baseando-se na ciência teórica e empírica, e 

avaliar de forma crítica os dados levantados. Toda pesquisa necessita de planejamento, 

considerando o objeto, sua natureza e particularidades, como o espaço e tempo que o objeto 

está inserido. A pesquisa precisa considerar os questionamentos referente ao que busca saber 

desta pesquisa; verificar os recursos disponíveis e a disposição do pesquisador; analisar as 

melhores práticas para obtenção dos resultados da pesquisa e o melhor método para este 

objetivo (ORSOLINI; OLIVEIRA, 2019, p. 5).  

Gomes e Pozzebon (1989, p. 129 apud Orsolini; Oliveira, 2019, p. 5) afirmam que  

[...] a ciência e o conhecimento são, por si mesmos, interdisciplinares, posto que 

ambos se constroem de forma coletiva. A partir deste entendimento, constata-se que 

o conhecimento será concretizado desde que através da interação produtiva, que se 
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opera por conexões entre realidades distintas. Esse cruzamento de realidades 

proporciona, então, a possibilidade de um novo pensar, de um entendimento que 

surge a partir de todos. Entende-se, então, que o estudo de caso é um olhar completo 

sobre o objeto, que é visto em sua totalidade e de forma contextualizada (GOMES; 

POZZEBON, 1989, p. 129 apud ORSOLINI; OLIVEIRA, 2019, p. 5).  

 

Ao analisarmos o tema das exposições virtuais, percebe-se que uma das maneiras de 

promover o acesso aos acervos custodiados é o uso da internet. 

Houve uma grande mudança na sociedade com a aquisição dos computadores e da 

internet na década de 1990. Até então, o acesso era restrito a instituições de ensino e 

empresas, e hoje – quase 40 anos depois – a internet tornou-se um objeto essencial para as 

atividades cotidianas. 

A internet é um facilitador das comunicações, principalmente na difusão das 

informações. Na atualidade, devido à pandemia de Covid-19 com as restrições de acesso às 

instituições, é ainda mais flagrante a necessidade de difundir o acervo nos sites institucionais, 

a fim de gerar conhecimento. O recurso à internet, numa conjuntura em que grande parte das 

instituições está forçada a permanecer fechada, como forma de preservação de melhores 

condições sanitárias para toda a sociedade, inclusive para seu próprio corpo de funcionários, 

permite que os arquivos tenham visibilidade e constitui uma oportunidade para que sejam 

conhecidos por públicos que, por diferentes razões, talvez não tivessem condições de os 

visitarem presencialmente. 

Os acervos arquivísticos de valor permanente são patrimônio documental e, para que 

sejam conhecidos e desfrutados pela sociedade, podem ser utilizados de diversas maneiras, 

seja em palestras, congressos, eventos, seminários, redes sociais das instituições, produções 

editoriais e exposições, em formato virtual ou presencial.  

Uma exposição virtual apresenta o acervo em formato digitalizado por temas e/ou 

seções. Nestas exposições há mais flexibilidade do que nas exposições presenciais, pois 

garantem a segurança do acervo, há maior abrangência do acesso aos documentos expostos, 

redução do custo, pois os documentos estarão disponibilizados no site da instituição, sem a 

necessidade de material físico específico, entre outros. O único requisito essencial é o acesso 

à internet, permitindo que a exposição virtual fique disponível em qualquer parte do mundo a 

qualquer momento (BÉLAND, 2009, p. 5). 

As exposições, sejam elas presenciais ou virtuais, facilitam esse processo, na medida 

em que permitem que públicos variados, em termos de idade, condição social e grau de 

instrução, tenham, de uma maneira visual, através dos documentos, um encontro com a 

história e, nesse processo, conheçam a instituição arquivística, seu acervo custodiado e suas 
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atividades para o desenvolvimento da sociedade e em benefício dos interesses políticos e 

sociais. 

O estado do Rio de Janeiro possui cinco instituições que possuem exposições em seus 

sites. O Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro – AGCRJ2 apresenta cinco exposições, 

mas são como catálogos ilustrados, em PDF. O Centro de Pesquisa e Documentação de 

História Contemporânea do Brasil – CPDOC da Fundação Getúlio Vargas – FGV3 apresenta 

oito temas com diversos documentos de seu acervo em seu site, e possui um projeto, lançado 

em 2021, de uma exposição virtual4 sobre a história de Getúlio Vargas. O formato é 

interativo, recorrendo, para apresentar a vida do ex-presidente, a caça-palavras, palavras 

cruzadas e ao jogo "Desafio Vargas". Tem um nítido caráter didático. 

A Biblioteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional – BNDigital5 foi criada com o 

objetivo de promover o acesso aos acervos custodiados da instituição, acesso à informação e 

pesquisas, aproximação do público e difusão do acervo para diversas atividades, inclusive a 

preservação dos documentos. A Biblioteca Nacional6 possui uma longa tradição nas 

atividades de exposição de seu acervo, e desde 1880 organiza exposições, como a “Exposição 

Camoneana” em comemoração ao tricentenário da morte de Luis de Camões. A BNDigital foi 

lançada em 2006 e em seu site contempla três páginas de conteúdo, que somados apresentam 

28 exposições. Predomina, como é natural, acervo bibliográfico. 

O Museu da República7 não possui exposições virtuais, disponibiliza fotografias de 

exposições que ocorreram em suas dependências em diversos períodos. Já a Fundação Casa 

de Rui Barbosa – FCRB8 desenvolve diversas atividades com o uso da internet para difusão 

do seu acervo. Em 2015 a FCRB lançou o site intitulado “Memória da Escravidão, Abolição e 

Pós-abolição”, com jogos online, exposições virtuais, vocabulário controlado, entre outras 

atividades, sendo marcante o caráter didático.  

 
2ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – AGCRJ: Publicações – Catálogo de Exposição 

(2021). Disponível em: <http://www0.rio.rj.gov.br/arquivo/publicacoes-catalogo.html>. Acesso em: 25 out. 

2021.  
3FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV). Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies>. Acesso 

em: 25 out. 2021.  
4FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV): Exposição Virtual. Disponível em: <https://expo-virtual-

cpdoc.fgv.br/>. Acesso em: 25 out. 2021.   
5BNDIGITAL (2021): Missão. Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/sobre-a-bndigital/missao/>. Acesso 

em: 26 out. 2021.  
6BNDIGITAL (2021): Exposições. Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/exposicoes/>. Acesso em: 26 out. 

2021.  
7MUSEU DA REPÚBLICA: Exposições Passadas (2021). Disponível em: 

<https://museudarepublica.museus.gov.br/exposicoes-passadas/>. Acesso em: 26 out. 2021.  
8FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA: Exposições (2021). Disponível em: 

<http://www.memoriaescravidao.rb.gov.br/exposicoes.html>. Acesso em: 27 out. 2021  
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Embora as cinco instituições mencionadas apresentem exposições em seus sites, a 

única instituição que possui exposições virtuais marcadamente arquivísticas e que obedecem a 

uma política institucional de assim difundir seu acervo, é o AN, e por este motivo o 

escolhemos. Algumas de suas exposições foram originalmente realizadas presencialmente, 

mas parcela razoável delas foi idealizada já para ser virtual, o que parece ser cada vez mais 

comum. Daí, por meio desta dissertação, buscarmos entender como as exposições virtuais 

vêm sendo usadas pela instituição para a difusão, e se atendem, ou não, a requisitos 

arquivísticos, como acesso, referenciação dos documentos etc. 

O objetivo geral da pesquisa é discutir a relevância das exposições virtuais como 

atividade de difusão de acervos arquivísticos. Seus objetivos específicos são: 

• levantar, a partir das literaturas arquivística e da CI, o conceito de difusão e 

divulgação; 

• identificar o conceito de exposição presencial e de exposição virtual; 

• apresentar as exposições virtuais realizadas pelo AN;  

• analisar as características das exposições virtuais do AN em termos de suas relações 

com fundos/coleções custodiados, informações oferecidas e sua pertinência 

arquivística, temas escolhidos e facilidades para acesso. 

A dissertação foi organizada em seis seções, sendo a primeira esta introdução. A 

segunda seção tem como objetivo abordar os conceitos referentes a difusão, e a difusão para 

as áreas de arquivologia e CI. Recorreu-se a Wersig e Neveling (1975), Saracevic (1996), 

Rosseau e Couture (1998), Lage (2002), Cunha e Cavalcante (2008), Bellotto (2006; 2014), a 

resoluções do CONARQ, a dicionários da área e ao Plano Nacional de Cultura (2010) e ao 

Plano Setorial de Arquivos (2018); dentre outras fontes. 

Na terceira seção apresentamos o conceito de exposição e contextualizamos, em 

subseções, a exposição presencial e a exposição virtual. Foram utilizados autores da área 

arquivística e de CI, como Taylor (1982), Bellotto (2006), Ribeiro e Torre (2012), Koyama 

(2015), entre outros. Em alguns conceitos específicos como o de expografia, recorremos à 

área de museologia, que tem uma produção consolidada sobre esta temática. 

Na seção quatro apresentamos o AN e suas atividades de difusão. O objetivo deste 

capítulo é apresentar as atividades que a instituição desenvolveu através dos anos referentes a 

publicações e exposições como forma de difundir seu acervo. A pesquisa baseou-se em 

relatórios de atividades e de gestão de diversos anos e publicações e informações no próprio 

site do AN. Como referencial teórico foram usados autores como Heynemann e Rainho 
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(2006), Estevão e Fonseca (2010), Simões (2013), Venâncio (2013), Lourenço (2014), entre 

outros. 

Na seção cinco apresentamos as 28 exposições virtuais do AN. Analisamos as 

exposições por período, quantidade de fundos/coleções utilizados, o tipo de documentos 

apresentados, as exposições presenciais que foram adaptadas ao ambiente virtual, e as 

preocupações arquivísticas. Os dados foram retirados do próprio site do AN e utilizamos a 

base do SIAN para auxiliar nesta seção. Para contextualizar a pesquisa autores da área, como 

Koyama (2013) e Barcellos (2020) e também às Diretrizes Gerais para Construção de 

Websites de Instituições Arquivísticas do CONARQ (2000). 

As informações apresentadas possuem o objetivo de suscitar debates e discussões 

importantes para a área de arquivos e de CI, principalmente relacionadas ao tema difusão e 

suas atividades, como as exposições dos acervos custodiados. Acreditamos também que os 

debates referentes ao uso da internet para facilitar a difusão são crucialmente importantes. 

A coleta dos dados do site do Arquivo Nacional abarcou um período determinado, e 

quaisquer informações acrescentadas posteriormente não foram analisadas. 

A dissertação se encerra na seção seis com as conclusões, onde avaliamos os 

resultados referente à relevância das exposições virtuais do AN, como atividades essenciais 

para difusão da instituição e seu acervo à sociedade, e se as exposições analisadas possuem 

pertinência arquivística e facilidades para acesso. 
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2. DIFUSÃO: A VISÃO DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E DA ARQUIVOLOGIA 

 

A difusão relaciona-se com o acesso à informação, relaciona-se com a ética 

profissional da arquivologia e da CI, auxilia na promoção de atividades culturais e educativas, 

conecta o arquivo e a sociedade e ajuda a transmitir conhecimento através do acervo 

custodiado. 

As definições e os significados do termo “difusão” são variados, de acordo com alguns 

autores e dicionários da área, e muitos confundem-no com outros termos, como “divulgação”, 

por exemplo. Em alguns dicionários o termo “difusão” não é localizado.  

Nesta seção apresentaremos o conceito de difusão sob a ótica da CI e da arquivologia, 

como auxílio para acesso das informações e conhecimentos por toda a comunidade. Nas três 

subseções apresentamos algumas definições dos Dicionários da área de CI e arquivologia e 

citações de alguns autores que contextualizam o tema em diversas perspectivas. 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA DIFUSÃO 

 

Os documentos presentes em um arquivo não podem ser vistos como o conjunto de 

tudo o que foi produzido e acumulado por uma pessoa, família ou entidade coletiva, na 

medida em que estão ali devido a escolhas, que podem ser do produtor ou do profissional de 

arquivo ou, ainda, de influências da própria sociedade. Ademais, ainda que haja uma grande 

quantidade de documentos sobre um determinado tema ou período histórico, aquilo que 

chegará à sociedade é o resultado das escolhas mencionadas acima e, de mais uma, do 

historiador – ou de qualquer outro pesquisador – que publicize uma dada história. 

O documento de arquivo é considerado patrimônio documental e merece proteção, 

uma vez que é garantia da “memória coletiva e individual dos povos e suas culturas e alicerce 

insubstituível da história das populações, fundamental à conscientização – afirmação e 

construção – divulgação das nossas identidades” (LAGE, 2002, p. 9). Para que exerça esse 

papel, é necessário que seja conhecido pela sociedade e daí a necessidade da difusão de sua 

existência, de seu valor e de sua utilidade. Mais ainda, os arquivos, instituições que o 

custodiam, precisam que a sociedade saiba o que essas instituições fazem para que sejam 

reconhecidas como entidades relevantes e, para isso, é importante que o que elas guardam seja 

tornado público. 
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Conforme definição do Dicionário Online de Português – Dicio9, a palavra difusão é o 

“estado do que se difunde, se espalha por múltiplas direções”, a “ação de tornar público, 

conhecido pela maioria; divulgação”. Já no Dicionário Caldas Aulete10, difusão é:  

sf. 

1. Ação ou resultado de difundir(-se). 

2. Estado ou condição do que se difundiu: difusão de partículas no ar. 

3. Fig. Divulgação para o público (difusão de informações) [...] 

6. Antr. Processo de transmissão de elementos e características de uma sociedade a 

outra(s), por meio de contato ou migração (AULETE DIGITAL, 2021). 

 

Já o verbo difundir11 é 

 

1. Tornar(-se) amplamente conhecido (fato cultural, notícia, ideia, influência); 

PROPAGAR(SE); DIVULGAR(-SE); DISSEMINAR(-SE) [td. :Eles difundiram o 

folclore nordestino.] [int. : O boato difundiu -se rapidamente]. 

2. Disseminar(se), espargir(-se), irradiar(-se) [td.: As flores difundiam um perfume 

insuportável.] [int. : À noite, a luz da lamparina difundiu -se.] 

 

Na literatura arquivística e em CI, o termo “difusão” aparece associado ao termo 

“divulgação”. Os conceitos confundem-se no momento das traduções para o idioma português 

dos termos e entendimento de diversos autores da área. Nesta pesquisa, há uma necessidade 

de apresentarmos também o termo “divulgação” para melhor compreensão. 

Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das 

Ciências de Lisboa (2001 apud NOGUEIRA, 2012, p. 18), divulgação ocorre “através de um 

ou mais canais de comunicação, de modo a atingir grande número de receptores”12. Para 

acervos documentais, o termo difusão é “[…] conhecido ou mais divulgado por parte do 

público ou das pessoas em geral, aumento ou alargamento do número de pessoas que 

conhecem ou sabem da existência […]” (ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA, 2001, 

p.1293 apud NOGUEIRA, 2012, p. 20). 

O Dicionário de terminologia arquivística de Lisboa (1993) define que a difusão 

promove o conhecimento, e possuí termos conexos como: exposição, expositor, serviço 

educativo, entre outros (IBNL, 1993, p. 90 apud NOGUEIRA, 2012, p. 29). 

Segundo o Glossário do Núcleo Técnico de Arquivo, a difusão é função do serviço de 

arquivo que visa promover o conhecimento do seu acervo documental13. 

 
9DIFUSÃO. In: DICIO, Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus, 2021. Disponível em: < 

https://www.dicio.com.br/difusao/#:~:text=A%20palavra%20difus%C3%A3o%20deriva%20do,espalhar%2C%

20de%20difundir%2C%20derramar.>. Acesso em: 23 mai. 2021. 
10 DIFUSÃO. In: Aulete Digital. Ed. Lexicon, 2021. Disponível em: <https://www.aulete.com.br/difusão>. 

Acesso em: 23 mai. 2021. 
11 DIFUNDIR. In: Aulete Digital. Ed. Lexicon, 2021. Disponível em:<https://www.aulete.com.br/difundir>. 

Acesso em: 23 mai. 2021. 
12Nas citações de obras portuguesas, foi mantida a grafia original. 
13NÚCLEO DE ARQUIVO TÉCNICO DE LISBOA. Disponível em: 
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Para o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística – DIBRATE (2005, p. 72) 

divulgação é o “conjunto de atividades destinadas a aproximar o público dos arquivos, por 

meio de publicações e da promoção de eventos, como exposições e conferências”. Note-se 

que action culturelle é mencionado como conceito francês equivalente à divulgação 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 72).  

Pasquali (1978 apud Grynfogiel e Lopes, 2015, p. 109-110) afirma que “difusão é o 

envio de mensagens elaboradas em códigos ou linguagens universalmente compreensíveis 

para a totalidade das pessoas”. 

Bueno (1985) menciona que o termo divulgação seria o “envio de mensagens 

elaboradas, mediante a recodificação de linguagens críticas a linguagem omnicompreensíveis 

[abrangentes], à totalidade do público receptor disponível” (BUENO, 1985, p. 1421, tradução 

nossa). 

A divulgação incorpora-se à ação de informar para atender à necessidade (real ou 

suposta) da população. O compromisso do “divulgador” é trabalhar em prol do coletivo, 

divulgando o que irá ao encontro de seu universo de necessidades, expectativas e objetivos 

(BUENO, 1985, p. 1424). Ainda mais, “o divulgador” apresenta ao público novas 

informações que, em um círculo virtuoso, criam novas indagações.  

A divulgação está intimamente ligada à disseminação das atividades da instituição de 

arquivo e seus serviços, permitindo maior clareza quanto às políticas de acesso e informações 

diversas (PORTELLA, 2012, p. 95).  

Segundo Sánchez Mora (1998, p. 22-23, tradução nossa), o termo divulgação possui 

diversas definições e pertence a diversas disciplinas e áreas do conhecimento como as 

ciências naturais, sociais, humanidades, artísticas, técnicas e científicas. Alguns pontos são 

necessários destacar: 

• O termo divulgação não corresponde a uma disciplina (no sentido de integrar currículo 

de ensino);   

• Pode ser considerada uma tarefa, um ofício, ou até mesmo uma área interdisciplinar; 

• Muitas áreas podem trabalhar com o termo divulgação, adequando-o ao seu campo de 

estudos e pesquisas, como a Pedagogia, Comunicação, Mídia, Psicologia, Literatura, 

História, Sociologia, Filosofia etc.; 

• Divulgação também é um ato de comunicar (no sentido de "fazer conhecer"). 

 

 
 <https://narq.tecnico.ulisboa.pt/mais-sobre-arquivo/glossario-tecnico/>. Acesso em: 21 abr. 2021. 
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Para o autor, em seu objeto de estudo, o termo divulgação tem a ver com a ciência, 

entendendo-o como um conjunto de sistemas de representação do mundo e seus 

desdobramentos que aprofunda o conhecimento da área com fidelidade para torná-lo acessível 

a toda comunidade. 

O conceito de divulgação tem um papel fundamental para o desenvolvimento da 

ciência, pois a ciência faz parte da cultura universal e é crucial nas sociedades. As nações 

dependem da Ciência, e ela necessita ser divulgada em todos os espaços. Assim, a divulgação 

é necessária para o acesso à informação. Os estudos sobre a “divulgação” são importantes 

para a distribuição do conhecimento para toda a sociedade. (SÁNCHEZ MORA, 1998, p. 43-

44). A divulgação não se trata apenas de uma disciplina ou um conceito isolado, consiste em 

um campo multidisciplinar.  

O Dicionário de biblioteconomia e arquivologia de Cunha e Cavalcante (2008, p. 130) 

afirma que a divulgação de informações pode ser realizada por meio de “[...] índices, resumos, 

boletins, cópias de sumários e outros documentos semelhantes [...]”. 

Rockembach (2015, p. 101) afirma que é “a vertente das escolas francesa e espanhola 

associa a divulgação em arquivos ao planejamento e execução de atividades de cunho 

cultural, tradição herdada por grande parte das instituições arquivísticas públicas brasileiras”. 

Segundo Perez (2005, p. 7), divulgação é “o ato de tornar público, de dar a conhecer o 

acervo de uma instituição assim como os serviços que esta coloca à disposição dos seus 

usuários”.  

Os conceitos de difusão e divulgação possuem diferenças de acordo com alguns 

autores e publicações. A difusão para os acervos pode ser caracterizada como um processo de 

tornar conhecida a instituição de arquivo, bem como seus acervos, serviços, suas ações, e sua 

missão social, histórica e cultural (SANTOS NETO; BORTOLIN, 2020, p. 158). Já a 

divulgação é caracterizada por ser uma ferramenta dos serviços da instituição de arquivo. 

Nas obras mais recentes das áreas de Arquivo e de CI, o termo “difusão” tem ganhado 

espaço, sendo mais recorrente. Apesar de existir uma confusão terminológica entre 

“divulgação” e “difusão”, neste trabalho preferimos utilizar o termo “difusão” por aproximar-

se do nosso objeto, na medida em que o entendemos como um processo. 

Diversas publicações utilizam o termo “difusão cultural” para identificar as atividades 

e processos culturais dentro de uma instituição, e o termo “difusão” como função “técnica” do 

arquivo e do arquivista. Entendemos que as pesquisas e os contextos do termo “difusão” e 

“cultura” são amplos. A difusão como função também incluí os processos culturais dentro de 

uma instituição, e daí nossa escolha pelo uso do termo “difusão”. 



26 
 

Em 2010 é criado, conforme a lei nº 12.343, o Plano Nacional de Cultura (PNC), com 

o objetivo de promover o patrimônio cultural brasileiro. O PNC abrange também os arquivos, 

reconhecendo os acervos que custodiam como integrantes do patrimônio documental do país. 

Ao enfatizar a democratização dos acervos, o PNC tem contribuído para fortalecer a difusão 

pelas instituições arquivísticas. 

O PNC14 é formado por um conjunto de princípios, objetivos e diretrizes que auxiliam 

os órgãos públicos no desenvolvimento de ações culturais, nos variados programas e projetos, 

buscando o reconhecimento, valorização e a promoção da diversidade cultural brasileira.  O 

PNC possuía, originalmente, uma duração prevista de dez anos, até 2 de dezembro de 2010, 

mas foi prorrogado até dezembro de 2022. 

Ao considerar os arquivos patrimônio documental e cultural brasileiro, o PNC (2010) 

elenca as seguintes diretrizes, estratégias e ações: 

[...] 2.5.1 Adotar protocolos que promovam o uso dinâmico de arquivos públicos, 

conectados em rede, assegurando amplo acesso da população e disponibilizando 

conteúdos multimídia.  

[...] 2.5.8 Estimular a criação de centros integrados da memória (museus, arquivos e 

bibliotecas) nos Estados e Municípios brasileiros, com a função de registro, 

pesquisa, preservação e difusão do conhecimento.  

[...] 3.1.17 Implementar uma política nacional de digitalização e atualização 

tecnológica de laboratórios de produção, conservação, restauro e reprodução de 

obras artísticas, documentos e acervos culturais mantidos em museus, bibliotecas e 

arquivos, integrando seus bancos de conteúdos e recursos tecnológicos.  

[...] 3.6.7 Criar enciclopédias culturais, bancos de informação e sistemas de 

compartilhamento de arquivos culturais e artísticos para a internet com a 

disponibilização de conteúdos e referências brasileiras, permitindo a distribuição de 

imagens, áudios, conteúdos e informações qualificados (BRASIL, 2010).  

 

Um instrumento importante para as ações citadas, o cumprimento da legislação 

arquivística vigente e as atividades de difusão nas instituições é a publicação do Plano 

Setorial de Arquivos (PSA), elaborado em conformidade com o PNC. O plano é organizado 

pelo Conselho Nacional de Política Cultural – CNPC e publicado pela Fundação Casa de Rui 

Barbosa, prevê como período de implantação o intervalo 2017-2027. As metas e sugestões 

envolvem políticas integradas entre o governo federal, estados e municípios. 

O PSA preocupa-se com o processo de difusão dos arquivos para todo o público. Uma 

das metas estabelece que, até o ano de 2027, metade das instituições arquivísticas públicas 

deverão disponibilizar na internet o acervo digitalizado, com imagens e textos sobre as 

atividades que realizam (CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL, 2018, p. 

17). 

 
14CASA CIVIL.Plano Nacional de Cultura. Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: 

<https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/dezembro/plano-nacional-de-cultura-e-prorrogado-

por-mais-dois-anos>. Acesso em: 13 set. 2021. 
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O PSA (2018) estabelece duas metas importantes para as atividades de difusão: 

META 19. Até 2022, 100% das instituições arquivísticas estaduais e distrital e 100% 

das instituições arquivísticas municipais das capitais deverão contar com, pelo 

menos, duas atividades anuais de difusão de seus acervos e mediação cultural. 

META 20. [...] Os arquivos necessitam ampliar a divulgação de seus acervos a partir 

de atividades de ações de educação patrimonial, jornadas de divulgação de pesquisas 

desenvolvidas com seus documentos custodiados, palestras, cursos e afins. A 

difusão dos arquivos públicos estaduais e distrital, devem primar pelo atendimento à 

comunidade local, de todas as formas, linguagens, apresentando assim os distintos 

suportes e tipos documentos presentes nos arquivos realiza (CONSELHO 

NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL, 2018, p. 44-45). 

 

A reflexão acerca do termo “difusão” com as discussões propostas no PSA, 

principalmente nas estratégias e metas apresentadas no Eixo II, Arquivos, Cidadania, 

Diversidade e Direitos culturais, reconhece a importância dos arquivos, bem como de todas as 

instituições que custodiam acervos documentais em diversos suportes, principalmente os que 

identificam a identidade e cultura daquele local. Para garantir essa consciência social, é 

necessária uma boa estratégia de difusão deste acervo e ampliar o número de visitantes nas 

instituições, seja por meio de exposições ou de outras atividades de promoção (CONSELHO 

NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL, 2018, p. 20). 

A criação de eventos para a promoção do acesso à informação e produção do 

conhecimento científico e cultural estão estabelecidas neste plano. A fim de atender este 

objetivo foi criada a Semana Nacional de Arquivos (SNA). 

A SNA15 é realizada desde 2017, coordenada por parceria entre o Arquivo Nacional e 

a Fundação Casa de Rui Barbosa. A Semana é uma temporada de eventos em arquivos e 

entidades detentoras de acervos, centros de memória, bibliotecas, museus e outras instituições 

culturais em todo o país que possuam acervos arquivísticos. Geralmente ocorre em junho, 

entre os dias 7 a 11, pois aproveita a semana em que é comemorado o Dia Internacional dos 

Arquivos, 9 de junho, e a Semana Internacional dos Arquivos, evento capitaneado pelo 

Conselho Internacional de Arquivos (CIA). 

A SNA ressalta a potência dos arquivos como instrumentos culturais, aumentando sua 

visibilidade e divulgando os trabalhos desenvolvidos nessas instituições. A unificação de 

comemorações em todo o país neste evento é relevante para o fortalecimento das instituições 

e demonstra a importância dos arquivos para a sociedade. 

Durante a SNA ocorrem palestras, visitas guiadas, seminários, exposições (presenciais 

e virtuais), cursos presenciais e on-line, lançamentos de publicações, exibições de vídeos, 

 
15ARQUIVO NACIONAL.Semana Nacional de Arquivos. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: 

<http://semanadearquivos.arquivonacional.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&layout&id=13

31>. Acesso em: 04 set. 2021. 
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podcasts, eventos de música, dança, teatro, lives nas redes sociais, webinários, bate-papos, 

entre outras atividades. No caso das exposições, muitas vezes constituem a primeira 

oportunidade do cidadão conhecer a instituição e seu acervo custodiado, e um pouco do 

trabalho desenvolvido pelos arquivos. 

A função do arquivo enquanto instituição é guardar e dar acesso aos seus acervos. A 

difusão, enquanto função, está intimamente relacionada ao acesso para toda a sociedade, além 

de ser parte do processo de organização da informação. A aproximação da instituição 

arquivística com a comunidade tem objetivo de apresentar o acervo custodiado e demonstrar a 

importância da própria entidade arquivística. A instituição de arquivo, para se aproximar da 

comunidade e difundir o conhecimento, disponibiliza diversos serviços e realiza atividades 

como edição de obras, edição de instrumentos de pesquisa, fac-símiles, exposições virtuais e 

presenciais, acesso a diversos acervos para pesquisas etc. 

A difusão em arquivos através das exposições, seja de maneira virtual ou presencial, 

oferece oportunidade para o maior número de pessoas conhecer melhor sua história e cultura 

e, ao mesmo tempo, entender a importância dos arquivos. A difusão para os arquivos é de 

suma importância para atender aos pesquisadores e a todo cidadão que busca por informação 

e conhecimento, aproximando a sociedade à instituição. 

A difusão é um “conjunto de processos, práticas e procedimentos que visam 

identificar, registrar e gerenciar o conhecimento das pessoas de forma a garantir sua 

utilização, difusão e aplicação no âmbito institucional” (SANTOS et al., 2009, p. 191). 

Na concepção de Santos et. al. (2009, p. 185), duas situações podem ser prejudiciais 

para a difusão das informações nos arquivos: a primeira é quando os “arquivistas são 

depositários passivos de conhecimento: informações recebidas só saem sob demanda, não há 

iniciativas de difusão”; a segunda, quando os “[...] arquivistas priorizam a preservação das 

informações, a ponto dessa prioridade resultar em restrição de acesso”.  

A difusão visa justamente ampliar o público. Conforme Fontal Merillas (2003, p. 120, 

tradução nossa) “a difusão pode ser entendida como sinônimo de propagação ou extensão, 

deste modo, a difusão do patrimônio cultural [arquivístico] pretende dar conhecimento cada 

vez a um público maior, o conteúdo de seu legado”.  

Entretanto Fratini (2009, p. 3) ressalta que a difusão é “função obrigatória e implícita 

aos arquivos”, e Calil (2009, p. 34) destaca que  

a difusão arquivística constitui-se numa função primordial para garantir a 

democratização do acesso à informação. Deve oferecer ao usuário um panorama do 

acervo documental e do contexto da produção dos documentos, a fim de que saiba 

quais os serviços que o arquivo tem a oferecer (CALIL, 2009, p. 34). 
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Rousseau e Couture (1998, p. 265) afirmam que os arquivos possuem o que 

denominam funções arquivísticas: criação (estabelecendo normas e diretrizes para os órgãos 

produtores de documentos), avaliação, aquisição, conservação, classificação, descrição e 

difusão dos documentos que custodiam (idem, p. 265). 

Bueno (1985, p. 1420) observa que o “conceito de difusão tem limites bastante 

amplos. Na prática, faz referência a todo e qualquer processo ou recurso utilizado para a 

veiculação de informações científicas e tecnológicas”. 

As instituições de arquivo possuem uma lógica simples: guardar documentos 

considerados importantes para a vida das pessoas e da história. Dar acesso e difundir este 

acervo faz parte das funções dos arquivos, e a utilização da tecnologia junto à internet é, 

certamente, uma das formas para alcançar esta difusão. 

Prade e Perez (2017) consideram que surge um novo conceito de difusão do acervo 

arquivístico no ambiente digital, denominado difusão digital 

onde as informações são transmitidas por meio eletrônico buscando atender as 

necessidades informacionais de usuários geograficamente dispersos. Através do 

meio digital, torna-se cada dia mais fácil realizar a difusão, visto que existe uma 

série de ferramentas de divulgação de baixo custo que podem ser utilizadas, bem 

como sites, blogs, redes sociais, entre outros meios (PRADE; PEREZ, 2017, p. 244). 

 

Para Rockembach (2015), a difusão digital possuí três elementos funcionais para o 

acesso dos acervos: 

o usuário da informação, o conteúdo a ser difundido e o uso de tecnologias de 

informação e comunicação. Para atingir uma difusão ampla de forma eficaz e 

efetiva, acreditamos que seja preciso uma abordagem interdisciplinar, levando em 

conta algumas temáticas específicas: acessibilidade e transparência, marketing 

aplicado a serviços e produtos de informação, estudo de usuários, comportamento 

informacional, mediação da informação e literacia informacional (ROCKEMBACH, 

2015, p. 105). 

 

2.2 DIFUSÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

A interdisciplinaridade da CI possibilita o diálogo de diversas abordagens e permite a 

reflexão acerca de conceitos em outros domínios do saber. Para pensar a importância da 

difusão na CI, torna-se necessário entendermos a origem da própria CI e seu processo de 

transformação.  

Nos anos 1930, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, ganha corpo um 

conjunto de técnicas de organização, descrição bibliográfica e análise, denominada 

“documentação”, que foi considerado diferente dos processos bibliográficos convencionais 

para aquele período. Surgia uma nova área de conhecimento, que privilegiava a informação 
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científica e a informação tecnológica, reconhecendo-as como valor estratégico para o 

crescimento dos países.  

Com a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a ciência da informação surge na esteira 

da revolução cientifica e técnica que ocorreu. Os novos campos interdisciplinares criados e os 

conhecimentos aprimorados e adquiridos nesse período, possibilitaram um avanço 

significativo no entendimento da ciência, e do armazenamento e recuperação das informações 

como modelo estratégico (SARACEVIC, 1996, p. 42).  

Na década de 1960, por causa dos avanços tecnológicos em processo, a CI enfrenta 

novos desafios, como o uso e acesso; recuperação e armazenamento das informações nas 

novas plataformas. Conforme aborda Saracevic (1996), neste período algumas questões sobre 

o fenômeno informação (conhecimento, processos, estruturas, efeitos, causas, natureza etc.) 

tornaram-se os principais problemas para a área. 

Incluem-se aí, dentre outras, tentativas de se formalizarem as propriedades da 

informação pela aplicação da teoria da informação, da teoria das decisões e outros 

construtos da ciência cognitiva, da lógica e/ou da filosofia; várias formas de estudos 

de uso e de usuários; formulações matemáticas da dinâmica das comunicações 

(como a teoria epidêmica da comunicação); ricas análises em bibliometria e 

cienciometria, pela quantificação das estruturas do conhecimento (como a literatura 

e a esfera científica) e de seus efeitos (como as redes de citações), etc. 

(SARACEVIC, 1996, p. 46). 

 

Segundo Wersig e Neveling (1975), a área da CI desenvolveu-se, pois o conceito de 

informação modificou-se para a sociedade e "atualmente, transmitir o conhecimento para 

aqueles que dele necessitam é uma responsabilidade social, e essa responsabilidade social 

parece ser o verdadeiro fundamento da Ciência da Informação" (WERSIG; NEVELLING, 

1975, p. 28, tradução nossa). 

Borko (1968) apresenta uma definição de CI:  

[...] é a disciplina que investiga as propriedades e o comportamento da informação, 

as forças que governam seu fluxo, e os meios de processá-la para otimizar sua 

acessibilidade e uso. [A Ciência da Informação está] preocupada com o corpo de 

conhecimentos relativos à origem, coleta, organização, estocagem, recuperação, 

interpretação, transmissão, transformação e uso de informação (BORKO, 1968, p. 3, 

tradução nossa). 

 

Segundo Saracevic (1996, p. 47), a CI pode ser compreendida como um campo 

voltado “para os problemas da efetiva comunicação do conhecimento e de seus registros entre 

os seres humanos, no contexto social, institucional ou individual do uso e das necessidades de 

informação”. 

Três características são fundamentais para compreender a natureza da CI, a primeira 

das quais é a interdisciplinaridade e as relações com as diversas áreas que estão em constante 

mudança. A segunda é que a área está ligada à tecnologia da informação, cujo crescimento 
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tem propiciado uma transformação social significativa. A terceira característica é considerar 

CI como processo ativo, junto a diversas disciplinas, na evolução de toda a sociedade. A CI 

sempre teve uma importante responsabilidade em desenvolver sua dimensão social e humana, 

que vai além da tecnologia. As três características compõem o entendimento entre passado, 

presente e futuro da CI, seus problemas e questões (SARACEVIC, 1996, p. 42). 

Segundo Foskett, a CI 

[...] surge de uma ‘fertilização cruzada’ de ideias que incluem a velha arte da 

biblioteconomia, a nova arte da computação, as artes dos novos meios de 

comunicação e aquelas ciências como psicologia e linguística, que, em suas formas 

modernas, têm a ver diretamente com todos os problemas da comunicação – a 

transferência do conhecimento organizado (FOSKETT 1980, p. 56 apud 

PINHEIRO; LOUREIRO, 1995, p. 3). 

 

A evolução do campo de CI têm estimulado diversas discussões científicas baseadas 

no processo de informar, em diversas correntes, estimulando o debate sobre a terminologia, 

função e as conexões interdisciplinares com áreas como arquivologia, biblioteconomia, 

história, computação, administração, engenharia, memória, museologia, entre outras 

(PINHEIRO; LOUREIRO, 1995, p. 3). O trabalho científico desenvolvido pela CI também 

surge em consequência da necessidade de estudar um problema que gera mudanças na 

sociedade.  

Segundo Le Coadic (1994), 

A ciência da informação, com a preocupação de esclarecer um problema social 

concreto, o da informação, e voltada para o ser social que procura informação, 

coloca-se no campo das ciências sociais (das ciências do homem e da sociedade), 

que são o meio principal de acesso a uma compreensão do social e do cultural.  

A pesquisa em ciência da informação, pesquisa orientada, respondendo a uma 

necessidade social, desenvolveu-se em função dessa necessidade [...] a ciência da 

informação torna-se, então, uma ciência social rigorosa, sob efeito tanto de uma 

demanda social crescente quanto de novos objetivos sociais e importantes avanços 

econômicos.  (LE COADIC, 1994, p. 21-22) 

 

A CI é uma ciência social organizada, coerente e com rigor em seus processos e 

desenvolvimento, apoiando-se também nas tecnologias. Seu objeto é a informação; sua 

natureza, gênese e efeitos na sociedade. Ela analisa os processos de construção, comunicação 

e uso das informações, os produtos, serviços e sistemas que propiciam a construção, uso, 

armazenamento e comunicação (LE COADIC, 1994, p. 26).  

Segundo Le Coadic (1994, p. 109) a CI é uma ciência, pois possui uma “produção 

consciente da espécie humana com origens precisas, um objeto e um conteúdo bem definidos 

e especialistas facilmente identificáveis”. As técnicas utilizadas neste campo podem auxiliar 

na evolução da sociedade, o uso das tecnologias intensifica os modelos de sua utilização e 

pesquisas. As informações obtidas através de diversas naturezas podem ser utilizadas para a 
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divulgação e acesso através da difusão por redes de transmissão, computadores, digitalização, 

periódicos eletrônicos etc. (LE COADIC, 1994, p. 109). Cabe, portanto, ressaltar, que a 

difusão, tema desta pesquisa, também é relevante para a CI. 

Queiroz e Moura (2015) definem que 

A informação não é apenas um conhecimento isolado. Todo o processo em que ela é 

gerada, coletada, difundida, armazenada e recuperada quando necessário faz parte do 

estudo que é discorrido por esse ramo do estudo científico. Não restam dúvidas que 

o estudo da própria informação constitui um processo nem sempre independente, 

mas autônomo, enquanto objeto de estudo (QUEIROZ; MOURA, 2015, p. 39). 

 

Michel (1989 apud Le Coadic, 1994, p. 27) afirma que 

As atividades cientificas e técnicas são o manancial de onde surgem os 

conhecimentos científicos e técnicos que se transformarão, depois de registrados, em 

informações científicas e técnicas. Mas, de modo inverso, essas atividades só 

existem, só se concretizam, mediante essas informações. A informação é o sangue 

da ciência. Sem informação, a ciência não pode se desenvolver e viver. Sem 

informação a pesquisa seria inútil e não existiria o conhecimento16. 

 

A informação é primordial para a evolução das atividades, e necessita ser difundida 

para atingir seu objetivo e para as tomadas de decisão. Os conhecimentos acumulados através 

das pesquisas ao longo da história humana e armazenados nas bibliotecas, museus, centros de 

documentação e arquivos, durante muito tempo restrito à mínima parcela da população, 

somente serão compreendidos [e usados] se as informações forem divulgadas amplamente 

(LE COADIC, 1994, p. 27). 

Segundo Pinto et. al. (2015), os profissionais que trabalham com a informação são 

capazes de  

apoiar a produção e disponibilização de informação, identificar fontes relevantes, 

bem como dominar as técnicas de captura, seleção, tratamento, armazenamento e 

disponibilização da informação em tempo e qualidade adequada em qualquer 

contexto organizacional. O foco da formação do gestor de informação está 

direcionado para a produção, organização, armazenamento, preservação e 

disseminação da informação, utilizando diferentes recursos para proporcionar as 

melhores soluções aos problemas e necessidades organizacionais, potenciando a 

utilização de tecnologias que facilitem a comunicação, promovam o conhecimento e 

a eficiente e eficaz gestão da informação (PINTO et. al., 2015, p. 62) 

 

Os profissionais que trabalham com o uso da informação como objeto fundamental 

para o desenvolvimento da ciência, sejam eles arquivistas, bibliotecários, museólogos, 

engenheiros, documentalistas, entre outros, possuem uma preocupação em comum: o acesso. 

Para que ocorra o acesso, é requisito que se conheça a existência, ou pelo menos se suponha 

existir, a informação. Neste sentido é essencial o uso de mecanismos como plataformas 

digitais, periódicos, revistas, jornais etc. 

 
16 J. Michel, Congrès IFLA, Paris, 1989. 
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A difusão das informações deverá ser adequada aos diferentes públicos que por ela 

possam se interessar, e o acesso às informações, no Brasil, é um direito constitucional. Em 

nosso país, o acesso às informações e aos acervos custodiados nas instituições públicas é 

direito do cidadão, amparado pela Constituição Federal de 1988, inciso XXXIII do art. 5º: 

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 

pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado (BRASIL, 1988). 

 

O direito ao acesso das informações do Estado, e por extensão aos acervos por ele 

custodiados, é regulado pela Lei de Acesso à Informação (LAI), lei n. 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, implementada na Administração Pública Federal no ano de 2012, após 

regulamentação pelo decreto n. 7.724, de 16 de maio de 2012. Segundo tal decreto, 

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os 

direitos de obter:  

II – informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por 

seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;  

III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada 

decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse 

vínculo já tenha cessado;  

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 

requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 

competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 

custodiadas (BRASIL, 2012). 

 

Cabe ressaltar que as instituições de arquivo precisam garantir o acesso ao acervo sob 

sua custódia, e isso passa pela difusão. E o campo da CI deve-se preocupar com os estudos 

dos diversos fenômenos que envolvem o termo informação, bem como a produção do 

conhecimento para evolução de toda a sociedade, o que passa pela difusão da informação. 

Vimos anteriormente que a CI é a área interdisciplinar “concernente ao estudo dos 

fenômenos ligados à produção, organização, difusão, utilização e preservação da informação e 

do conhecimento em todos os campos do saber17”. Daí estar intimamente ligada ao conceito 

de disseminação da informação. 

Pode-se afirmar também que a arquivologia pode estabelecer com a CI uma relação, 

face à função arquivística da difusão e acesso dos acervos nas instituições de custódia, na 

medida em que divulga arquivos em diversos suportes e mostra que as informações ali 

contidas possuem grande valor para diversas áreas do conhecimento e para diversos públicos 

(DIAS; ROCKEMBACH, 2018, p. 347). 

 

 

 
17 IBICT. Ciência da Informação. Disponível em: <http://revista.ibict.br/ciinf/about>. Acesso em: 11 jun. 2021. 



34 
 

2.3 DIFUSÃO EM ARQUIVOLOGIA 

 

Os estudos empreendidos no âmbito da CI e da arquivologia trazem perspectivas 

técnicas e sociais para a informação. O conhecimento dos dois campos robustece a discussão 

sobre a difusão em arquivos e o papel social do acervo arquivístico. 

Os arquivos, além de se preocuparem com a guarda documental e a preservação do 

patrimônio que custodiam, estão investindo na difusão do seu acervo através das mídias 

sociais. 

O Dicionário de biblioteconomia e arquivologia de Cunha e Cavalcante (2008, p. 81) 

define disseminação da informação como o “estudo das propriedades, estrutura e transmissão 

da informação, bem como o desenvolvimento e aperfeiçoamento de métodos para a 

organização adequada dos dados e da disseminação da informação”. 

Já o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística – DIBRATE (2005, p. 71) 

define que disseminação da informação é o “fornecimento e difusão de informações através 

de canais formais de comunicação”. 

Martendal (2020, p. 42) define “difusão” como um processo que “[...] se caracteriza 

por ser fruto da relação entre usuário, arquivista e informação orgânica e se comporta com 

base num processo comunicacional, desde a concepção das necessidades de informação dos 

usuários, até a recuperação desta informação, sua divulgação e retroalimentação”.  

Rousseau e Couture (1998) mencionam que através das necessidades, surgem meios 

para o desenvolvimento, como por exemplo as tecnologias da informação, que 

desenvolveram-se para responder às novas necessidades de troca, de acesso e de 

difusão. As telecomunicações simplificam-se e popularizam-se. A velocidade de 

transmissão aumenta. Novos suportes vão surgindo, os arquivos mudam de forma. A 

arquivística18 situa-se no cruzamento de novos contextos culturais, dos novos modos 

de gestão tal como das novas tecnologias. Ela está na confluência de várias 

disciplinas: informática, ciências da informação, história, linguística, arqueologia, 

etnologia etc. Aos serviços de algumas delas, ela tem por obrigação servir-se das 

outras, a fim de assegurar a evolução e o seu desenvolvimento. Pela sua própria 

natureza, ele responde às necessidades dos organismos ou dos indivíduos que criam 

os documentos, mas é cada vez mais confrontada com os problemas levantados pela 

mundialização dos mercados e a definição de novas fronteiras (ROUSSEAU e 

COUTURE, 1998, p. 55). 

 

Ribeiro e Torre (2012) afirmam que 

De modo geral, percebe-se a existência de uma lacuna na literatura arquivística 

quanto à definição do termo ‘difusão’. Ressalva-se que há pesquisas sobre a função 

de difusão na área, porém, ainda são escassas as investigações que aprofundam essa 

questão. Os autores da área tendem a utilizar o termo difusão, disseminação e 

divulgação indistintamente, em grande parte das produções científicas consultadas, 

 
18Embora a citação se refira à arquivística, nesta dissertação os termos arquivística e arquivologia se equivalem. 
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embora os sentidos que lhes são atribuídos não correspondam, necessariamente, aos 

conceitos estabelecidos na Ciência da Informação (RIBEIRO; TORRE, 2012, p. 67). 

 

A difusão nos arquivos é um tema que não possui grande produção teórica na área 

arquivística. Porém nota-se que a preocupação com a temática está ganhando cada vez mais 

espaço. A reflexão é importante, pois o termo difusão nos arquivos é considerado interessante 

para ressaltar a forte ligação entre essas instituições, comunicação e a sociedade.  

Silva e Cardona (2005, p. 84) mencionam que “a difusão arquivística deve 

proporcionar aos usuários conhecimento do acervo existente; do contexto da produção 

documental, ou seja, do organismo produtor, e; da importância do tratamento de acervos 

arquivísticos e das instituições e profissionais que o fazem”. 

Chaves (2020) afirma que  

[...] difundir acervo arquivístico implica preservação dos princípios que regem os 

conhecimentos acumulados na área. Difusão de documentos sem contexto 

arquivístico não é difusão de arquivo. Percebe-se muitas práticas que são boas na 

divulgação de discursos historiográficos, mas que negligenciam ou deseducam sobre 

os arquivos (CHAVES, 2020, p. 88). 

 

Nossa compressão é de que a difusão deve não só servir para acesso aos documentos, 

mas também para evidenciar o papel dos arquivos ou das instituições arquivísticas, as 

atividades que desempenham e a relevância que possuem para a sociedade. 

Nogueira (2012) defende que 

O enquadramento teórico atribuído à difusão tem, pois, por princípio previsível de 

que apenas é possível ‘difundir’ o que pode ser comunicado. E efectivamente apenas 

pode ser difundido o que cumpre as especificações de comunicabilidade. No 

entanto, a difusão não se deveria esgotar neste ‘primeiro patamar’, que corresponde 

a um conjunto de possibilidades num primeiro nível. Este enquadramento limita as 

possibilidades da difusão na medida em que regula à partida o campo da acção da 

difusão ao da comunicação. Enquadra a difusão num conjunto de funções onde 

predomina o acesso, o conhecimento e a utilização do acervo na perspectiva da 

consulta (NOGUEIRA, 2012, p. 28, grifo no original)19. 

 

Ressaltamos que a “política de difusão no Arquivo tem que ser ancorada nos trabalhos 

das áreas técnicas e nunca descolada delas” e que as “[...] atividades de comunicação, 

divulgação e de acesso são tencionadas a promoverem a mais ampla difusão de documentos e 

informação” (CHAVES, 2020, p. 84). 

Lopes e Pinheiro (2018) mencionam que os arquivos, enquanto conjunto de 

documentos, apenas fazem sentido 

[...] quando comunicados para o amplo público que destes faz uso. Dessa maneira, a 

comunicabilidade dos arquivos tem seu potencial ampliado frente ao aporte da 

divulgação científica, sobretudo, despontando como um possível caminho para 

qualificar o acesso aos arquivos, na medida em que a função de difusão, presente na 

 
19Nas citações de obras portuguesas, foi mantida a grafia original. 
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literatura arquivística, focaliza menos a ideia de inteligibilidade do que a de 

acessibilidade da informação (LOPES; PINHEIRO, 2018, p. 373, grifo nosso). 

 

Conforme já visto o dicionário de Lisboa enfatiza a conexão do termo difusão com os 

termos exposição e expositor. 

As atividades de difusão de arquivo, como as exposições do acervo, são recursos 

importantes para acesso ao conhecimento da história, do poder e da informação, constituindo 

a memória da sociedade – o “arquivo deve ser pensando como um ambiente que torna o 

indivíduo mais socializado, sobretudo na busca por direitos exalados no acesso à informação” 

(SILVA; SILVA, 2016, p. 103-104). 

Ainda segundo Silva e Silva (2016, p. 103), o acesso às informações através da 

difusão dos documentos de arquivo demonstra “[...] a importância social da Arquivologia, [...] 

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

difundirmos de forma dinâmica para a sociedade [...]”. Assim, os arquivos precisam enfrentar 

os desafios da difusão do seu acervo em prol de fortalecer sua imagem institucional. 

Silva e Barbosa (2012) afirmam que: 

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. Com atribuições de tamanha importância, 

acreditamos que a difusão é apenas uma dentre as ações que devem ser colocadas 

em primeiro plano nas políticas institucionais dos arquivos, como parte de uma 

relação de interdependência entre recolhimento, custódia, preservação e gestão 

documental (SILVA; BARBOSA, 2012, p. 46). 

 

A função da difusão em arquivos “é a de mostrar o potencial do acervo; transformar o 

documento bruto em pesquisa; incitar a investigação; sugerir interpretações das fontes; 

produzir leituras da história [...]” (BARBOSA; SILVA, 2012, p. 46) 

Rousseau e Couture (1998) afirmam que a 

A disciplina arquivística desenvolveu-se em função das necessidades de cada época. 

[...] Os métodos de trabalho mudaram, mas encontramos geralmente as mesmas 

preocupações funcionais. A história permite definir quatro grandes sectores 

principais que foram objecto dos trabalhos dos especialistas dos arquivos, ou seja, o 

tratamento, a conservação, a criação e a difusão (ROUSSEAU; COUTURE 1998, p. 

48, grifo nosso). 

 

Essas seriam, segundos eles, as funções arquivísticas, expressão que congrega a razão 

de ser e o funcionamento dos arquivos. 

Bellotto (2006, p. 227 e 228) lembra que a difusão de acervos documentais pode ser 

realizada com três atividades, a editorial, a educativa e a cultural. A primeira baseia-se em 

publicações de divulgação dos serviços de determinado arquivo, através de revistas, sites, 

redes sociais, entre outras ferramentas. A segunda baseia-se na compreensão e relacionamento 
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do arquivo com as escolas através de visitas guiadas, conhecimento dos documentos por 

exposições, palestras etc. A terceira refere-se à difusão cultural, baseando-se em atividades 

culturais realizadas dentro dos arquivos, como teatro, música, cinema, entre outras. Quando os 

serviços editoriais, educativos e culturais são expandidos e correlacionam-se com as funções 

informacionais administrativas e científicas, o arquivo “preenche seu lugar de direito e” de 

“conquista na comunidade”. O arquivo torna-se uma “tribuna e um manancial de direitos e 

deveres, um lugar de entretenimento e uma real fonte de cultura e saber” (BELLOTTO, 2006, 

p. 247). 

Ressaltamos que a difusão por meio de exposições, objeto desta pesquisa, não se 

restringe a determinado público e tais exposições podem ser visitadas por um público mais 

amplo. Para Camargo e Goulart (2015) 

[...] alçados à categoria de patrimônio histórico, os arquivos partilham com as 

demais entidades [bibliotecas e museus] uma função cultural (no sentido amplo 

desse conceito), fornecendo subsídios que permitem reconstituir a trajetória das 

pessoas jurídicas e físicas cujos documentos se preservaram e, por extensão, o 

contexto social em que atuaram (CAMARGO; GOULART, 2015, p. 27). 

 

Almeida e Medeiros (2017, p. 94) relacionam como atividades de difusão cultural 

“[...] a apresentação de comentários sobre grupos documentais em horários estratégicos, 

exposições de documentos que tenham relação com momentos atuais, roteiros para turistas 

etc.”. 

Bellotto (2006, p. 170) afirma que o documento arquivístico de valor permanente é 

“um bem cultural móvel e componente do patrimônio documental nacional [...] recebe o 

amparo legal quanto ao seu domicílio, guarda e proteção”, podendo ser disponibilizado em 

exposições, com o objetivo de difundir a informação. 

Para Lopes e Pinheiro (2018, p. 373), a difusão dos arquivos “consiste em reforçar, de 

modo pragmático, o direito dos cidadãos de aceder à cultura” e, para o cumprimento do papel 

social dos arquivos diante da informação apresentada, “é primordial que esta seja inteligível, 

presumindo-se a compreensão esclarecida de seu conteúdo”. 

Conforme a resolução nº 17 do CONARQ de 25 de julho de 2003, os arquivos 

desempenham uma função social que é “traduzida na difusão de informações para o pleno 

exercício da cidadania e da pesquisa científica”. 

Autores estudam e refletem sobre a função social dos arquivos, a preservação dos 

documentos para toda sociedade, debatendo se os documentos possuem a real capacidade de 

serem utilizados para promoção das mudanças de ordem social ou apenas seriam objetos de 

estudo para conhecimento da história. A função social poderia talvez ser um canal de 
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preservação da memória, divulgação de documentos e informações essenciais para construção 

e manutenção de uma sociedade mais justa e democrática (MERLO 2020, p. 38 e 66). 

Podemos considerar que o documento é um bem material, que de acordo com a 

Constituição Federal de 1988 no artigo 216, integra o patrimônio cultural brasileiro e pode ser 

utilizado para as atividades culturais, sociais e educativas. 

Segundo Cabral (2012, p. 35), para difusão do acervo da instituição de arquivo, é 

necessário um “programa sistemático visando aproximar o público em geral, com o intuito de 

dar acesso à informação e fomentar a criação de conhecimentos”. Assim, o arquivo torna-se 

um agente ativo na vida de toda a população. 

Segundo Aldabalde e Rodrigues (2015) a  

Difusão é o processo cujo objeto é a informação que segue uma dinâmica emissiva 

em relação ao público para o qual se dirige, numa estratégia de transmissão cujo 

último é a acessibilidade via produtos e serviços, tais como publicação de 

instrumentos de pesquisa on-line, serviço de referência, atendimento por e-mail e 

serviço reprográfico (ALDABALDE; RODRIGUES, 2015, p. 259). 

 

Duas necessidades são essenciais para a compreensão da difusão como função dos 

arquivos e melhoria nas relações entre usuário e o acervo documental. A primeira é a inserção 

de estudos mais profundos sobre o usuário nos cursos de arquivologia (ROCKEMBACH, 

2015, p. 110-111). A segunda é o estudo do comportamento informacional “como o modo de 

ser ou de reagir de uma pessoa ou de um grupo numa determinada situação e contexto, 

impelido por necessidades induzidas ou espontâneas, no que toca exclusivamente à 

produção/emissão, recepção, memorização/guarda, reprodução e difusão de informação” 

(DELTCI, 2007 apud ROCKEMBACH, 2015, p. 111). 

Ao tratarmos a difusão dos acervos arquivísticos, é primordial que esta relação seja 

adequada ao atendimento – de maneira presencial ou à distância. Ressaltamos que os 

instrumentos de pesquisa (inventários, índices, catálogos, guias) são recursos de difusão muito 

utilizados para auxílio na localização do acervo pelo usuário. Para Menezes (2012, p. 54), 

“são ferramentas que complementam o trabalho de um arquivo com a finalidade de propiciar 

o acesso aos documentos, consulta e divulgações do acervo”, auxiliando o usuário em suas 

pesquisas. Outros mecanismos de difusão servem para apresentar à instituição e seu acervo, 

estabelecendo uma relação que pode eventualmente transformar o indivíduo em usuário.     

Percebe-se que muitas instituições não mantêm uma proporcionalidade entre o 

trabalho formal e sistemático de preservação e o de difusão de seu acervo. Muitas vezes não 

há recursos humanos e financeiros para promoção desta atividade, o que pode prejudicar o 
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acesso de alguns acervos. O uso das tecnologias e da internet auxilia no processo de apoio à 

difusão dos arquivos e atendimento ao público. 

Com o avanço das tecnologias de informação, a internet tornou-se um facilitador para 

difusão dos arquivos e acesso através dos seus sites institucionais. Para atender as novas 

demandas sociais da tecnologia, o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) publicou as 

Diretrizes Gerais para Construção de Websites de Instituições Arquivísticas (2000)20. 

Listamos aqui alguns aspectos importantes ali apontados, como informações que devem 

constar e cuidados com sua arquitetura das informações: dados sobre a instituição, como 

histórico, competências, estrutura organizacional, programas de trabalho, quadros de 

diretores, e-mails e telefones, endereço físico e formas de acesso; serviços prestados (via web, 

por correspondência ou no local); instrumentos de pesquisa; informações sobre o acervo; 

legislação arquivística; dentre outros (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2000). 

Nesta perspectiva, os sites institucionais poderão atrair diversos usuários, expandindo o 

conhecimento sobre as instituições e seus acervos, sem a necessidade da visita física. 

A difusão do acervo arquivístico através do avanço das tecnologias da informação visa 

a maiores disseminações do conhecimento e abrangência da comunicação, no sentido de sua 

universalização. Por isso é necessário analisar novas perspectivas, científicas e tecnológicas, 

para a função da difusão, que visa a aproximação do usuário com a informação através do 

acesso (ROCKEMBACH, 2015, p. 114). 

As páginas institucionais na internet para os arquivos são um meio de comunicação 

importante para divulgação do conhecimento e difusão dos acervos. As redes sociais também 

são formas de divulgação dos seus serviços e documentos. 

A internet poderá ser utilizada para divulgar as instituições arquivísticas, seus projetos 

e serviços prestados, o acesso aos documentos custodiados etc. Como forma de atrair mais 

visitantes à página institucional do arquivo, os documentos do próprio acervo poderão ser 

disponibilizados (CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL, 2018, p. 42). 

O PSA (2018) estabelece na meta 18 que até 2027, 100% das instituições arquivísticas 

deverão utilizar as redes sociais como método de integração às novas formas de informação 

da sociedade com a cultura digital. 

As redes sociais são ótimas ferramentas para a divulgação de instituições e seus 

acervos, propiciando democratização do acesso a documentos e ampliação de 

público para os arquivos. O aumento do número de visitantes em arquivos só será 

 
20 CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (Brasil). Diretrizes gerais para a construção de websites de 

instituições arquivísticas. Disponível em: 

<http://conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/Diretrizes_Construcao_websites.pdf>.Acesso 

em: 23 jul. 2021.  
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possível com ampla difusão das instituições e dos tesouros que elas mantêm sob 

custódia. Perfis de personagens fictícios em redes sociais, compartilhamento de 

algumas imagens do acervo, interação rápida com os usuários, atividades interativas 

e lúdicas, são algumas experiências bem sucedidas em arquivos no Brasil e no 

exterior. A informática como meio de comunicação é a forma mais eficaz de 

aproximar os arquivos e torná-los conhecidos da população em geral (CONSELHO 

NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL, 2018, p. 43). 

 

As tecnologias digitais estão presentes no cotidiano da sociedade contemporânea, 

refletindo na forma como as pessoas se comunicam, buscam informações, exercem seu 

trabalho e participam de processos educacionais, caracterizando uma cultura digital 

(MACHADO; KAMPFF, 2017, p. 1342). A cultura digital refere-se à toda essa mudança 

ocorrida através das tecnologias e internet, que transformou todo o mundo no final dos anos 

1990. 

 Segundo Kenski (2018, p. 139 apud BRITO; COSTA, 2020, p. 2 e 3), cultura digital é 

Um termo novo, atual, emergente e temporal. A expressão integra perspectivas 

diversas vinculadas às inovações e aos avanços nos conhecimentos, e à incorporação 

deles, proporcionados pelo uso das tecnologias digitais e as conexões em rede para a 

realização de novos tipos de interação, comunicação, compartilhamento e ação na 

sociedade (KENSKI, 2018, p. 139 apud BRITO; COSTA, 2020, p. 2 e 3). 

 

Os espaços de multimidia são essenciais para o processo de difusão dos acervos. 

Implantar e atualizar estes espaços democratiza as capacidades técnicas de produção, os 

dispositivos de consumo e até mesmo a recepção de documentos, principalmente os 

documentos nato-digitais, nas instituições arquivísticas (CONSELHO NACIONAL DE 

POLÍTICA CULTURAL, 2018, p. 23). 

Realizar a integração dos arquivos com as políticas de incentivo e pesquisa para a 

inovação tecnológica, para desenvolver diversas técnicas e processos para gestão, 

conservação, restauração, organização, classificação, digitalização e difusão dos acervos, 

poderá agregar valor às atividades diárias de uma instituição de arquivo (CONSELHO 

NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL, 2018, p. 33). 

A difusão visa expandir conhecimento para a sociedade, e isso também é favorecido 

quando se informa dados sobre as instituições e sobre o acervo que custodiam. Para Menezes 

(2012, p. 52) “o arquivo há muito tempo deixou de ser um mero guardião de informações, a 

difusão de suas atividades, produtos e serviços vem se mostrando essencial na sociedade 

contemporânea”. 

Desta maneira, divulgar as instituições de custódia que possibilitam o acesso dos 

documentos já preservados em seus acervos garante “a perpetuação da memória e a 

construção da identidade regional” (SILVA, 2013, p. 11). 
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Segundo Silva (2013) 

O acesso aos documentos relaciona-se ao caráter único dos documentos de arquivos. 

Como a informação, gerada por uma entidade produtora para um determinado fim só 

se encontra no documento específico, o não acesso a esse documento pode 

prejudicar a pesquisa e o cumprimento da cidadania, pois o documento não será 

encontrado em outro arquivo. Esta questão pode gerar dificuldades aos usuários 

externos quanto à localização da informação necessária à sua pesquisa, pois 

dependendo de onde se encontra o arquivo ele terá que se deslocar até o local e 

ainda se enquadrar no tempo de funcionamento do arquivo (SILVA, 2013, p. 23). 

 

Para a difusão, relacionando o acervo à instituição que o custodia, é necessário o 

Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos - CODEARQ21. O 

CODEARQ foi instituído pela Resolução nº 28 do CONARQ, de 17 de fevereiro de 2009. A 

resolução recomenda aos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos 

(SINAR) a adoção da Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE). O objetivo é 

fornecer o código mencionado na NOBRADE, auxiliando na identificação de cada entidade 

custodiadora de acervos arquivísticos no Brasil.  

A página onde se encontram os CODEARQs já distribuídos já é um instrumento de 

difusão para os arquivos participantes. Após o cadastramento do CODEARQ, as entidades 

custodiadoras passam a ter informações do seu acervo, contatos, missão e objetivos no site do 

Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ. O cadastro no site do CONARQ inclui o 

arquivo na base de pesquisa das instituições auxiliando na difusão dos acervos arquivísticos. 

Neste sentido, as tecnologias com o uso da internet têm facilitado a função da difusão 

do acervo arquivístico, principalmente o acesso, aproximando as instituições ao usuário.   

Rockembach (2015) afirma que 

a difusão em arquivos consiste na busca de estratégias que visem a acessibilidade 

(facilitar o acesso, procurar vencer as barreiras tecnológicas e linguísticas), 

transparência (tornar público), atingir determinado público (através do marketing e 

demais ferramentas auxiliares), entender qual é o público (estudo de usuários e 

comportamento informacional), estudar as competências informacionais do público 

(literacia informacional / educação informacional, distinguindo-a da educação 

patrimonial), realizar a mediação (selecionar, filtrar, acrescentar qualidade 

informacional na recuperação de conteúdos), procurando uma maior proximidade 

dos usuários à informação contida nos acervos, por meio de vários canais de 

comunicação ou aqueles considerados mais adequados, considerando três vértices 

principais: os usuários, o conteúdo e a tecnologia (ROCKEMBACH, 2015, p. 113). 

 

Com avanço da tecnologia e seu uso em sites das instituições, a aproximação do 

público é gradual. Por este motivo é necessário que as instituições proporcionem uma 

 
21 CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (Brasil). Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de 

Acervos Arquivísticos. Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/conarq/pt-br/servicos-

1/cadastro-nacional-de-entidades-custodiadoras-de-acervos-arquivisticos>. Acesso em: 01 mai. 2021. 

 

https://www.gov.br/conarq/pt-br/legislacao-arquivistica/resolucoes-do-conarq/resolucao-no-28-de-17-de-fevereiro-de-2009
https://www.gov.br/conarq/pt-br/conexoes/sinar
http://antigo.conarq.gov.br/images/publicacoes_textos/nobrade.pdf
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plataforma voltada para diferentes públicos, inclusive o infantil, buscando aprimorar a cultura 

e educação. 

Portella e Perez (2012, p. 203) informam que “a difusão de acervos em ambiente 

virtual contribui para o processo de transferência de informação, conferindo maior 

visibilidade aos fundos documentais e aos serviços prestados pela instituição”. 

As funções complementares dos arquivos para a cultura e educação têm um papel 

importante na construção do indivíduo. Diversas atividades podem ser realizadas – de acordo 

com a disponibilidade de capital humano e recursos financeiros da instituição – como 

publicações de livros, revistas e boletins, pertinentes a diversos temas, eventos, 

aprimoramento do turismo, programas de rádio e televisão em torno dos documentos de 

arquivo, teatro, música, exposições temáticas, entre outras (BELLOTTO, 2014, p. 138). 

Destacamos uma atividade pouco explorada, o turismo nas instituições de arquivo, 

com o objetivo de gerar visibilidade e promoção dos acervos custodiados para variados 

públicos. O PSA descreve algumas ações e estratégias possíveis, como 

3.1 – Aprofundar a relação entre arquivos e turismo gerando benefícios e 

sustentabilidade para ambos os setores.  

3.1.1 – Estimular a interação entre empresários de turismo e instituições 

arquivísticas públicas, secretarias de turismo de municípios, estados e Distrito 

Federal, promovendo o patrimônio documental e a difusão de atividades culturais 

para fins turísticos naqueles espaços.  

3.1.2 – Fomentar programas integrados de formação e capacitação sobre arquivos, 

patrimônio histórico e patrimônio documental para profissionais que atuam no 

turismo.  

3.1.3 – Incluir atividades culturais promovidas pelas instituições arquivísticas e 

centros de memória e documentação nos roteiros de turismo cultural (CONSELHO 

NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL, 2018, p. 32). 

 

Para maior visibilidade do arquivo, e num contexto de integração com as atividades 

sociais e municipais, a instituição deve estar referenciada no guia turístico da cidade, como 

acontece com os museus e bibliotecas, a fim de ampliar o conhecimento e reconhecimento da 

instituição e fomentar sua visitação e conhecimento (NOGUEIRA, 2012, p. 127). Exposições 

são eventos que servem bem a essa estratégia. 

Ainda na perspectiva sociocultural dos arquivos, Bellotto (2006, p. 241) aborda ideias 

para a difusão do acesso aos acervos arquivísticos de maneira que este alcance outros grupos 

da população. Para funcionamento noturno e aos finais de semana, há grandes obstáculos 

como segurança, recursos financeiros (entre os quais, seguro do acervo), legislação trabalhista 

etc. Entretanto, no âmbito da internet, o conteúdo proposto poderá estar disponível por mais 

tempo, sendo importante analisar a maneira como o acervo é exposto, principalmente com 

ferramentas interativas para alcance do público infantil. 
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Rousseau e Couture (1998) justificam que 

[...] aquilo em que se baseia o tratamento dos arquivos para fins culturais, 

patrimoniais ou de investigação, é a sua qualidade de testemunhos. Esses 

documentos provam a existência do objeto de qualquer reconstituição e a fidelidade 

desta relação à realidade evocada (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 122). 

 

Os serviços de difusão aos acervos arquivísticos têm aproximado o grande público dos 

arquivos. Os documentos de arquivo em exposições permitem que o público se identifique 

com uma ligação do cotidiano com o passado de sua sociedade (BELLOTTO, 2014, p. 135). 

Na próxima seção analisaremos o recurso às exposições para difusão do acervo. 
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3. AS EXPOSIÇÕES COMO RECURSOS DE DIFUSÃO 

 

Como vimos na seção anterior, a difusão é uma função indispensável para os 

processos arquivísticos e da CI. A difusão é para o arquivo uma ação técnica, mas que carrega 

um enfoque social de cidadania (MARTENDAL, 2018). 

Os mecanismos que envolvem a difusão nas instituições de arquivo são essenciais para 

a sociedade conhecer o acervo e as informações nele contidas, valorizar e difundir esse acervo 

(SARAIVA et al., 2017, p. 264). 

Ainda segundo Saraiva et al. (2017, p. 264), “a difusão pode ser realizada tanto por 

meio de instrumentos de pesquisa e outras publicações, quanto por meio da promoção de 

eventos como exposições, palestras e visitas guiadas, que têm como público-alvo o cidadão”. 

As atividades que envolvem o processo de difusão são exposições (presenciais ou 

virtuais), palestras de diversas temáticas da área arquivística e em CI, publicações (guias, 

catálogos, inventários, entre outros), folhetos informativos referentes à instituição custodiante, 

boletim destacando as atividades da instituição, comunicações no site institucional, visitas etc.  

As instituições de arquivo possuem acervos de diversos formatos, tipos e épocas 

distintas, que compõem rica fonte de conhecimento e pesquisa. As atividades desenvolvidas 

através da difusão aproximam a instituição de arquivo ao público, promovem acesso aos 

documentos e suscitam reflexões e questionamentos (BARCELLOS, 2020, p. 47). 

Nesta seção iremos explorar o conceito de “exposição” como uma das atividades de 

difusão. A exposição torna-se essencial no processo de conhecimento e aproximação do 

público. 

Exposição vem do latim exponere, com o significado de “pôr para fora”, “entregar à 

sorte” (GONÇALVES, 2004, p. 13). Exposição22 também é uma ação, a de apresentar algo 

escrito ou oralmente; uma demonstração, explanação; exposição de uma teoria, de um 

produto, de um acervo.    

O intuito da exposição é buscar, através das peças, documentos textuais, fotografias e 

objetos diversos, inserir em determinado espaço uma representação do tema proposto, 

correlacionando esses materiais à difusão da informação, trazendo ao visitante/usuário as 

informações necessárias para o desenvolvimento do conhecimento individual. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM – (2017, p. 8 e 11), uma 

exposição “se realiza no encontro entre sujeito (visitante) e objeto (conjunto expositivo), ou, 

 
22DICIO, Dicionário Online de Português. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/exposicao/>. Acesso em: 

24 abr. 2021. 
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numa concepção mais abrangente e atual, entre a sociedade e seu patrimônio”. Para criar uma 

exposição, “é necessário sempre ter claro o que se quer fazer, para quem se quer fazer e por 

que fazer”. As exposições devem ser instrumentos para a produção, reprodução e difusão de 

conhecimentos” e tornam-se espaços para troca de ideias. Para a criação de uma exposição 

que alcance sucesso, a expografia é necessária. 

Os museólogos recorrem à expografia para definir a “linguagem da exposição, a 

maneira que a escrita desse texto tridimensional e multissensorial se realiza, a partir de 

elementos dados, como o acervo, arquitetura, e outros eleitos, como cenografia, gráficos, 

cores, iluminação e, mais recentes, suportes interativos” (ABREU, 2014, p. 44). Esta 

preocupação deve estar presente na elaboração das exposições dos acervos documentais por 

instituições de arquivo, coexistindo com as técnicas estabelecidas por nosso campo 

epistemológico.  

A exposição proporciona descobertas, conhecimentos, remonta a história e a memória 

através do tempo. Através da expografia, estimula-se o processo de memória, evocando os 

autores da história e do passado vivido (CARVALHO; MAIA; OLIVEIRA, 2017, p. 83). 

Segundo Souza (2012), a expografia é  

Fruto do processo de racionalização do espaço expositivo, consiste no espaço 

projetado e construído especificamente com a finalidade de abrigar a exposição. 

Devido a sua natureza material, a expografia está diretamente ligada à arquitetura. 

Dentro, pois é dentro do espaço arquitetônico, que ela age, incrementando-o e 

transformando-o. Sua natureza é pautada na materialidade do espaço construído. 

Não se trata do espaço expositivo em si, mas de um recurso aplicado a ele, 

possibilitando que ele assuma diferentes funções (SOUZA, 2012, p. 66). 

 

Compreendemos que a expografia é muito relevante para a área da museologia, 

caracterizando a construção de uma exposição em todo o seu planejamento, porém o tema é 

pouco discutido na área arquivística, principalmente na brasileira. Utilizar a expografia para 

construção da exposição com acervos arquivísticos é fundamental para o sucesso do projeto e 

abrangência dos estudos referente ao tema.  

Conforme quadro abaixo, um roteiro é essencial para identificar todas as etapas do 

planejamento de uma exposição. 
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QUADRO 1: Roteiro para construção da exposição com acervos documentais 

 
Etapas Definições 

1ª 
Definição: Por que fazer? O que fazer? Para quem 

fazer? 

2ª Local, nome, duração, data; 

3ª 
Conceito, objetivos, pesquisa, narrativa, resumo e 

definição dos itens; 

4ª Escolha e encaminhamento do acervo; 

5ª Orçamento e cronograma; 

6ª Divulgação; 

7ª Avaliação. 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM (2017). 

 

Algumas atividades referentes ao roteiro na construção de uma exposição, são mais 

afeitos aos museólogos, como a escolha de recursos expográficos (cor, iluminação, textos, 

linguagem de apoio, suportes etc.), montagem, manutenção, desmontagem e adaptações, 

criação de identidade visual, segurança, climatização, conservação e acessibilidade (IBRAM, 

2017, p. 87). Apesar dos museólogos realizaram muitas atividades no âmbito das exposições, 

em um projeto de exposição que envolva documentos arquivísticos é aconselhável que a 

equipe seja multidisciplinar – os arquivistas podem e devem participar desse processo. 

As exposições de documentos tornam-se atraentes para a divulgação do arquivo, e sua 

repercussão na imprensa, por exemplo, poderá atrair um grande público para visitação 

(BELLOTTO, 2006, p. 229). 

Os documentos por si só já possuem uma gama de conhecimento e poder de 

informação. Em exposição, tornam-se artefatos preciosos como meio de comunicação ao 

leitor/usuário, proporcionando uma viagem ao universo do tema e possuindo suas próprias 

qualidades estéticas e emotivas (TAYLOR, 1982, p. 122 e 123, tradução nossa). 

Barbosa e Silva (2012) definem que 

Nesse sentido, concebemos os arquivos como fonte privilegiada de conhecimento 

para o ensino, em particular o de história. A partir de fotografias, mapas, jornais, 

revistas, documentos manuscritos, entre outros, é possível ensinar história, ou 

construí-la, de maneira que o documento não represente uma mera ilustração, mas, 

sim, que ele suscite várias perguntas, e que respostas sejam construídas por meio de 

sua problematização (BARBOSA; SILVA, 2012, p. 57). 

 

As instituições de arquivo possuem um valioso acervo que poderá auxiliar no 

conhecimento histórico, aprimorando o currículo escolar e as pesquisas de todo o público. 

Dentre as diversas iniciativas que podem contribuir para fortalecimento do aprendizado estão 

as exposições dos arquivos. Nelas podem ser exploradas diversas atividades com inúmeros 

públicos, principalmente o infantil, no âmbito escolar, contribuindo para as atividades do 
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arquivo-escola. A integração sociocultural poderá também contribuir para formação de 

cidadãos conscientes da riqueza cultural do país (CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA 

CULTURAL, 2018, p. 49 e 51). 

O PSA (2018) afirma que 

É preciso também ampliar no público o reconhecimento de itens os acervos 

documentais, por meio de publicações, exposições, exibições que exponham, em 

diferentes suportes, os acervos arquivísticos. É fundamental que, ao mesmo tempo, 

as instituições arquivísticas sejam espaços de produção e fruição cultural e que o 

patrimônio documental esteja inserido nessa vida cultural, presente no imaginário da 

sociedade pela divulgação por meio da arte e da cultura.  

[...] Assim, as instituições arquivísticas não podem fechar-se em si mesmas, sendo 

necessário realizar ações e iniciativas para captar maior número de visitantes. Para 

além das importantes atividades de pesquisa e preservação da memória 

desenvolvidas rotineiramente nos arquivos, é importante que essas instituições sejam 

modernizadas e tornem-se aptas a lidar com diferentes demandas culturais [...] 

(CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL, 2018, p. 44 e 50). 

 

Os documentos expostos necessitam ter conexão entre eles e atender à demanda do 

tema que está sendo exposto. 

O processo de exposição é complexo, pois envolve diversos aspectos, culturais, 

políticos, sociais, estéticos e reflexivo, todos elementos em prol do objetivo final do tema 

exposto. Cada elemento deve ser mensurado no projeto da exposição. 

As instituições de arquivo que possuem exposições de seu acervo documental devem 

atentar para a forma que os documentos são disponibilizados, devem criar vínculos com os 

usuários e os profissionais envolvidos devem estar preparados para a interação. Todos esses 

elementos, em conjunto, tornam o arquivo um espaço de difusão da informação (MENEZES, 

2012, p. 48). 

Os documentos de arquivo de valor permanente são considerados patrimônio 

documental e podem ser utilizados para uma experiência como bem cultural, através de 

exposições, evidenciando a importância de sua existência (RIBEIRO; TORRE, 2012, p. 79). 

O Glossário do Núcleo Técnico de Arquivo define exposição23 como a “apresentação, 

temporária ou permanente, física ou virtual, de documentos ou das suas reproduções, 

organizada por um serviço de arquivo a partir do seu próprio acervo documental ou de 

empréstimos, para fins educativos e culturais”. 

Para Bellotto e Camargo (1996), exposição é a “apresentação temporária ou 

permanente organizada por um arquivo e composta de originais ou reproduções de 

documentos de seu acervo e/ou de outras instituições, para fins educativos e culturais”. 

 
23NÚCLEO DE ARQUIVO TÉCNICO DE LISBOA. Disponível em: <https://narq.tecnico.ulisboa.pt/mais-

sobre-arquivo/glossario-tecnico/>. Acesso em: 21 abr. 2021. 
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Segundo o Glossary of archival and records terminology (Society of American 

Archivists, 2005), exposição é 

Uma exibição organizada de materiais;  

Notas: Uma exposição geralmente inclui materiais como obras de arte, documentos 

ou objetos que foram selecionados e ordenados para que sua interação demonstre 

uma ideia ou tema para fins culturais ou educacionais. A seleção de materiais para 

uma exposição às vezes é chamada de curadoria, e curador o indivíduo responsável 

(Society of American Archivists, 2005, p. 154, tradução nossa). 

 

As exposições possuem uma linguagem própria. É fundamental uma análise prévia 

sobre os acervos expostos, verificando se atendem a requisitos visuais, informativos e 

analisando sua descrição arquivística. Exposições baseadas em datas comemorativas auxiliam 

na difusão do patrimônio documental (MOURA; VAISMAN, 2017, p. 142). 

Dois tipos de exposições podem ser elaborados – permanentes ou temporárias – de 

maneira presencial ou digital. Nas exposições presenciais permanentes, o acervo utilizado 

poderá ser da própria instituição, contando sua história, apresentando um fundo documental 

importante para a sociedade, o qual integra seu acervo ou mesmo uma temática mais geral 

(história nacional, local ou um aspecto relevante das questões contemporâneas). 

Stradiotto (2005) lembra que  

todas as exposições traduzem uma estratégia para comunicar algo, propagar ideias, 

trazendo uma perspectiva, um discurso a ser defendido por meio de objetos [e 

documentos], que por sua vez, são 'lidos' e interpretados pelo público. Nesse sentido, 

o escopo de uma exposição deve ser um meio de diálogo e de difusão de 

informação, a fim de causar impacto e modificar o comportamento do visitante 

(STRADIOTTO, 2005, p. 82). 

 

Em defesa da identidade nacional, compreensão e permanência do acervo arquivístico, 

o cidadão tem o dever e o direito de se interessar pela organização, preservação, valorização e 

divulgação dos arquivos (HENRIQUES, 2017, p. 266). Mas esse dever deve ser suscitado e 

estimulado. 

Algumas instituições arquivísticas possuem exposições permanentes no formato 

presencial com arquivos relacionados à história daquela sociedade e que se ligam a eventos 

considerados relevantes. Apenas é considerado manter exposições permanentes24 se a 

instituição possuir meios de garantir a preservação do acervo exposto, diante da natureza e das 

 
24 Museologia. Roteiros práticos. Planejamento de exposições.2. Universidade de S. Paulo. Trad. de 

Effective Exhibitions Guidelines for Good Practice. Brasil: Edusp – Editora da Universidade de São Paulo, 2001; 

Espanha. Ministerio da Cultura. Exposiciones temporales. Organizacion, gestión, coordinación. Madrid, 2006. 

Disponível em: <https://www.sisemsp.org.br/blog/wp-

content/uploads/2014/05/Museu_2_Planejamento_de_Exposi%c3%a7%c3%b5es.pdf>. Acesso em: 02 out. 

2021. 
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condições ambientais do espaço da exposição e das características do equipamento e suporte 

expositivo utilizado. 

Destacamos abaixo algumas instituições de arquivo que possuem exposições 

permanentes ao redor do mundo: 

• O Arquivo Distrital de Vila Real (ADVRL)25 em Portugal, possuí uma exposição 

permanente sobre a Exposição ilustrativa dos fundos do Arquivo iniciada em 2007, 

com fotografias das folhas de rosto dos forais manuelinos da região de Trás-os-Montes 

e diversas publicações; 

• O National Archives and Records Administration (NARA)26 nos Estados Unidos da 

América (EUA), criado em 1934, tem o objetivo de reunir e preservar os documentos 

oficiais do governo dos EUA. O NARA possui duas exposições permanentes: uma 

exposição apresenta documentos originais, incluindo telegramas do ex-presidente 

Abraham Lincoln, diversas gravações de áudio do Salão Oval, e exibições interativas 

com os documentos, fotos e filmes; a outra, denominada “Records of Rights”, apresenta 

documentos originais referentes à liberdade de expressão, religião e igualdade, 

exibindo com a Declaração de Independência, a Constituição e  Declaração de Direitos 

outros diplomas referentes a direitos relevantes para  da sociedade americana. A 

exposição conta também com um painel interativo de cinco metros com diversos 

documentos e fotografias; 

• Uma parceria importante foi realizada entre um dos principais museus marítimos do 

mundo, o Museu Marítimo Internacional de Hamburgo (International Maritime 

Museum – IMMH) e a empresa Humburg Süd27, com o objetivo de catalogar e exibir a 

coleção histórica da companhia de navegação, fundada em 1871. O acervo é composto 

por fotografias de modelos de navios, diversos documentos de navegação, entre outros; 

• O Arquivo Nacional holandês (“Nationaal Archief”)28, em sua exposição denominada 

“Rebelião e Liberdade”, apresenta a história da Guerra dos Oitenta Anos como parte 

importante da história para o país. A exposição permanente conta com diversos 

documentos fundamentais na luta pela liberdade e igualdade na Holanda e nas ex-

 
25EXPOSIÇÃO: Arquivo Distrital de Vila Real – Instituição Memória. Disponível em: 

<http://www.advrl.org.pt/divulgacao/docs/Cat%C3%A1logo.pdf>. Acesso em: 03 out. 2021. 
26 EXHIBITS: National Archives Museum. Disponível em: <https://museum.archives.gov/exhibits>. Acesso em: 

03 out. 2021. 
27INFORCHANNEL: Hamburg Süd e Maritime Museum assinam acordo para exposição permanente (2019). 

Disponível em: <https://inforchannel.com.br/2019/05/06/hamburg-sud-e-maritime-museum-assinam-acordo-

para-exposicao-permanente/>. Acesso em: 03 out. 2021. 
28 BELEVEN: Opstand&Vrijheid. Disponível em: 

<https://www.nationaalarchief.nl/beleven/tentoonstelling/opstand-vrijheid>. Acesso em: 03 out. 2021. 
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colônias, destacando-se a União de Utrecht (1579), um acordo assinado entre diversas 

províncias reconhecendo os direitos individuais em suas tradições e cultura, e o 

Plakkaat van Verlatinge (1581), a declaração de independência do país; 

• O Arquivo Nacional Torre do Tombo (ANTT)29, em Portugal, desde 2017 possui uma 

exposição permanente sobre a Abolição da Pena de Morte e Cidadania Europeia, 

apresentando a lei original decretada pelo rei D. Luís I, tornando-se o primeiro grande 

Estado europeu a instituí-la. O documento é considerado como Marca do Patrimônio 

Europeu; 

• O Museu do Arquivo Nacional da França, no Hôtel de Soubise30, possui inúmeros 

acervos, e sua exposição permanente explora a história dos arquivos e a história 

francesa, como o Édito de Nantes e a carta final escrita por Maria Antonieta antes de 

sua decapitação, além de exemplos de suportes e embalagens utilizadas nos arquivos 

desde a Idade Média até o século XX, documentos originais e fac-símiles, fotografias, 

registros cartográficos, filmes, entre outros. 

Além do acervo documental disponibilizado, há de se analisar toda a estrutura de uma 

exposição, como a descrição arquivística dos documentos, se a exposição tem objetivo de 

emergir o visitante na memória social, a relação de tudo que está sendo exposto – inclusive a 

estrutura do local, entre outros elementos. Com toda a estrutura e ambientação, o visitante 

poderá compreender a realidade das sociedades e do tempo, as interpretações sobre certo 

contexto (OLIVEIRA; ROSA; ABREU, 2010). 

Carvalho, Maia e Oliveira (2017) afirmam que o papel social dos arquivos 

deve partir do reconhecimento perante a sociedade como espaço cotidiano e 

permanente de educação e cultura. Isso significa que essa nova perspectiva sobre as 

instituições arquivísticas ocorre quando se ultrapassa os limites administrativos e as 

transforma em um local onde o cidadão pode ter acesso às informações de caráter 

cultural, social, educativo e de entretenimento (CARVALHO; MAIA; OLIVEIRA, 

2017, p. 88). 

 

As exposições necessitam também de avaliação quanto à sua eficácia e ao impacto na 

sociedade e nos variados grupos que realizam a visitação. Esta avaliação poderá ser realizada 

através de pesquisa, a quantidade de visitantes ao local da exposição, a participação das 

pessoas e suas expectativas quanto aos documentos apresentados e o conhecimento adquirido.  

 
29Porto Canal: a exposição Abolição da Pena de Morte e Cidadania Europeia. Disponível em: 

<https://antt.dglab.gov.pt/porto-canal-sobre-a-exposicao-abolicao-da-pena-de-morte-e-cidadania-europeia/>. 

Acesso em: 03 out. 2021. 
30 EXPOSIÇÃO PERMANENTE: Archives Nationales. Disponível em: <https://www.archives-

nationales.culture.gouv.fr/web/guest/parcours-permanent>. Acesso em: 03 out. 2021. 
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A exposição é uma atividade de difusão dos acervos realizada por arquivos, museus, 

bibliotecas e centros de documentação; e cada instituição a utiliza para fins determinados. 

Aqui nos atemos ao seu uso para a difusão do acervo nas instituições arquivísticas e acesso 

pelos usuários. O documento exposto traz realidade aos conhecimentos acumulados e torna-se 

um elemento fundamental para comunicação. Além da proposta da realização de uma 

exposição em uma instituição de arquivo, é necessário analisar como será divulgada na 

sociedade, a fim de garantir a visitação por diversos públicos. 

Além do fomento ao conhecimento e à cultura, a exposição torna-se uma atividade que 

visa difusão dos acervos arquivísticos e possibilidade de melhoria na imagem institucional. 

Os acervos expostos revelam o poder do conhecimento e a identidade local. O papel da 

exposição é o de difundir informações. 

 

3.1 EXPOSIÇÕES PRESENCIAIS 

A função arquivística da difusão é o processo que envolve diversas atividades com os 

acervos da instituição, dentre eles a exposição – presencial ou digital. Nesta subseção será 

apresentado a atividade de exposição presencial dentro das instituições arquivísticas. 

A exposição presencial é uma atividade que requer um espaço físico adequado, 

recursos financeiros para sua montagem, disponibilização do acervo, criação de tema e de 

objetivo claro, análise da viabilidade do acesso e estudo dos resultados – problemas e acertos 

– do projeto de exposição, dentre diversos pontos. 

O acervo exposto deve ser atrativo visualmente e assumir uma narrativa, com início, 

meio e fim. Geralmente arquivos cartográficos, iluminuras, manuscritos e documentos 

iconográficos chamam mais a atenção do grande público, principalmente o infantil, do que 

aqueles textuais. Os documentos devem ter fácil compreensão para os visitantes – no caso de 

documentos de difícil leitura, deveria haver transcrição disponível. 

A exposição presencial envolve custos de produção, como impressões de material 

(letras adesivas com narração, cartazes expositivos, imagens adesivas em grandes dimensões 

etc.) e montagem, sendo necessário pessoal qualificado ou empresas contratadas para garantir 

esses recursos. Muitas instituições recorrem a patrocínios de empresas privadas no apoio 

financeiro para realização da exposição.  

Toda a exposição deve ter um tema e necessita de documentos para compor o objetivo 

proposto. Para os documentos que não se encontram em seu acervo, a instituição recorre a 

empréstimos. O acervo poderá ser emprestado para exposições temporárias, conforme 
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procedimentos pré-estabelecidos que definam uma política de empréstimo e que possam 

garantir a segurança do acervo solicitado. Não é uma prática frequente em função dos 

problemas financeiros (principalmente seguro) e logísticos envolvidos. 

Em 2017, a inauguração da exposição "Brasilis a Brasília: Uma história contada pelos 

documentos de arquivo"31, no Palácio do Planalto, contou com mais de 50 documentos 

originais com parceria do Arquivo Nacional, dentre os quais a Lei Áurea.  

Schellenberg (2006) define que  

Os documentos de arquivo podem, ocasionalmente ser emprestados, para serem 

exibidos em exposições, a outros órgãos do governo ou instituições. Nesse caso os 

documentos devem ser devidamente segurados, procurando-se atender às necessárias 

exigências para o perfeito acondicionamento e proteção física dos documentos e 

todas as despesas (inclusive de custo de passagem e outros gastos do funcionário do 

arquivo portador dos documentos e encarregado de sua guarda durante a exposição) 

serão pagas pelo órgão ou instituição que solicita o empréstimo (SCHELLENBERG, 

2006, p. 356). 

 

Abordar o tema de empréstimo de documentos para exposições em outras instituições 

liga-se à preocupação com a segurança do acervo. Segurança é um tema recorrente e 

prioritário às instituições de arquivos, museus e bibliotecas, visto o valor patrimonial e 

financeiro de documentos no mercado ilícito.  

As instituições necessitam preocupar-se com a segurança, fundamental para o bom 

funcionamento da exposição presencial com grande público. Bibliotecas, arquivos, museus e 

centros de documentação trabalham com a memória, o acesso e a difusão e isso implica 

grande responsabilidade. A segurança deve incluir diversos sistemas preventivos a fim de 

proteger a instituição, o patrimônio, os bens, os acervos e as pessoas (MUSEU DE 

ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS, 2006, p. 97). Em muitas exposições, devido à 

periculosidade do ambiente e/ou preservação do acervo, não se disponibiliza o documento 

original, optando-se por uma cópia de qualidade. 

Pode-se destacar algumas dificuldades e limitações frequentes nas instituições que 

desejam realizar exposições, como pessoal qualificado para atendimento ao público e 

procedimentos técnicos na manutenção do ambiente da exposição, financiamento de recursos 

ao setor cultural, acessibilidade física, sustentabilidade, recursos de tecnologia (uso de tablets, 

wifi disponível, painéis interativos, dentre outras possibilidades). Outras dificuldades referem-

 
31MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS. Disponível em: 

<https://www.gov.br/mdh/pt-br/sdh/noticias/2017/maio/planalto-inaugura-exposicao-com-lei-aurea-e-outros-

documentos-originais-da-historia-do-brasil>. Acesso em: 25 abr. 2021. 

 

https://www.gov.br/mdh/pt-br
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se, por exemplo, à manutenção dos equipamentos para exposição do acervo e 

desconhecimento da função cultural e social dos arquivos (NOGUEIRA, 2012, p. 68). 

Nas exposições presenciais é necessária a aquisição ou a produção de equipamentos 

adequados para expor os documentos, garantindo sua conservação. Adquiridos, esses 

equipamentos poderão servir para futuras exposições. Eles devem permitir diferentes 

disposições e disposição dos documentos no ambiente do evento. Os documentos necessitam 

estar visualmente correlacionados e acondicionados, de forma a garantir a integridade do 

acervo. A dimensão do espaço para a exposição dos documentos é importante para a boa 

circulação de pessoas (NOGUEIRA, 2012, p. 125 e 126). 

Um recurso essencial para documentar a exposição de um arquivo é a fotografia. As 

fotografias tornam-se registros do evento realizado, evidência para futuras exposições como 

comprovação do acontecimento e aprendizado para futuras exposições, além de tornarem-se 

um acervo material que poderá ser disponibilizado em sites institucionais, dentre outras 

possibilidades. 

A exposição dos acervos no formato presencial geralmente é temporária e com tema 

específico, muitas vezes para comemorar um evento ou marco histórico. As exposições 

também são consideradas uma atividade da difusão que auxilia na divulgação da instituição 

arquivística. 

Para atingir os objetivos de uma exposição presencial, é necessário atentar para 

diversos requisitos, como o merchandising, registro do evento, técnicas expositivas, 

equipamento, espaço, imagem e identidade institucionais, controle, custo, cooperação, 

divulgação, planejamento, preservação e conservação, produtos possíveis e públicos a serem 

atingidos (NOGUEIRA, 2012, p. 120). 

Segundo Nogueira, realizar exposições em parceria com outras instituições 

[...]estreita relações entre entidades, ampliando oportunidades de comunicação e 

cooperação, optimizando recursos, e proporcionando novas perspectivas e 

abordagens. Também pode viabilizar um aumento do reconhecimento e impacto da 

exposição. [...] Formalizar a cooperação institucional através de protocolo ou 

contrato no âmbito da difusão cultural confere maior obrigatoriedade à execução das 

acções, actividades e/ou produtos previstos (NOGUEIRA, 2012, p. 122)32. 

 

Podemos citar um exemplo de cooperação entre o Centro Cultural do Banco do 

Brasil33 e o Museu Nacional, onde o Centro recebeu peças resgatadas após o incêndio34 que 

 
32 Nas citações de obras portuguesas, foi mantida a grafia original. 
33CULTURA, GALERIA DE FOTOS - VEJA. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/cultura/ccbb-recebe-

exposicao-com-pecas-resgatadas-do-museu-nacional/>. Acesso em: 28 abr. 2021. 
34G1 RIO. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/09/02/incendio-atinge-a-quinta-

da-boa-vista-rio.ghtml>. Acesso em: 28 abr. 2021 
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atingiu o Museu em setembro de 2018. As peças resgatadas e expostas em outra instituição no 

âmbito cooperativo através de uma tragédia difundem o conhecimento e o acontecimento.  

É necessário afirmar que uma exposição em uma instituição de arquivo pode, além dos 

documentos arquivísticos apresentados, incluir acervos bibliográficos e museológicos. Estes 

acervos poderão ser da própria instituição ou empréstimo de outras instituições como 

bibliotecas e museus, a fim de compor o tema apresentado. 

A exposição é uma atividade que requer muitos recursos financeiros para sua 

realização, e a instituição necessita verificar todos os aspectos implicados. As atividades de 

difusão não devem ser consideradas como de baixo ou sem custo, pois o reconhecimento e a 

valorização desta atividade implicam no reconhecimento de sua importância para toda 

sociedade (NOGUEIRA, 2012, p. 123). O patrocínio pode ser uma saída. 

Algumas práticas no planejamento35 de uma exposição devem ser consideradas: 

• Definir a função das exposições na instituição de arquivo – analisar quais resultados se 

pretende alcançar; 

• Incluir as exposições no plano de atividades anual da instituição – estabelecer 

estratégia com objetivos, período, custos e mobilidade para o tema proposto; 

• Definir temas para atração de público – conciliar datas importantes e acontecimentos 

históricos; 

• Conciliar as datas das exposições com períodos de férias escolares e de maiores fluxos 

de turismo na cidade; 

• Verificar o material para divulgação da exposição (flyers, redes sociais e até mesmo 

evento de abertura, com música, cinema etc.); 

• Estabelecer datas de início e fim (salvo aquelas exposições permanentes); 

• Definir pessoal envolvido para suporte de todo o planejamento da exposição e 

atendimento educativo para as escolas; 

• Definir o acervo exposto – quais documentos poderão ser expostos e se os originais 

poderão estar acessíveis; 

• Definir recursos financeiros e parcerias privadas possíveis; 

 
35Museologia. Roteiros práticos. Planejamento de exposições.2.Universidade de S. Paulo. Trad. de Effective 

Exhibitions Guidelines for Good Practice. Brasil: Edusp – Editora da Universidade de São Paulo, 2001; Espanha. 

Ministerio da Cultura. Exposiciones temporales. Organizacion, gestión, coordinación. Madrid, 2006. Disponível 

em: <https://www.sisemsp.org.br/blog/wp-

content/uploads/2014/05/Museu_2_Planejamento_de_Exposi%c3%a7%c3%b5es.pdf>. Acesso em: 28 abr. 

2021. 
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• Garantir a segurança do acervo, dos visitantes e do corpo de colaboradores – é 

necessária muita atenção, pois documentos com alto valor financeiro para o mercado 

ilícito são mais propensos a serem furtados. Aconselha-se expor cópia de qualidade. 

• Avaliar a exposição – verificar se os objetivos foram atingidos, o que servirá de 

orientação para futuros projetos. 

• Monitorar o ambiente – verificação regular das condições ambientais, para evitar 

danos ao acervo exposto, já que uma exposição de longo prazo deve garantir a 

preservação e conservação dos documentos.  

A identificação de um público-alvo para a exposição aumenta a possibilidade da 

efetividade e sucesso do projeto. Por exemplo, exposições realizadas anualmente com temas 

para um público especializado e outra exposição com um tema para o público não 

especializado podem aproximar a sociedade da instituição arquivística. Uma outra ideia é a 

produção de temas expositivos de acordo com o currículo escolar, permitindo que o acervo 

seja usado como complemento didático (NOGUEIRA, 2012, p. 133 e 134). 

Nogueira (2012, p. 135 e 136) menciona algumas técnicas expositivas que são 

utilizadas para realização do projeto: 

• Uso de técnicas e recursos específicos para atingir diversos públicos, principalmente 

aqueles com necessidades especiais, lançando mão de recursos que utilizem outros 

sentidos e acessos para análise do acervo exposto, por exemplo, braile para leitura do 

documento, sons, rampa de acesso para pessoas com necessidades especiais, entre 

outros; 

• Diversificação do acervo exposto para apresentar ao público a grandiosidade do 

acervo e da instituição de custódia. Documentos de linguagem visual são mais 

atrativos ao público, como fotografias, mapas, cartazes, entre outros; 

• Exposição dos documentos com elementos que possam enriquecer o conhecimento, 

como desenhos ao redor do ambiente retratando a história do manuscrito, por 

exemplo. 

O planejamento e as técnicas expositivas apresentadas acima sugerem propostas para 

desenvolvimento de uma exposição de qualidade de acervos arquivísticos, respeitando as 

funções técnicas e aprimorando a função social dos arquivos. Aprendemos com a museografia 

e utilizamos de suas técnicas para nossas atividades de exposição, mas o arquivo precisa ter 

seus próprios critérios para o seu acervo. 
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Os requisitos arquivísticos precisam compor os acervos custodiados em uma 

exposição, os quais necessitam apresentar legenda aproximada à descrição arquivística, 

indicação da notação, do fundo ou coleção a que pertence, da data, do suporte, do processo 

(no caso de fotografia, por exemplo) etc. 

Uma exposição presencial como atividade de difusão do acervo arquivístico é 

complexa e implica diversos conhecimentos, apoio de toda a instituição para sua realização, 

recursos financeiros e um projeto bem consolidado. O objetivo central é aproximar o público 

do patrimônio arquivístico. Uma exposição virtual necessita dos mesmos procedimentos, e 

tem a possibilidade de uma abrangência significativa na sociedade como veremos a seguir. 

 

3.2 EXPOSIÇÕES VIRTUAIS 

 

O uso da Internet popularizou-se no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, 

exigindo um avanço significativo nas tecnologias do uso dos computadores e acesso. Oliveira 

e Matos (2013, p. 169) informam que com “a intensificação do uso da internet, o campo da 

arquivologia passa a dispor da web, um espaço digital a ser utilizado para facilitar a 

transferência da informação e o acesso à informação [...]”. A transferência de informações na 

Internet implica “em transformações no fluxo informacional no que tange ao armazenamento, 

ao tratamento, à disseminação e ao uso de documentos e informações nos ambientes virtuais 

das instituições [...]” (OLIVEIRA; MATOS, 2013, p. 171 e 172). 

Nesse sentido, vemos o crescente uso das novas tecnologias para auxiliar as 

instituições arquivísticas na agilidade do atendimento, organização, reprodução de conteúdo e 

difusão do acervo documental. As tecnologias, em especial a Internet, auxiliam no 

atendimento às demandas pertinentes do acesso (PEREZ, 2007, p. 32). 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (Pnad)36 realizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2019 a internet era utilizada 

em 82,7% dos domicílios do país, tendo ocorrido um aumento de 3,6 pontos percentuais se 

esse dado é comparado a 2018. O equipamento mais usado para acesso aos conteúdos na 

Internet é o telefone móvel, sendo utilizado por 98,1% da população acima dos 10 anos ou 

mais em 2018 e em 2019 por 98,6% pelo mesmo contingente populacional. 

 
36IBGE. Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD). Disponível em: 

<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101794_informativo.pdf>. Acesso em: 01 mai. 2021. 
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No período de restrições sociais ocasionadas pela pandemia da Covid-19 vemos o uso 

primordial das ferramentas tecnológicas e da internet como importante ferramenta para 

enfrentamento ao distanciamento do acesso e difusão dos serviços das instituições. 

Ocorre uma quebra de paradigma, onde estes serviços passam a ser disponibilizados 

‘extra-muros’, visto que a barreira do ‘espaço’ é quebrada. A questão do tempo, 

também passa a ser revista, pois como estes serviços são disponibilizados na 

Internet, podem ser consultados a qualquer hora do dia, sete dias por semana (SÁ, 

2005, p. 04). 

 

A difusão do acervo arquivístico, através das exposições virtuais no site das 

instituições, auxilia no processo de conhecimento e informação. A Internet se consolida como 

um fator imprescindível nos dias atuais. 

As exposições virtuais possuem maior flexibilidade em relação às exposições físicas, 

pois garantem a segurança do acervo exposto, abrangência do acesso através dos sites das 

instituições arquivísticas, redução do custo e dos recursos necessários, pois os documentos 

estarão disponibilizados em plataforma específica, sem a necessidade de suporte físico e de 

material gráfico, entre outros. O único requisito essencial é o acesso à Internet, permitindo 

que a exposição virtual fique disponível em qualquer parte do mundo a qualquer momento 

(BÉLAND, 2009, p. 5). 

Há também maior facilidade em relação ao horário de disponibilização do acervo, 

ininterruptamente no site da instituição, enquanto na exposição física o horário e público são 

limitados (PEREIRA, 2014, p. 29).  

Béland (2009) cita um aspecto positivo para as exposições virtuais com os acervos 

arquivísticos é que, “desde que sejam bem construídas e preservadas em ambiente digital”, 

apresentarão “uma maior sustentabilidade temporal”. Ou seja, as exposições físicas apenas 

permanecem disponíveis no período planejado, e podem ser preservadas através de 

fotografias; já as exposições virtuais podem ser disponibilizadas no site da instituição 

permanentemente (BÉLAND, 2009, p. 6).  

Uma exposição virtual visa atender diversos públicos, com conteúdo exclusivos e com 

inúmeros documentos expostos a todo tempo, sem restrição temporal, como uma exposição 

física. A exposição virtual apresenta os documentos digitalizados por temáticas e/ou seções.  

No entanto, Rockembach (2015) alerta que 

apenas a digitalização e disponibilização do acervo arquivístico nos sítios 

institucionais para as exposições virtuais, sem informação adequada para os usuários 

e sem uma mediação da informação por profissionais da área que planejam e 

organizam, poderá acarretar uma difusão inadequada para o objetivo 

(ROCKEMBACH, 2015, p. 99). 
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Alguns documentos expostos nos sites de instituições arquivísticas permitem o 

download do documento apresentado, permitindo ao usuário utilizá-lo para diversos fins. 

Porém Koyama (2015, p. 78) nos chama a atenção para os arquivos anexados nas exposições 

virtuais, os quais “não é incomum estarem descontextualizados em relação ao documento real, 

sem identificação eletrônica em seus nomes de arquivo ou nos metadados”. 

Koyama (2015) afirma que os 

 

[...] arquivos precisam medir os esforços e planejar os passos para responder com 

sensatez e responsabilidade a essa exposição midiática e às suas demandas. Os 

arquivos são instituições organizadas para a longa duração. E dessa imagem de 

ligação com ‘o que dura’ é que vem, talvez, sua atração, para quem se vê perdido 

nesse tempo que tudo consome (KOYAMA, 2015, p. 98). 

 

Essa afirmação recorda a necessidade das instituições arquivísticas manterem o 

cuidado arquivístico, que passa pela manutenção do contexto dos documentos e sua 

identificação, ou seja, por uma descrição que forneça também o código de referência dos 

documentos expostos, permitindo recuperar o fundo e as partes dele em que o material 

exibido se integra, o que é vital também para exposições presenciais. 

Um recurso que pode ser utilizado no site da instituição é a disponibilização de 

fotografias de exposições presenciais. Este cuidado favorece o acesso ao tema apresentado e 

permite a criação de um “repositório” midiático das exposições realizadas. Porém há 

preocupação quanto às informações disponibilizadas no site da instituição, em referência ao 

acesso, à descrição do acervo exposto e qualidade das fotografias, entre outras questões. 

Silva e Almeida (2014) sustentam que  

A consolidação da internet como meio preferencial de comunicação na 

contemporaneidade coloca as empresas diante do desafio de lidar com as novas 

demandas de seus públicos. Especialmente diante do surgimento e disseminação das 

redes sociais digitais, que proporcionam grande interatividade, amplo alcance de 

público, e possibilita a qualquer pessoa o poder de emitir, distribuir informações e 

formar opinião, as empresas encontram-se diante de um cenário que exige rapidez e 

pró-atividade na comunicação (SILVA, ALMEIDA, 2014: 1). 

 

Diariamente novas tecnologias são produzidas e disponibilizadas para a sociedade com 

o objetivo de aprimorar nossas atividades diárias. O conhecimento através da arte e cultura, 

com destaque ao patrimônio documental, através da tecnologia, tem assumido novas formas. 

Destacamos aqui o ambiente virtual da plataforma Google, denominado Google Cultural 

Institute37, que foi desenvolvido para criação de ferramentas e tecnologias gratuitas para 

 
37GOOGLE CULTURAL INSTITUTE. Disponível em:  

<https://support.google.com/culturalinstitute/partners/answer/4395223?hl=pt-BR&ref_topic=4387717>. Acesso 

em: 01 mai. 2021. 
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entidades culturais, com o objetivo de compartilhar conhecimento através da arte, cultura e 

história. A plataforma apoia mais de 1.400 instituições culturais em 70 países, possui mais de 

200 mil imagens digitais com alta resolução de obras de arte e sete milhões de artefatos 

arquivados. Nela os “visitantes podem pesquisar ou navegar por obras de arte, pontos de 

referência e patrimônios mundiais, bem como por exposições digitais que contam a história 

por trás dos acervos de instituições de todo o mundo”.38 Porém não se pode confundir a 

plataforma com um ambiente de exposição virtual. O Google Cultural Institute pode ser visto 

como um banco de imagens e suas localizações, com o intuito de aproximar o público à arte e 

cultura – não há tratamento arquivístico em suas imagens e documentos reproduzidos. 

Divulgar a exposição virtual através dos meios de comunicação social, seja através de 

material impresso, disponibilizado em diversos locais da cidade (escolas, estabelecimentos 

comerciais, jornais, instituições culturais, restaurantes etc.) ou através das redes sociais das 

instituições, é uma forma de difusão do patrimônio arquivístico e uma alternativa para alcance 

de novos públicos. A Internet é um facilitador dessa comunicação, e devemos utilizá-la para 

difusão do conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38Ibidem 
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4. O ARQUIVO NACIONAL E A DIFUSÃO 

 

A difusão do acervo arquivístico pode ser realizada através de exposições, visitas, 

atividades educativas, eventos, palestras e publicações, como livros e periódicos. Durante 

muito tempo, a principal forma de difusão do acervo do Arquivo Nacional foi a edição de 

livros e outras publicações avulsas. 

As atividades voltadas à produção editorial são importantes para a difusão dos 

documentos das instituições arquivísticas. O objetivo das publicações é apresentar ao público 

a documentação sob sua custódia, valorizando sua história e ressaltando a grande relevância 

das próprias instituições para toda sociedade, tornando-se uma das atividades dos arquivos 

que melhor pode aproximar o cidadão comum a estas instituições (SIMÕES, 2013, p. 1). 

Lourenço (2014, p. 12) ressalta que a produção editorial dos arquivos torna-se “[...] 

um objeto interessante do ponto de vista não apenas da história e da arquivística, mas também 

dos estudos sobre edição, mostrando a importância de problematizar as iniciativas de difusão 

e, o que nos interessa mais diretamente, os projetos editoriais das instituições de arquivo”. A 

autora ainda afirma que a  

produção editorial tem sido uma das principais formas de organização, difusão e 

divulgação do acervo e do trabalho das instituições arquivísticas, e a edição de 

livros, revistas, inventários, catálogos e guias possui um papel essencial para o 

próprio cumprimento de sua missão institucional. A produção editorial nos arquivos 

encontra-se, portanto, intimamente relacionada às possibilidades de acesso aos 

documentos, mas também a representações sobre o papel dos impressos para a 

produção e reprodução do trabalho dos arquivos e para a historiografia 

(LOURENÇO, 2014, p. 18). 

 

Em virtude do desenvolvimento das atividades de difusão do AN, considerando que a 

difusão é a atividade que aproxima a sociedade à instituição, está seção apresentará a 

evolução histórica desta atividade. 

Em 1838 é instalado o Arquivo Público do Império39, com o objetivo de guardar os 

documentos relativos à memória nacional e à administração do Estado, em um período em 

que o império buscava consolidar a nação independente e estruturar suas instituições. Naquele 

período, a documentação era arquivada entre três seções: Legislativa, Administrativa e 

Histórica.  

Lourenço (2014) destaca que o Arquivo Público foi criado em um período de 

 

 
39Memória da Administração Pública Brasileira. Arquivo Nacional (1889-1930). Disponível em: 

<http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-primeira-republica/539-arquivo-nacional>. Acesso em: 11 set. 2021 
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[...] valorização dos documentos e da história como ciência, foi fundado 

concomitantemente ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, somando-se a 

outras instituições que já existiam, como a Biblioteca Nacional e o Museu Nacional. 

Essas entidades desempenharam papel importante no Império ao contribuírem para 

conformar e conferir um sentido ao passado – e assim ao presente e ao futuro – do 

país recém-independente, por meio do recolhimento e guarda de documentos, 

elaboração e publicação de estudos históricos, realização de conferências e reuniões, 

reunião de espécimes e amostras da natureza brasileira, realização de pesquisas 

científicas (LOURENÇO, 2014, p. 13). 

 

Neste período o acesso aos documentos no Arquivo Público não era possível por 

diversas razões. O regulamento nº 2, no artigo 10, estabelecia que a instituição restringisse o 

acesso aos acervos custodiados. À época, o órgão não dispunha de sala de consulta e pesquisa 

para receber o público, o que apenas veio a ocorrer no início do século XX, com a aquisição 

de sua sede própria – as condições de acesso eram precárias e não dispunha de energia 

elétrica. O acesso dos documentos ao público foi regulamentado pelo decreto nº 2.541, de 31 

de março de 1860, artigos 17 a 22, sendo apenas permitido àquelas pessoas que fossem 

conhecidas ou de confiança para realizar a consulta dentro do órgão, em sala apropriada 

(ESTEVÃO; FONSECA, 2010, p. 84). 

Em 1876 foram criadas mais três seções: Judiciária, a Biblioteca do Arquivo Público e 

a Mapoteca. Com a Proclamação da República a instituição passou a denominar-se Arquivo 

Público Nacional. 

A Biblioteca do Arquivo Público40 teve, inicialmente, o objetivo de reunir obras 

relativas a direito público, administração, história e geografia do país. E ainda no século XIX 

contava com o apoio da elite política, como o visconde de Uruguai, o conselheiro Pimenta 

Bueno, Candido Mendes de Almeida, entre outras personalidades que fizeram doações. Em 

1863, a biblioteca possuía cerca de quatrocentos volumes. Até hoje é considerada referência 

para a história do Brasil, da biblioteconomia e de arquivologia.  

Apenas em 1886 o Arquivo Público publicou seu primeiro livro referente a seu acervo, 

denominado “Catálogo das cartas régias, provisões, alvarás e avisos de 1662 a 1821, volume 

I’. Neste período inicia-se a sua produção editorial com o objetivo de difundir os documentos 

da instituição, considerados mais importantes para o país, com diversas publicações em séries, 

instrumentos de pesquisas, miscelâneas etc. (LOURENÇO, 2014, p. 12). 

O Arquivo Público inaugura em 1873 uma exposição de brasões e cartas de nobreza e 

fidalguia, e em 21 de abril de 1892 uma exposição em homenagem ao centenário da morte de 

 
40 Biblioteca Maria Beatriz Nascimento. Arquivo Nacional, 2021. Disponível em: 

<https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/servicos/biblioteca-maria-beatriz-nascimento/biblioteca-maria-

beatriz-nascimento>. Acesso em: 14 set. 2021. 
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Tiradentes. A exposição, em caráter comemorativo de uma data especial, expôs documentos 

relativos à Inconfidência Mineira (LOURENÇO, 2014, p. 62-63). 

Em 1893, a instituição recebeu novo regulamento, estipulando procedimentos de 

trabalho, corpo de funcionários e tipo de documentação que deveria ser recolhido a suas 

seções. As seções Biblioteca e Mapoteca permaneceram, porém foi criado um museu no 

Arquivo Público. O Museu ficou responsável por guardar tudo relativo à família imperial, 

bem como “moedas, medalhas, modelos ou exemplares de patentes, cartas ou diplomas 

impressos ou litografados, e mais uma coleção de figurinos, retratos e bustos de brasileiros 

notáveis, estampas de edifícios e de monumentos comemorativos da memória pátria” 

(ESTEVÃO; FONSECA, 2010, p. 93 e 94). 

Segundo Estevão e Fonseca (2010), o Museu Histórico do Arquivo Nacional, ou 

apenas Museu do Arquivo, e a Biblioteca eram áreas da instituição frequentemente visitadas, 

o que era comentado e estatisticamente registrado em relatórios 

Aliás, o Museu e a Biblioteca do Arquivo Nacional, nos primeiros anos do século 

XX, funcionando nas novas instalações da praça da República a partir de 1907, eram 

os principais pontos do circuito de visitação. Entre os visitantes, em 18 de fevereiro 

de 1920, foi registrada, por exemplo, a entrada do conde d’Eu. (ESTEVÃO; 

FONSECA, 2010, p. 95). 

 

Uma mudança significativa ocorre no Arquivo Público com a nomeação de Pedro 

Veloso Ribeiro como diretor da instituição em 1898. O diretor perseverou na demanda, 

sempre lembrada por seus antecessores, da transferência do Arquivo para um local com 

melhor infraestrutura. Em sua gestão, buscou ampliar o quadro de funcionários, planejou a 

realização de cursos de aperfeiçoamento para todos os servidores, adquiriu um cofre para a 

guarda de documentos importantes, entre outras iniciativas. Apenas em 1907, já na gestão de 

Francisco Joaquim Bethencourt da Silva, o Arquivo realiza a mudança para a antiga casa do 

barão de Ubá, que antes acomodava o Museu Nacional, na Praça da República, número 26 

(ESTEVÃO; FONSECA, 2010, p. 96 e 97). 

Um fato importante é que naquele mesmo ano foi instalada a oficina gráfica da 

instituição, com máquinas adquiridas da Imprensa Nacional, e a instituição iniciava a 

impressão das suas próprias publicações, além de prestar serviços gráficos para outros órgãos 

públicos. Isso duraria até meados dos anos 1940 (LOURENÇO, 2014, p. 62-65). 

Lourenço (2014, p. 18) afirma que a “dupla dimensão das publicações nos arquivos – 

instrumental e histórico-cultural – faz de sua produção um campo diferenciado, embora ainda 

pouco estudado”. 
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A produção editorial do AN se iniciou durante o período imperial, mas mesmo antes 

de lançar obras relacionadas ao seu acervo, já realizava a produção e impressão dos seus 

relatórios e regulamentos. Uma estratégia fundamental era publicar os catálogos e 

documentos para divulgação da instituição e difusão do conhecimento, desejo manifestado 

por diversos diretores, que assim acompanhavam uma tradição na arquivologia francesa 

(LOURENÇO, 2014, p. 32). 

Os desdobramentos políticos e sociais ocasionados pela Revolução Francesa, 

trouxeram grandes mudanças na compreensão dos arquivos e sua organização. A legislação 

estabeleceu na França a administração centralizada dos arquivos e determinou que o Estado 

era responsável pela preservação dos arquivos permanentes e acesso público aos acervos 

custodiados. Essas diretrizes foram difundidas na maioria dos países europeus e latino-

americanos (LOURENÇO, 2014, p. 19-20). 

Segundo Posner (2013, p. 275-276), a Revolução Francesa teve três repercussões 

importantes que constituem e orientam o desenvolvimento arquivístico dos séculos XIX e 

XX: 

• O decreto de 24 de junho de 1794 (7 Messidor II) determinou a existência de um local 

para centralização dos arquivos do Estado, sendo-lhe subordinados os depósitos 

existentes nas províncias – surgia, assim, o conceito de arquivo nacional; 

• O Estado passou a reconhecer sua responsabilidade com o patrimônio documental da 

sociedade, e sua preservação devia ser prioridade; 

• Foi estabelecido o princípio do acesso público aos documentos públicos. 

A Revolução Francesa também influenciou nas práticas de celebração de centenário de 

acontecimentos em datas importantes do calendário revolucionário, que passam a ser 

celebradas como festas nacionais. No decorrer do século XIX, o uso de selos de correio, a 

construção de monumentos comemorativos e o uso de medalhas intensificou-se na sociedade. 

Em julho de 1924 foi inaugurada no AN uma exposição evidenciando o centenário da 

Confederação do Equador, apresentando documentos originais e reproduções, fotografias do 

acervo pertinente (LOURENÇO, 2014, p. 21). 

As instituições arquivísticas foram essenciais nas comemorações das datas nacionais e 

essas efemérides foram estímulos para a edição de documentos e de diversos estudos 

históricos, principalmente durante o século XIX. A importância da arquivística, diplomática e 

paleografia como disciplinas auxiliares da história também foi ampliada os campos do 

conhecimento neste período, como são exemplos a criação da École des Chartes em Paris, em 
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1821, e da Scuola di Paleografia e Diplomatica em Florença, em 1857 (LOURENÇO, 2014, 

p. 22). 

Lourenço (2014) ainda afirma que  

A comemoração de centenários estimularia ainda a edição de volumes das 

Publicações do Arquivo Nacional dedicados a acontecimentos históricos 

considerados importantes como precursores de um sentimento republicano, como a 

Confederação do Equador e a Revolução Farroupilha, e a datas relacionadas à 

história institucional, como a criação do Arquivo. Algumas das exposições 

realizadas em suas instalações, nas quais eram exibidos alguns de seus livros, 

tiveram como ponto de partida datas nacionais relacionadas a acontecimentos e 

homens ilustres. Esses acontecimentos seriam vistos, em retrospectiva, como passos 

necessários em direção à Independência do país e seus antecedentes diretos, numa 

linha de continuidade, mais que de ruptura (LOURENÇO, 2014, p. 22).  

 

As instituições que possuíam acervos arquivísticos, manuscritos e impressos, 

selecionavam alguns documentos para seus projetos editoriais, e eram publicados catálogos, 

inventários e estudos históricos. Os documentos selecionados possuíam o objetivo de 

valorização do Brasil e sua história de conquistas e formação nacional (LOURENÇO, 2014, 

p. 25).   

A edição dessas obras, além de apresentar a instituição e o acervo que ela possui, tem 

uma importância crucial para a história do país. Lourenço (2014) destaca que  

A comemoração das efemérides nacionais suscita releituras dos acontecimentos 

históricos, ao trazê-los de volta à lembrança, representa oportunidade de realização 

de projetos, com a obtenção de financiamentos e outros incentivos particulares e 

oficiais, contribuindo, também, para a decisão dos arquivos de publicar certos 

documentos ou catálogos, ou de elaborar estudos históricos sobre certos temas, 

influenciando não apenas as instituições arquivísticas, como a própria historiografia 

(LOURENÇO, 2014, p. 26).  

 

No AN, diversos diretores, principalmente ao final do século XIX e início do século 

XX, empreenderam esforços para difundir o seu acervo através das publicações e exposições. 

Destacamos alguns e seus maiores trabalhos no exercício de sua administração. 

A administração do quarto diretor do Arquivo Público, Joaquim Pires Machado 

Portela (1873-1898) ficou marcada por grandes mudanças para a instituição que influíram em 

trabalhos vindouros, como os modelos de organização do acervo, elaboração de um plano de 

classificação dos documentos, lançamentos de publicações e criação de séries editoriais 

(ESTEVÃO; FONSECA, 2010, p. 89). Para Machado Portela era importante a visibilidade do 

acervo da instituição, e a falta de acesso aos arquivos era decorrente da falta de divulgação. 

Por este motivo preparou uma sala para os visitantes consultarem o acervo (LOURENÇO, 

2014, p. 48). 

As exposições realizadas pelo Arquivo Público eram uma das formas de difundir o 

acervo para a sociedade. Nessa gestão, a instituição participou da Exposição de História do 
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Brasil realizada em 1881 na Biblioteca Nacional, contribuindo “[...] com 41 itens, entre 

originais de diplomas legais e códices de documentos. [...] A listagem de itens remetidos à 

BN mostra que algumas publicações reproduziram partes de códices que já existiam nas 

Seções” (LOURENÇO, 2014, p. 54). 

Algumas publicações na administração de Joaquim Portela foram importantes para 

difundir o arquivo à sociedade e são até hoje úteis aos usuários, como “O Catálogo das cartas 

régias”, publicado em 1886; e o “Índice dos ofícios dirigidos à Corte de Portugal”, em 1889. 

Na administração de Francisco Joaquim Bethencourt da Silva (1902-1910), o Arquivo 

Público realiza diversas publicações, adquire nova sede, em 1907, e realiza a primeira 

publicação impressa na sua própria tipografia. Em julho de 1907 o então diretor encaminha 

alguns “exemplares para diversas instituições e homens ilustres, acompanhados de uma carta 

padrão em que ressaltava a relevância da abertura das oficinas” para a instituição 

(LOURENÇO, 2014, p. 63).  

Luís Gastão d´Escragnolle Dória foi empossado em 1917, permanecendo no cargo até 

1922, e em sua administração foram publicadas diversas obras, houve uma significativa 

mudança referente a definições gráficas e editoriais, transformação também no modo de 

publicar os artigos com o uso de imagens. Segundo Lourenço (2014, p. 69 e 71), nos 

relatórios do diretor fica evidente “o interesse pela publicidade do Arquivo Nacional” e sua 

aproximação com a sociedade. A partir de julho de 1918, passou-se a publicar no Jornal do 

Commercio41 as estatísticas dos trabalhos desenvolvidos pelo Arquivo, como forma de 

difundir a instituição à toda sociedade e, numa perspectiva hodierna, prestar contas dos 

trabalhos realizados.  

Diversas foram as publicações do Arquivo Público, dentre as quais a reedição de 

volumes e publicação de documentos avulsos entre os anos de 1886 e 1922, período de grande 

transformação administrativa da instituição. 

Em 1922, na administração de João Alcides Bezerra Cavalcanti (1922-1938), foi 

criado o Museu Histórico Nacional e o acervo do Museu do AN foi transferido para esse novo 

estabelecimento. Já no ano seguinte, em 1923, o decreto nº 15.596, entre várias disposições, 

altera a estrutura administrativa do Arquivo Nacional e as seções ficam definidas da seguinte 

forma: Administrativa, Histórica, Legislativa e Judiciária (Venâncio, 2013, p. 64-65). Esse 

mesmo decreto determina a criação de um curso técnico em parceria com a Biblioteca 

 
41 Jornal de grande circulação na cidade do Rio de Janeiro, principalmente entre o final do século XIX e início do 

século XX. Sua fundação foi em 31 de agosto de 1827 e encerrou suas atividades em 2016.  
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Nacional e o Museu Histórico Nacional para formar os funcionários que trabalhavam nestas 

instituições (BRASIL, 1923). Infelizmente, tal iniciativa não foi implementada. 

Após a morte de Alcides Bezerra, quem assume a direção do AN é Eugênio Vilhena 

de Moraes (1938-1958), que realiza diversas exposições e intensifica a publicação de 

instrumentos, na forma de livros ou em matérias em jornais. Já na administração de José 

Honório Rodrigues (1958-1964), buscou-se formas para qualificar o corpo técnico da 

instituição, e sua gestão ficaria conhecida por “inaugurar a série editorial denominada 

Publicações Técnicas, a partir da tradução de textos estrangeiros que abordavam temas 

relevantes para a área de arquivos” (ESTEVÃO; FONSECA, 2010, p. 100). Alguns títulos da 

série foram “resultado de estudos e relatórios sobre a própria instituição elaborados por ele 

mesmo e por profissionais convidados, como T. R. Schellenberg e Henri Boullier de Branche” 

(SIMOES, 2013, p. 9). 

A revista lançada pelo AN denominada Mensário do Arquivo Nacional – MAN, durou 

de 1970 a 1982 na administração de Raul do Rego Lima (1969-1980) e início da 

administração de Celina Vargas do Amaral Peixoto (1980-1990). A publicação possuía o 

objetivo de comunicar ao público às atividades desenvolvidas pela instituição e difusão do 

acervo. Apenas em 1986 a publicação é sucedida pela Revista Acervo, hoje em seu trigésimo 

quarto volume. 

Segundo a apresentação da Revista Acervo (1986), com ela desejava-se 

[...] não apenas lançar mais um título, mas dotar o Arquivo Nacional de um 

instrumento ágil na divulgação de suas reais atribuições: recolher os documentos da 

administração pública federal, funcionar como veículo de modernização 

institucional, à cabeça do Sistema Nacional de Arquivos (Sitiar), além de atender 

aos pesquisadores na busca dos registros que reconstituem a história brasileira 

(ACERVO, 1986, p.6). 

 

Na década de 1980 ocorreram alguns acontecimentos marcantes para a história do 

AN42. Em parceria entre o Ministério da Justiça e a Fundação Getúlio Vargas – FGV, o 

Projeto de Modernização Institucional Administrativa do AN foi acordado em 1981. Na 

administração de Celina Vargas do Amaral Peixoto (1980-1990) ocorreram grandes mudanças 

para a instituição, como a própria mudança de sede, a participação de sua diretora-geral no 

Comitê Executivo do Conselho Internacional de Arquivos, o lançamento da revista Acervo 

em 1986, o surgimento da Associação Cultural do Arquivo Nacional – ACAN, a realização de 

 
42ARQUIVO NACIONAL: Brasiliana Fotográfica (2018). Disponível em: 

<https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/canais_atendimento/imprensa/copy_of_noticias/arquivo-nacional-

brasiliana-fotografica>. Acesso em: 18 set. 2021. 
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projetos inéditos em pesquisas e difusão e o aprimoramento das políticas de gestão e 

preservação (HEYNEMANN, 2009, p. 213-214). 

Já no início dos anos 1990, uma conquista significativa para a área arquivística 

ganharia notoriedade e ficaria conhecida como a “Lei dos Arquivos”. A lei nº 8.159, de 8 de 

janeiro de 1991, define que o Poder Público é responsável pela “gestão documental e a 

proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à 

cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação”. A lei afirma 

ainda que ao Arquivo Nacional compete “a gestão e o recolhimento dos documentos 

produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar e facultar o acesso 

aos documentos sob sua guarda, e acompanhar e implementar a política nacional de arquivos” 

(BRASIL, 1991).  

A partir dos anos 2000 o setor da instituição em Brasília passa ser considerado Núcleo 

Regional do Distrito Federal e o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) é instituído. Em 

2003, com o decreto nº 4.915, é criado o Sistema de Gestão de Documentos e Arquivo – 

SIGA43. Em 2004 o AN realiza sua mudança para sua atual sede, local onde funcionava a 

Casa da Moeda do Brasil (CMB)44 na Praça da República, nº 173, no centro do Rio de 

Janeiro, prédio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (IPHAN) em 1938 

por suas características arquitetônicas e históricas. 

O AN realizou em sua sede diversas exposições com temas que contavam a história do 

país, e participou com o empréstimo de documentos do seu acervo para exposições 

organizadas por outras instituições. Com base na “Publicação Avulsa nº 9” publicada em 

1908 referente a relação dos documentos e objetos em exposição, e a “Publicações do 

Arquivo Nacional: 1886-1990”, ambas com autoria do AN, destacamos algumas exposições 

ocorridas neste período. 

 

Tabela 1: Exposições do AN – 1886-1990 

 
43 ARQUIVO NACIONAL: SIGA (2021). Disponível em: <https://www.gov.br/arquivonacional/pt-

br/siga/siga/historico-1>. Acesso em: 09 dez. 2021.  
44DIBRARQ: Arquivo Nacional. Disponível em: <http://dibrarq.arquivonacional.gov.br/arquivo-nacional-brasil-

sede>. Acesso em: 16 set. 2021. 

Título da Exposição Período (ano) 

Exposição de Brasões e Cartas de Nobreza e Fidalguia 1873 

Exposições Comemorativas da Inconfidência Mineira 1892; 1902; 1903 

Participação na Exposição Nacional 1908 
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Participação na Exposição Internacional do Centenário 

da Independência 
1922 

Comemoração do Primeiro Centenário da Independência 

política do Brasil (1822-1922) 
1922 

Exposição em comemoração ao Centenário da 

Confederação do Equador 
1924 

Exposição comemorativa do centenário de nascimento de 

Francisco de Paula Bicalho 
1947 

Exposição comemorativa do 190º aniversário da 

elevação do Rio de Janeiro a Capital do Brasil 
1953 

Inauguração da exposição comemorativa do 1º 

centenário da iluminação à gás da Cidade 
1954 

Exposição Comemorativa do Sesquicentenário de Morte 

do Padre José Maurício 
1967 

Exposição e publicação por motivo do Ano Internacional 

do Livro no Sesquicentenário da Independência do Brasil 
1972 

Exposição Permanente de Documentos Históricos 1976 

Exposição Comemorativa do Centenário da Morte de 

José Martiniano de Alencar: 1877-1977 
1977 

Exposição Comemorativa da Semana da Pátria 1977 

Exposição Comemorativa do Sesquicentenário de 

Instalação da Sociedade Auxiliadora da Indústria 

Nacional: 1827-1977 

1977 

Exposição Comemorativa da Batalha Naval do Riachuelo 1977 

Catálogo da exposição de impressos raros 1977 

Exposição Comemorativa do Sesquicentenário dos 

Cursos Jurídicos 
1977 

Exposições Comemorativas da Abolição da Escravatura 1978; 1984; 1988 

Catálogo da exposição comemorativa do centenário do 

falecimento de Francisco Adolfo de Varnhagen, 

Visconde de Porto Seguro, diplomata e historiador: 

29/06/1878 – 29/06/1978 

1978 

Exposição de documentos do Visconde de Santa Teresa 

Polidoro da Fonseca Quintanilha Jordão 
1978 

O Rio de Janeiro através da cartografia 1978 

Catálogo da exposição comemorativa do ano 

internacional da criança 
1979 

Exposição da Semana da Pátria 1979 

Catálogo da exposição de privilégios, marcas e patentes 

industriais 
1979 

Exposição comemorativa dos centenários de morte do 

Duque de Caxias (07/05/1980 e Ana Nery (20/05/1980) 
1980 
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Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

Do começo nos anos 1990 até início dos anos 2000, o AN realizou em sua sede 

algumas exposições que apresentavam o desenvolvimento social, tecnológico, cultural e 

histórico da sociedade brasileira. Heynemann e Rainho (2006, p. 111-113)45 destacam 

algumas delas: 

• Cenas cariocas, realizada em 1991. Expôs fotografias do fundo Correio da Manhã e 

da Coleção Fotografias Avulsas, produzidas entre o final do século XIX e a década de 

1970;  

• Inventiva brasileira: 1870-1910, realizada em 1993. A exposição apresenta 

desenhos, imagens, “amostras e pedidos de patentes dos mais variados produtos, 

registrando a trajetória do processo inventivo no Brasil na virada do século XIX para o 

XX” (HEYNEMANN; RAINHO, 2006, p. 111); 

• 500 anos, descobrimento do Brasil: 500 anos do Tratado de Tordesilhas, de 7 a 30 

de junho de 1994; 

• Pão, terra e liberdade: 60 anos do levante comunista, realizada em 1995. São 

expostos diversos documentos textuais, referente aos processos do Tribunal de 

Segurança Nacional, com especificidade ao levante comunista de 1935 e contempla 

documentos como “passaportes, correspondências pessoais, jornais, panfletos, 

fotografias, artigos, livros apreendidos, fichas criminais, entre outros” 

(HEYNEMANN; RAINHO, 2006, p. 111); 

 
45HEYNEMANN, C.B. e RAINHO, M. C.T. Uma história das imagens: o acervo iconográfico do Arquivo 

Nacional. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, nº38, julho-dezembro 2006, p. 105-115. Disponível em: 

<https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2269>. Acesso em 04 dez. 2021. 

Exposição comemorativa à beatificação do padre José de 

Anchieta 
1980 

Catálogo da exposição retrospectiva do Rio de Janeiro 1980 

Exposição de documentos da Torre do Tombo 1980 

Do Arquivo Público do Império ao Arquivo Nacional 1980 

A influência do positivismo e a organização do Brasil 

republicano: "Exposição comemorativa do 1° Centenário 

da Igreja Positivista do Brasil (11/05/1881-11/05/1981) 

1981 

Natureza, razão e liberdade 1989 
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• Imagens da mulher brasileira, realizada em 1996. Foi apresentado diversas 

fotografias e documentos de mulheres brasileiras em suas lutas, as inúmeras mudanças 

na sociedade e suas conquistas no decorrer de um século, 1880 e 1980; 

• A taça do mundo é nossa! A exposição foi realizada em 1998, com imagens que 

retratavam um país moderno e em desenvolvimento na gestão do presidente Juscelino 

Kubitschek, em 1958, e a vitória do futebol brasileiro na Copa da França; 

• Estampas do Rio, realizada em 2001 e novamente em 2013. Expôs fotografias entre 

os anos de 1940 e 1960 demonstrando a vida cultural e política do país, com destaque 

para a cidade do Rio de Janeiro; 

• 50 anos de desenvolvimento nacional, realizada em 2002. A exposição apresentou 

inúmeras fotografias do Correio da Manhã, da Agência Nacional, do jornal O Globo e 

da Radiobras, em comemoração ao meio século de criação do Banco Nacional do 

Desenvolvimento – BNDES; 

• Exposição Apolônio de Carvalho: vale a pena sonhar. Exposição realizada de 1 a 

31 de agosto de 2007. 

 

Segundo os Relatórios de Atividades46 do AN entre o começo dos anos 2000 até os 

dias atuais, destacam algumas exposições realizadas presencialmente: 

 

Tabela 2: Exposições Presenciais do AN – 2000-2019 

 
46ARQUIVO NACIONAL (Brasil): Relatório de Atividades e Gestão. Disponível em: 

<http://antigo.arquivonacional.gov.br/br/institucional/relatorio-de-atividades-e-gestao>. Acesso em: 18 dez. 

2021. 

Título da Exposição Período 

Revoluções e contrarrevoluções da segunda metade do 

século XX 
2005 

O Mundo Luso-Brasileiro 2005; 2013 

Abdias do Nascimento 90 anos – Memória viva 2005 

Vanguardas: surrealismo, dadaísmo, futurismo, cinema 

experimental e construtivismo 
2006 

Rio 1908: a cidade de portos abertos 2007 

Japão-Brasil: centenário de um encontro 2008 

França: uma festa brasileira 2009 

Viagens Italianas 2011 

Registros de uma Guerra Surda 2011 

Memória: América Latina em Perspectiva Internacional e 

Comprada 
2011 

Viagens Italianas – Comemorativa do Momento Itália-

Brasil 
2011 

Arpilleras da Resistência Política Chilena 2012 
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Fonte: Relatórios de Atividades e Gestão do Arquivo Nacional (Brasil) 2003-2019 

Atualmente o AN47, através da Coordenação de Pesquisa, Educação e Difusão, publica 

suas obras em formato digital ou impresso com temas relacionados à gestão, recolhimento, 

tratamento técnico dos acervos, preservação e difusão do patrimônio documental. O AN conta 

com as seguintes séries e publicações: 

• Revista Acervo – periódico científico das áreas de ciências humanas e sociais 

aplicadas, com destaque para arquivologia e história; 

• Instrumentos de Pesquisa: – obras de referência que tratam de fundos, grupos, séries 

e itens documentais para auxílio do controle e acesso ao acervo; 

• Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa – obras decorrentes de editais de seleção de 

originais baseados em pesquisa de documentos sob a guarda do Arquivo Nacional; 

• Prêmio de Pesquisa Memórias Reveladas – obras decorrentes de editais de seleção 

de monografias baseadas em pesquisa de documentos referentes à ditadura civil-

militar no Brasil (1964-1985); 

• Prêmio Nacional de Arquivologia Maria Odila Fonseca – obras decorrentes de 

editais de seleção de monografias de graduação, dissertações de mestrado e teses de 

doutorado na área de arquivologia; 

• Publicações Históricas – obras voltadas à difusão do acervo e do conhecimento 

cultural e científico, podendo incluir catálogos, coletâneas, glossários, dicionários, 

obras raras, transcrições e fac-símiles; 

• Publicações Técnicas – manuais, normas, diretrizes e recomendações para orientação 

de profissionais e instituições sobre temas arquivísticos e áreas correlatas; 

• Outras publicações – Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos, série do 

CONARQ; revistas REcine e Arquivo em Cartaz. 

 

 
47 ARQUIVO NACIONAL: Institucional. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: < 

https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/servicos/publicacoes/catalogo>. Acesso em: 20 nov. 2021 

Arquivos do Brasil - Memória do Mundo 2013 

Jango, nossa Breve História 2014 

A Guerra da Tríplice Aliança 2016 

Itinerários Indígenas 2018 

Entre a Saudade e a Guerra 2018 

Estado Novo, o olhar de quem viveu 2018 

Memórias da Democracia - Constituição de 1988 2018 

Olhares Cruzados: imagens de duas culturas 2018 

Os primeiros brasileiros 2019 
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O AN48 possui, hoje, um acervo que compreende mais de 55 km de documentos 

textuais e, aproximadamente, 1,74 milhões de fotografias e negativos, 200 álbuns 

fotográficos, mapas, diversos filmes, registros sonoros, mais de 8 mil obras literárias 

consideradas raras, cartões postais, mais de 3 mil cartazes, diversos desenhos, gravuras e 

ilustrações, entre outros. 

As atividades de gestão, preservação e difusão do acervo custodiado do AN devem 

funcionar de maneira integrada. O Arquivo Nacional é subordinado ao Ministério da Justiça e 

Segurança Pública, e sua estrutura organizacional49, estabelecida pelo regulamento de nº 

2.433 de 24 de outubro de 2011, é a seguinte: 

 

FIGURA 1: Estrutura Organizacional do Arquivo Nacional 

 

 
 

Fonte: Arquivo Nacional (2021) 

 

Para nosso estudo, iremos destacar a Coordenação-Geral de Acesso e Difusão 

Documental - COACE, que tem como setores dependentes a Coordenação de Consultas ao 

Acervo - COCAC e a Coordenação de Pesquisa, Educação e Difusão - COPED. A COACE é 

responsável pelo planejamento de todas as atividades de difusão do AN referente ao seu 

acervo custodiado. Para a questão das exposições, o setor administrativo mais relevante é a 

COPED. 

Em 2011, o Regime Interno do AN, pela portaria nº 2.433 em seu artigo 14, descreve 

as competências da COPED, como 

 
48 ARQUIVO NACIONAL: Institucional. Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: 

<http://antigo.arquivonacional.gov.br/br/institucional/acervo>. Acesso em: 15 set. 2021 
49Estrutura Organizacional do Arquivo Nacional (2021). Disponível em: 

<https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/estrutura>. Acesso em: 18 set. 

2021. 
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I - assessorar o Coordenador-Geral de Acesso e Difusão Documental no âmbito de 

sua atuação; 

II - promover a integração das equipes de trabalho, sob a sua administração, com as 

demais unidades técnicas e para os projetos definidos pela Instituição; 

III - planejar, coordenar e realizar pesquisas histórico-culturais visando a difusão do 

acervo por meio de publicações, exposições, bases de dados, filmes e vídeos, sítios 

eletrônicos e outras mídias que incidam sobre qualquer conjunto documental sob a 

guarda do Arquivo Nacional e o apoio às suas atividades técnicas; 

IV - conceber e organizar seminários e mesas-redondas vinculadas às iniciativas da 

Coordenação; 

V - conceber e planejar programa de caráter pedagógico complementar à montagem 

de exposições e ao desenvolvimento de sítios eletrônicos e outras ações de difusão 

do acervo; e 

VI - executar a programação editorial, com preparação de originais e supervisão dos 

trabalhos de revisão e editoração (BRASIL, 2011, grifo nosso). 

 

Ressaltamos que a COPED é formada por 83 servidores, é responsável por atender 

diversos públicos e realiza “pesquisas na área de Ciências Humanas sobre o acervo do AN, 

além de elaborar exposições presenciais e virtuais, publicações, sites, postagens nas redes 

sociais e outros produtos50”. 

É evidente um aumento das ações educativas com o objetivo de difundir de forma 

mais abrangente o acervo. Dentre as diversas ações, destacamos a participação na organização 

da exposição “180 anos do Arquivo Nacional”, no II Simpósio Temático Arquivos & 

Educação, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e a palestra “Itinerários 

Indígenas: uma viagem ao Arquivo Nacional” (ARQUIVO NACIONAL, 2017, p. 1 e 2 apud 

BARCELLOS, 2020, p. 80).  

A COPED também é responsável pela Equipe de Educação em Arquivos (EDARQ), 

criada em 2017, com a missão de apresentar “[...] os arquivos, suas atividades e seus acervos 

de forma clara e educativa ao público e colaborar para as ações de capacitação na área de 

arquivos”. O seu público-alvo são as instituições de ensino, de todas as fases; pesquisadores, 

projetos com jovens aprendizes, entre outros. O EDARQ enfatiza a função da difusão para 

desenvolver as atividades educacionais, e é responsável pelas atividades de visitação do AN. 

A exposição presencial então existente faz parte do percurso da programação do setor junto às 

escolas (ARQUIVO NACIONAL, 2019, p. 1 apud BARCELLOS, 2020, p. 80). 

Após a visita, atividades de desenvolvimento sobre a temática pretendem suscitar no 

público “[...] a curiosidade sobre os acervos dos arquivos, o prazer de frequentar exposições e 

a educação do olhar, além de conhecer o Arquivo Nacional” (ARQUIVO NACIONAL, 2018, 

p. 3, apud BARCELLOS, 2020, p. 86-87). 

 
50 Entrevista com Diego Barbosa da Silva. Disponível em: <https://www.gov.br/arquivonacional/pt-

br/assuntos/noticias/coordenacao-de-acesso-e-difusao-documental>. Acesso em 21 abr. 2021. 
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No ano de 2018 as exposições também ganharam destaque, sendo realizadas três, com 

os temas “Itinerários Indígenas”, “130 Anos da Abolição” e “Olhares Cruzados – Imagens de 

Duas Culturas, Rio de Janeiro e Toronto”. Ressaltamos que o site institucional do Arquivo 

Nacional conta com 28 exposições virtuais, com o objetivo de aproximar o público, 

principalmente aquele que não se encontra próximo ao AN, para a difusão do acervo a todo 

cidadão. 

O Relatório de Síntese51 do AN em 2017 destaca que, em relação às ações de acesso e 

difusão, foram contabilizados nesse ano 8.398.792 acessos ao acervo, além de 32 eventos de 

difusão do acervo no âmbito técnico e cultural, como o lançamento da base de dados da 

Entrada de Estrangeiros no Brasil: porto do Rio de Janeiro, o I Colóquio Luso-Brasileiro de 

Paleografia, a 1ª Semana Nacional de Arquivos, as exposições “Itinerários Indígenas” e “Asas 

Que Protegem o País – Tributo a Santos Dumont”, o Seminário “Dia Mundial do Patrimônio 

Audiovisual” e a 3ª edição do “Festival de Cinema Arquivo em Cartaz”. O AN editou doze 

publicações técnico-científicas, e recebeu 1.417 visitantes. Já em 2018, o AN editou oito 

publicações técnico-científicas, e recebeu 6.297 visitantes, um aumento expressivo 

comparado ao ano anterior (aumento de 344,4%). 

Além das exposições, publicações e visitações, o AN produz o evento “Arquivo em 

Prosa”, de periodicidade mensal, onde especialistas de áreas diversificadas são convidados a 

palestrar sobre temas que abordam os arquivos, como acesso, difusão, preservação, educação 

patrimonial, entre outros.  

Em comemoração aos 180 anos do AN, em 2018, outro projeto de difusão importante 

foi desenvolvido, “Cartas de Arquivo”, que consistia na leitura dramática das cartas escritas 

por personalidades públicas brasileiras, como o conde d’Eu despedindo-se do povo brasileiro, 

Otto Lara escrevendo para Mário Lago, entre outros.  

Percebe-se um significativo esforço no crescimento da instituição em buscar novos 

diálogos com a sociedade, principalmente nas atividades de difusão do acervo custodiado e as 

diversas formas que os acervos podem ser explorados em prol do conhecimento e do acesso à 

informação, e atividades interativas como as exposições. 

A aproximação das instituições que possuem acervo custodiado com a sociedade é 

imprescindível. A atividade de difusão tem o objetivo de realizar esta conexão entre o arquivo 

e os cidadãos e redes sociais são ferramentas úteis para isso. O AN está presente em quase 

 
51ARQUIVO NACIONAL: Relatórios de atividades e gestão. Disponível em: 

<https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/acesso-a-informacao/auditorias/relatorios-de-gestao>. Acesso em: 19 

set. 2021. 



75 
 

todas as redes, com publicações quase diárias, divulgando atividades e projetos da instituição, 

informações de acesso às bases de dados, entre outros serviços. O AN está presente nas redes 

sociais: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest, MixCloud, LinkedIn e Flickr. 

 

Tabela 3: Dados das redes sociais do AN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

De acordo com o Relatório de Gestão Integrada de 2020 do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública52, os sites institucionais do AN referente à difusão dos acervos, registraram 

6.616.476 acessos e as redes sociais alcançaram 397.448 seguidores até final do ano. Nas 

redes sociais Instagram e Facebook, suas contas são o 5º maior perfil de instituição 

arquivística no mundo. 

A difusão dos acervos através das redes sociais contribui para o conhecimento e a 

troca de informações de forma ágil, além de proporcionar maior visibilidade da instituição. A 

maioria das redes sociais é gratuita e tem grande alcance em todo o mundo, porém é 

necessário planejamento e responsabilidade.  

Uma maneira de convidar o público nas redes sociais a visitar o site da instituição é a 

divulgação de imagens retiradas de uma das exposições ou acervo, com uma pequena 

descrição da história do documento. 

 
52 ARQUIVO NACIONAL: Relatórios de atividades e gestão. Disponível em: 

<https://www.gov.br/arquivonacional/pt-

br/arquivos%20pdf/relatorios_gestao/RELATORIO_DE_GESTAO_2020___v._final_26_04.pdf>. Acesso em: 

23 set. 2021. 

Rede Social Número de seguidores/usuários 

Facebook 126.286 mil 

Instagram 130 mil 

YouTube 62,3 mil 

Twitter 102 mil 

Pinterest 5,8 mil 

MixCloud 235 

LinkedIn 9,183 mil 

Flickr 658 



76 
 

As publicações diárias nas redes sociais podem influenciar no crescimento do número 

de seguidores e alcance de novos usuários. Ações sistemáticas, principalmente nas mídias, 

proporcionam aproximação do público em geral. Com o crescimento das redes sociais, o AN 

aproxima seu acervo ao grande público. É esperado que o público realmente frequente à 

instituição e que possam compreender que este espaço é um local que pertence à toda 

sociedade por busca de conhecimento e informação. 

As atividades de difusão desenvolvidas no AN, de maneira presencial ou virtual, estão 

em conformidade ao Plano Estratégico53 do AN do atual governo para os anos 2020 a 2023. 

Destacamos alguns pontos deste plano para as atividades de difusão da instituição: 

• Ampliação – disponibilização e armazenamento dos documentos do acervo em meio 

digital; “implantação de novo sistema informatizado de acesso aos documentos do 

AN”; modernização do “atendimento ao usuário e das ações de difusão”; apoio ao 

crescimento do Programa de Difusão do Acervo; Reorganização “do programa 

editorial”; “reestruturação de exposições/portais/eventos de difusão”; “Ampliação das 

ações educacionais”; “Modernização das formas de acesso à informação”; Ampliação 

e fortalecimento da “estrutura e os serviços de tecnologia da informação” (BRASIL, 

2020, p. 15 e 16); 

• Acesso – “Acessos aos sites eletrônicos de difusão do acervo e de promoção da 

instituição”, com monitoramento do alcance dos sites eletrônicos; e “aperfeiçoar as 

ações de difusão do acervo e do AN via internet”; analisar o “público alcançado em 

eventos culturais e técnico-científicos”, e “avaliar o alcance dos eventos realizados 

pela instituição para subsidiar o planejamento das ações de difusão do acervo” 

(BRASIL, 2020, p. 27); 

• Digitalização – “Tratamento e digitalização de acervos prioritários”; o ambiente 

digital e da web auxiliam na atividade de difusão do acervo e o plano prevê um maior 

alcance deste ambiente à diversos públicos; “Aperfeiçoar e inovar o acesso e a difusão 

do acervo”, analisar o “percentual de crescimento do alcance das publicações nas 

redes sociais" (BRASIL, 2020, p. 28). 

 

Os objetivos elaborados no Plano Estratégico do AN (2020-2023) estão em 

consonância com o Plano Setorial de Arquivos (2017-2027), que incentiva os programas de 

 
53 PLANO ESTRATÉGICO – ARQUIVO NACIONAL 2020-2023. Disponível em: 

<https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/centrais-de-conteudo-old/plano-estrategico-an-2020-2023-final-pdf>. 

Acesso em: 25 set. 2021 
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aperfeiçoamento para a preservação e difusão do patrimônio documental, apoia a 

implementação e qualificação de sites para a difusão do acervo, com a disponibilização de 

acesso em redes sociais, e incentiva as atividades de difusão de acervos arquivísticos por meio 

de visitas, publicações, atividades educacionais, exposições virtuais e presenciais, eventos etc. 

Desde a primeira exposição de documentos no Arquivo Nacional até os dias atuais, 

ocorreram grandes mudanças na percepção e nas formas de abordagem dos temas expostos. 

Como vimos anteriormente, os acervos eram expostos em datas comemorativas com o intuito 

de difundir os documentos para profissionais em geral e intelectuais da época. A maioria dos 

diretores do AN apoiava esta atividade, principalmente por meio da atividade editorial. A 

partir de 24 de outubro de 2011 com o regulamento de nº 2.433, o AN passa a dispor de um 

corpo funcional diferente, com capacitação específica para esta atividade, recorrendo à 

museografia, valorizando o design da exposição de acordo com o tema proposto, e com a 

Internet, dando às exposições um formato virtual. 

O acesso à informação é potencializado no AN através das estratégias e ações de 

difusão do acervo custodiado. Dentre as mais diversas atividades de difusão que 

mencionamos anteriormente, iremos analisar, na próxima seção, as exposições virtuais como 

estratégia de aproximação do público à instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

5. AS EXPOSIÇÕES VIRTUAIS DO ARQUIVO NACIONAL 

 

A atividade de difusão do AN através de exposições presenciais é aberta a todo 

público e as mostras podem ser visitadas por instituições de educação com planejamento 

prévio. Cada exposição tem um tema principal com diversos documentos, principalmente do 

próprio acervo do AN. As exposições virtuais do AN são disponibilizadas no site da 

instituição, e abrangem diversos temas. 

Nesta seção iremos analisar as 28 exposições virtuais54 disponibilizadas pelo AN com 

o objetivo de identificar as características do material apresentado em termos de suas relações 

com fundos/coleções custodiados, informações oferecidas e sua pertinência arquivística, 

temas escolhidos e facilidades para o acesso. 

O acervo disponibilizado para as exposições virtuais do AN é “lido” de maneira on-

line e 

as muitas reproduções de documentos arquivísticos contemporâneos, que são, em si, 

midiáticos, dialogam com outras experiências midiáticas, como o cinema, o jornal, 

as imagens fotográficas, o romance, a propaganda, trazendo para o campo da 

educação das sensibilidades o nosso estudo. Muitas das histórias e imagens que 

encontramos nos sites de arquivo são constituídas como ressignificações de 

discursos já fixados em nossas sensibilidades por outros meios de reprodutibilidade 

técnica: almanaques, jornais, romances, livros, fotografias, cinema, televisão. E 

muitos desses documentos midiáticos podem ser revistos online nos sites de suas 

instituições de custódia, os arquivos: memórias midiáticas que estimulam nossa 

sensibilidade (HUYSSEN, 2000 apud KOYAMA, 2013, p. 81).  

 

O acesso às informações disponibilizadas nas exposições virtuais é de forma imediata. 

Os sites das instituições arquivísticas, principalmente aqueles que possuem uma seção 

exclusiva pertinente às exposições virtuais, apresentam textos escritos e iconográficos, 

criando representações que emergem na aplicação, em movimento, das diversas imagens 

literárias e visuais (KOYAMA, 2013, p. 322). Com o crescimento dos sites na Internet desde 

os anos 1990, o CONARQ publicou as Diretrizes Gerais para Construção de Websites de 

Instituições Arquivísticas (2000)55. 

Os sites das instituições arquivísticas tornam-se novos espaços de transferência e uso 

da informação. Segundo o CONARQ (2000) os sites precisam incluir diversas características 

essenciais na sua construção, como por exemplo: 

• Ações prévias – uso do site para o atendimento ao cidadão, educação, pesquisa 

científica e atendimento ao governo; 

 
54Número de exposições virtuais analisadas em 31/10/2021.  
55CONARQ. Diretrizes gerais para a construção de websites de instituições arquivísticas. Disponível em: 

<http://conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/Diretrizes_Construcao_websites.pdf>.Acesso 

em: 23 jul. 2021.  
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• Conteúdo em aspectos arquivísticos – disponibilização de informações sobre o acervo 

(características gerais, datas-limites, quantidade, tipologia etc.); 

• Desenho e estrutura – acesso e facilidade na navegação do site devem ser prioritários 

na construção, oferecendo informações como o domínio “gov.br” nos arquivos 

públicos para garantir segurança e identificação do órgão. 

Ainda segundo o CONARQ (2000), informações de acesso, estrutura e aspectos 

técnicos para disponibilização de dados e funcionamento de um site institucional arquivístico 

devem ser apresentadas, cabendo constar os seguintes requisitos: 

• Mecanismo de busca do site; 

• Contador de acessos; 

• Data de criação do site; 

• Data da última atualização do site e das suas respectivas seções (notícias, eventos, 

exposições virtuais etc.) 

• Mudanças na URL do site;  

• Indicação de responsável pelo site e seu e-mail para atendimento técnico e dúvidas de 

funcionamento; 

• Criação de uma seção indicando mudanças recentes no site, quanto ao conteúdo ou ao 

formato;  

• Precisão gramatical e tipográfica; 

• Legibilidade de gráficos com dados estatísticos atualizados sempre que possível e 

outras imagens;  

• Garantias de segurança no acesso quando da transmissão de dados; 

• Utilização de outro idioma, preferencialmente inglês, para facilidade na comunicação 

com diversos públicos; 

• Utilização de um menu de navegação (toolbar) em todo o site;  

• Utilização de instrumentos de pesquisa on-line em dois níveis (um geral – com poucos 

campos de preenchimento – e outro para usuários mais especializados);  

• Utilização de formulários eletrônicos on-line para solicitação de serviço ou endereços 

de e-mail para as solicitações ou chat on-line, com informações parametrizadas para 

“filtrar” as solicitações;  

• Utilização, em todas as áreas do site, da opção voltar para a página anterior e/ou 

página principal; 
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• Utilização de imagens de baixa resolução e pequenas dimensões (thumbnail images) 

com a opção de acesso às imagens ampliadas e com maior resolução;  

• Utilização de download para disponibilizar – de forma compactada – documentos 

institucionais de grande dimensão (em formatos TXT, RTF ou PDF); 

• Instruções para facilitar o download – especificações sobre tamanho do arquivo, 

formato(s) etc.;  

• Adequação dos títulos das páginas, facilitando a compreensão dos conteúdos;  

• Utilização de ilustrações que efetivamente valorizem e auxiliem os objetivos do site e 

de recurso gráfico visível na menção da URL dos links citados. 

As diretrizes orientam na construção do site e algumas são também válidas na criação 

das exposições virtuais em instituições arquivísticas. As exposições virtuais tornam-se um 

ótimo recurso para o ensino, e as imagens podem ser baixadas no site e utilizadas em salas de 

aula. O acervo exposto necessita informar dados e estrutura dos fundos ou coleções a que 

pertence, título etc. Segundo Koyama (2013, p. 96), isso serve para “[...] manter os 

documentos em seu contexto de produção e/ou em seu arranjo arquivístico”. 

As informações disponibilizadas nos sites possuem o objetivo de atingir o maior 

número de pessoas com o acesso à documentação daquela instituição, o que talvez seja a 

única forma de parcela da população conhecer essa documentação devido à distância física.  

A difusão através da disponibilização dos documentos, informações históricas e 

imagens de determinado tema colabora com a valorização do patrimônio documental. Há um 

crescimento das instituições arquivísticas públicas em atividades de difusão no âmbito 

tecnológico para aproximação da sociedade ao arquivo (BARCELLOS, 2020, P. 58-59). 

As exposições do acervo arquivístico possuem um papel importante e essencial na 

sociedade para fomentar o conhecimento, o interesse por temas novos para o público em 

geral, informando e estimulando, ensinando e educando seus visitantes. Ao mesmo tempo, 

fazem o público conhecer e apreciar as instituições arquivísticas, e a consequência poderá ser 

um aumento de visitas, de doações de acervo, de número de pesquisas etc. (O’DONNEL, 

1995, p. 18). 

O Arquivo Nacional foi escolhido como nosso objeto de estudo por apresentar as 

exposições como uma das prioridades das atividades de difusão da instituição. Há um 

destaque para esta atividade em formato presencial e virtual. No âmbito presencial a 

exposição apresenta um tema e a maioria do acervo exposto é do próprio AN. A seção do site 
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dedicada a exposições poderá ser localizada através do menu ao lado esquerdo do nome da 

instituição – clica-se no campo “sites e eventos” e após “exposições virtuais”. 

Com o objetivo de difundir o acervo institucional do AN através das exposições 

virtuais56, a seção foi criada em 2007 e, até outubro de 2021, contava com 28 exposições, de 

temáticas variadas, apresentando diversos tipos de documentos (textuais, fotografias, 

audiovisuais e obras raras).  

As exposições virtuais no site do AN recuperam algumas exposições realizadas 

presencialmente na instituição nas últimas décadas e apresentam novas exposições criadas 

exclusivamente para o âmbito digital, com o objetivo de alcançar diversos públicos. 

Ao acessar a seção das exposições virtuais, há um recurso que apresenta imagens de 

cinco exposições, “Itinerários Indígenas”, “Força Expedicionária Brasileira: pracinhas no 

teatro da guerra”, “O samba faz história”, “A Marcha para o Oeste: a conquista do Brasil 

Central” e “Mudança de Hábitos: da prateleira para a mesa”. Logo abaixo, vê-se três 

subseções, “Apresentação”, com um texto que informa sobre elas, “Novidades”, que devido à 

atual conjuntura não possui atualizações recentes, e “Créditos”, com os nomes da equipe 

envolvida. 

As exposições virtuais possuem seções fixas como a apresentação do tema exposto, 

galerias com imagens, descrição sobre o acervo, créditos com o nome da equipe do AN, 

incluindo cargos, ficha técnica com informações sobre a forma de aquisição do acervo, 

concepção do tema e data que o acervo foi exposto e/ou disponibilizado de maneira presencial 

ou virtual, e uma área referente à identificação do acervo apresentado (fundo, códigos de 

classificação, título da obra, data etc.). 

Em todas as exposições virtuais, as imagens “receberam tratamento digital com o 

objetivo de garantir o conforto visual do visitante e foram também editadas para compor a 

narrativa da exposição”. O site informa que as reproduções do acervo exposto foram 

mescladas, cortadas, tiveram a cor modificada ou alguns detalhes realçados e “não 

correspondem aos tamanhos originais dos documentos” (BRASIL, 2021). Todas as galerias 

de cada tema possuem seções com títulos; e cada imagem possui título, uma pequena 

descrição, fonte e data.  

Colocamos abaixo uma breve descrição das exposições virtuais disponíveis, seguindo 

a ordem apresentada no site: 

 
56ARQUIVO NACIONAL (BRASIL): Exposições Virtuais (2021). Disponível em: 

<http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/apresentacao-2.html>. Acesso em: 31 out. 2021.  
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• Drama e euforia - o Brasil nas Copas de 50 a 7057 – originalmente concebida de 

forma presencial em 2006 na sede do AN e, mais tarde, adaptada ao ambiente virtual. 

A exposição apresenta de forma resumida a Copa de 1950, sediada no Brasil, e a de 

1970, realizada no México. A exposição conta com diversos registros desses eventos 

com imagens dos jogos e treinos, momentos de lazer nas concentrações, as 

comemorações da torcida e contato com os fãs; a exposição também presta uma 

homenagem aos jogadores Pelé e Garrincha. As imagens foram pesquisadas no acervo 

do próprio AN, selecionadas dos fundos Correio da Manhã e Agência Nacional. A 

galeria conta com sete seções que somam 91 imagens; 

• Viagens italianas58 – em cartaz de 3 de novembro de 2011 a 16 de fevereiro de 2012, 

na sede do AN e, após, adaptada ao ambiente virtual em 2014. Os acervos expostos 

são da própria instituição e foi reconstituída a história de inúmeras famílias que 

chegaram ao Brasil, sendo a maioria pelo porto do Rio de Janeiro, de onde partiram 

para o interior do Sul e Sudeste do país. Os documentos apresentados na exposição 

são variados, como a relação e listagem nominal dos navios e vapores que traziam os 

emigrantes, os livros de entrada em hospedarias do governo, documentos pessoais 

(certidões de nascimento e casamento, passaportes, fotografias dos imigrantes etc.) 

que ajudam a apresentar esta história. Também está representada a grande influência 

da cultura italiana no Brasil, na música, cinema, teatro, hábitos etc. A galeria conta 

com oito seções que somam 334 imagens. Cabe ressaltar que esta exposição conta 

com o maior número de documentos; 

• O Brasil na guerra59 – nesta exposição a data apresentada está incorreta, pois refere-

se a outra exposição; desta forma não conseguimos precisar se foi realizada de forma 

presencial ou apenas virtual. Apresenta a criação da Força Expedicionária Brasileira ‒ 

FEB, criada em prol da cooperação militar com os Estados Unidos. A exposição é 

dedicada à presença do Brasil na Segunda Guerra Mundial que levou a FEB a se reunir 

ao 5º Exército norte-americano na Itália. As imagens apresentadas foram geradas pelo 

exército americano, e diversos documentos são do fundo da Agência Nacional e do 

 
57 ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - Drama e euforia: o Brasil nas Copas de 50 a 70. 

Disponível em: <http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/8-drama-e-euforia.html>. 

Acesso em: 31 out. 2021. 
58ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - Viagens italianas. Disponível em: 

<http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/9-viagens-italianas.html>. Acesso em: 31 

out. 2021. 
59ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - O Brasil na guerra. Disponível em: 

<http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/301-for%C3%A7a-

expedicion%C3%A1ria-brasileira-feb.html>. Acesso em: 31 out. 2021. 
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Correio da Manhã. A galeria conta apenas com uma seção que soma 74 imagens. Na 

seção “Sobre imagens” é mencionado, erroneamente, o nome de outra exposição, 

“Viagens italianas”;  

• Japão, Brasil: Centenário de um Encontro60  – foi realizada pelo AN em 2008 

exclusivamente ao ambiente virtual. O objetivo desta exposição foi celebrar o 

centenário do processo de imigração da população japonesa que aconteceu no Brasil 

no século XX. A maioria das imagens são pertinentes a documentos dos imigrantes 

japoneses, como passaportes e registros de nascimento. A galeria conta com quatro 

seções, a primeira com oito imagens, a segunda com treze imagens, a terceira com dez 

imagens e a quarta com dezesseis; 47 imagens ao total; 

• França: uma festa brasileira61 – realizada de forma presencial de 7 de julho a 28 de 

agosto de 2009, na sede do AN, sendo adaptada ao ambiente virtual em 2012. A 

exposição apresenta a influência francesa na sociedade brasileira, em seus movimentos 

culturais, urbanísticos e arquitetônicos, hábitos, forma de se vestir e agir; e o registro 

de diversas manifestações sociais. As imagens reproduzem cartões postais, cartazes, 

revistas, fotografias, quadros, ilustrações, manuscritos etc. Na galeria, as imagens são 

divididas em três seções, “A biblioteca francesa” com 37 imagens, “Rio de Janeiro, a 

capital francesa” com 26 e “A fotografia francesa” com dezenove imagens; total de 82 

imagens; 

• O mundo luso-brasileiro62 – ocorreu em formato presencial na sede do AN em 2005, 

e foi remontada no período de 26 de agosto de 2013 a 04 de abril de 2014, tendo sido 

depois adaptada ao ambiente virtual. Os documentos apresentados são pertinentes aos 

constantes processos migratórios entre Portugal e Brasil, e contemplam a construção 

desta história. A galeria possui quatro seções que somam 52 imagens, a maioria 

composta por gravuras, quadros e manuscritos; 

 
60 ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - Japão, Brasil: Centenário de um Encontro. 

Disponível em: <http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/11-japao-brasil.html>. 

Acesso em: 31 out. 2021. 
61ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais -França: uma festa brasileira. Disponível em: 

<http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/12-franca.html>. Acesso em: 31 out. 

2021. 
62ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - O mundo luso-brasileiro. Disponível em: 

<http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/13-o-mundo-luso-brasileiro.html>. 

Acesso em: 31 out. 2021. 
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• O Rio em movimento: cidade natural, cidade construção63 – em comemoração aos 

450 anos da cidade do Rio de Janeiro, foi realizada de 15 de outubro de 2015 a 14 de 

dezembro de 2016 de forma presencial, na sede da instituição, sendo mais tarde 

adaptada ao ambiente virtual. A exposição apresentou diversos documentos como 

mapas, fotografias, filmes, gravuras etc. Os documentos retrataram as intervenções 

realizadas no espaço urbano da cidade do Rio desde o período colonial até final dos 

anos de 1970. As imagens são divididas em seções, como “O Rio das Montanhas” 

com 54 imagens, “O Rio do mar” com 43 imagens, “A cidade toma a várzea” com 44 

imagens, “O campo da cidade” com 39 imagens, e “Um passeio pelo Rio de Janeiro do 

século XIX” com uma imagem e um vídeo; somando 181 imagens e um vídeo; 

• A imprensa alternativa no acervo do Sistema Nacional de Informações 1964 – 

198564 – confeccionada apenas para o ambiente das exposições virtuais e sem data de 

criação no site. A exposição “apresenta exemplares de jornais da imprensa alternativa 

que constituíram um dos mecanismos de resistência para que órgãos e partidos de 

esquerda brasileiros, colocados na clandestinidade, pudessem veicular seus ideários 

durante o período da ditadura militar” (BRASIL, 2021). As imagens são separadas em 

três seções, com temas “Política e humor nos alternativos”, com 22 imagens, “Jornais 

e reportagens de contracultura e minorias”, com 21 imagens, e “Direitos humanos, 

anistia, redemocratização e os últimos anos da imprensa alternativa”, com 28 imagens, 

somando 71 imagens; 

• Jango: a nossa breve história65 – exposição ocorrida de forma presencial na sede do 

AN de 2 de outubro de 2014 a 31 de janeiro de 2015, e, após, adaptada ao ambiente 

virtual. A ficha técnica apresenta a exposição ocorrida presencialmente com os 

detalhes do circuito da mostra dividida em cinco módulos. Os documentos 

apresentados referem-se ao golpe militar de 1964, à vida pessoal e política de João 

Goulart nas décadas de 1950 e 1960, aos movimentos sociais e ao papel dos 

estudantes naquele período e as diversas mudanças na sociedade brasileira. O acervo é 

 
63ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - O Rio em movimento. Disponível em: 

<http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/78-o-rio-em-movimento.html>. Acesso 

em: 31 out. 2021. 
64ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - A imprensa alternativa no acervo do Sistema 

Nacional de Informações 1964-1985. Disponível em: 

<http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/78-o-rio-em-movimento.html>. Acesso 

em: 31 out. 2021. 
65ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - Jango: a nossa breve história. Disponível em: 

<http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/78-o-rio-em-movimento.html>. Acesso 

em: 31 out. 2021. 
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composto por algumas imagens divididas em três seções, com os temas “Abertura”, 

“Golpe Militar” e “Trajetória política de João Goulart”, todas somam 74 imagens; 

• Capitais da Bossa Nova: Rio e Brasília nos anos JK66 – exposição em formato 

presencial apresentada em dezembro de 2010, adaptada para o ambiente virtual em 

2013. A exposição foi realizada em virtude da comemoração dos 50 anos da 

inauguração de Brasília, apresentando diversas fotografias de trabalhadores, variados 

espaços urbanos e diversas manifestações culturais, como o carnaval do Rio de 

Janeiro. As imagens estão divididas em quatro seções “O Rio de Janeiro dos anos JK”, 

com 83 imagens, “Carnaval”, com quinze imagens, “50 anos em 5”, com 34 imagens e 

“A construção de Brasília”, com 58 imagens, total de 180 imagens; 

• 190 anos do Ministério da Justiça67 – realizada em formato presencial em 2012 e 

adaptada ao ambiente virtual em 2013. A exposição apresenta a história do setor 

através de fotografias, charges, e documentos manuscritos que somam 27 imagens 

separadas por quatro seções; 

• A história em preto e branco: periódicos no Brasil do século XIX68 – criada para o 

ambiente virtual em 2012 e, segundo sua ficha técnica, as imagens disponibilizadas 

encontram-se na Biblioteca do AN. A exposição apresenta diversos periódicos 

impressos desde o processo de independência do Brasil até a Proclamação da 

República em 1889. Nas imagens disponibilizadas percebe-se a mudança de estrutura 

dos documentos, como a inserção de gravuras e textos com diversos tamanhos. São, ao 

total, 83 imagens, dividias em três seções; 

• Brasil: o Império nos trópicos69 – em formato presencial de 9 de setembro de 2008 a 

março de 2009, adaptada para o ambiente virtual em 2012. A exposição apresenta 

imagens referentes ao século XIX de documentos manuscritos, manifestos, gravuras, 

livros, fotografias, mapas, entre outros, referente ao período da família imperial no 

país. São oito seções, divididas em “A Corte de d. João VI”, com 33 imagens, “Os 

 
66ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - Capitais da Bossa Nova: Rio e Brasília nos anos 

JK. Disponível em: <http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/98-capitais-da-bossa-

nova.html>. Acesso em: 31 out. 2021. 
67ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - 190 anos do Ministério da Justiça. Disponível 

em: <http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/103-190-anos-do-ministerio-da-

justica.html>. Acesso em: 31 out. 2021. 
68ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - A história em preto e branco: periódicos no 

Brasil do século XIX. Disponível em: <http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-

exposicoes/108-a-historia-em-preto-e-branco-periodicos-no-brasil-do-seculo-xix.html>. Acesso em: 31 out. 

2021. 
69ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - Brasil: o Império nos trópicos. Disponível em: 

<http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/118-brasil-o-imperio-nos-tropicos.html>. 

Acesso em: 31 out. 2021. 
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grandes livros da natureza”, com 27 imagens, “Índios”, com 25 imagens, 

“Escravidão”, com 42 imagens, “A gênese do Império”, com 36 imagens, “Ordem 

econômica”, com 59 imagens, “Educação”, com 22 imagens e “Fotografia”, com 23 

imagens; somando 267 imagens; 

• Nas águas do mesmo Lago70 – realizada apenas para o ambiente virtual e 

disponibilizada no segundo semestre de 2011, em comemoração ao centenário do 

artista Mário Lago. O acervo reúne diversas fotografias da vida pessoal e profissional 

do artista, roteiros de teatro e novela, poemas, cartas diversas, canções etc. O acervo 

está disponibilizado em sete seções que somam 109 imagens; 

• Rio 1908: a cidade de portos abertos71 – ocorreu de forma presencial de 24 de 

outubro de 2007 a 11 de janeiro de 2008, sendo depois adaptada para o ambiente 

virtual. Em comemoração aos 200 anos da chegada da Corte ao Brasil, a exposição 

apresenta os diversos acontecimentos deste período, como as transformações urbanas, 

a Exposição Comemorativa de 1908, o fim da escravidão etc. São 137 imagens 

organizadas em nove seções, que reúnem fotografias, desenhos, gravuras, obras raras, 

plantas etc.; 

• Razão, memória e imaginação: Encyclopédie72 – presencial de 26 de setembro a 4 

de novembro de 2001, no Espaço Cultural dos Correios, com o acervo do AN, 

posteriormente adaptada ao ambiente virtual. A exposição revisita a história da então 

considerada, a primeira Enciclopédia do mundo. São nove seções que somam 66 

imagens e possuem os títulos “A arte de escrever”, quatro imagens, “Desenho, 

anatomia”, nove imagens, “Esqueleto humano”, oito imagens, “Instrumentos musicais, 

teatro”, quatro imagens, “Antiguidades, arquitetura”, quatro imagens, “Agricultura, 

economia rural”, seis imagens, “História natural, química”, nove imagens, “Marinha, 

arte militar, caça”, seis imagens e “Antigo Regime”, dezesseis imagens; 

 
70ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - Nas águas do mesmo Lago. Disponível em: 

<http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/123-nas-aguas-do-mesmo-lago.html>. 

Acesso em: 31 out. 2021. 
71ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - Rio 1908: a cidade de portos abertos. Disponível 

em: <http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/128-rio-1908-a-cidade-de-portos-

abertos.html>. Acesso em: 31 out. 2021. 
72ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - Razão, memória e imaginação: Encyclopédie. 

Disponível em: <http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/133-razao-memoria-e-

imaginacao-encyclopedie.html>. Acesso em: 31 out. 2021. 
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• Estado Novo: 1937 – 194573 – concebida apenas para o ambiente virtual e organizada 

no decorrer do ano de 2009. O modelo de Estado instaurado neste período pelo 

presidente Getúlio Vargas teve seu fim com a 2ª Guerra Mundial. A exposição 

apresenta manuscritos e fotografias deste período, separados por cinco seções que 

somam 54 imagens; 

• Estampas do Rio: a cidade nas décadas de 1940 a 196074 – exposição originalmente 

montada no Espaço BNDES, em março de 2001 com o acervo do AN, depois adaptada 

ao ambiente virtual. Este período é marcado pelo fim do Estado Novo em 1945 e o 

país passa por transformações sociais e culturais. A exposição exibe imagens da 

cidade do Rio de Janeiro, seus movimentos artísticos, suas mudanças arquitetônicas e 

valorização da história da cidade. São nove seções que somam 110 imagens; 

• Nação Brasílica: 180 anos de Independência75 – ocorreu, de forma presencial, em 

setembro de 2002 no Espaço Cultural dos Correios, com o acervo do AN, e 

posteriormente foi adaptada ao ambiente virtual. Entre os anos de 1810 e 1850 o Brasil 

recebeu muitos viajantes, como cientistas, diplomatas, pesquisadores, artistas e 

exploradores, principalmente de países como a França, Inglaterra e Alemanha. A 

galeria é composta por quatro seções com os títulos “Franceses” (oito imagens), 

“Ingleses” (doze), “Missão austríaca” (nove) e “Naturalistas e artistas alemães – 

Wied-Neuwied” (seis), total de 41 imagens; 

• Imagens da mulher brasileira76 – originalmente montada no Espaço BNDES em 

1996 com o acervo do AN, depois adaptada ao ambiente virtual. A exposição 

apresenta diversas imagens de mulheres anônimas e famosas e suas conquistas e lutas 

políticas, sociais e culturais por maior representação na sociedade. São dez seções que 

somam 73 imagens. Nesta exposição não há informação dos fundos/coleções 

utilizados; 

 
73ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - Estado Novo: 1937 - 1945. Disponível em: 

<http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/138-estado-novo-1937-1945.html>. 

Acesso em: 31 out. 2021. 
74ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - Estampas do Rio. Disponível em: 

<http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/148-estampas-do-rio.html>. Acesso em: 

31 out. 2021. 
75ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - Nação Brasílica: 180 anos de Independência. 

Disponível em: <http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/158-nacao-brasilica-180-

anos-de-independencia.html>. Acesso em: 31 out. 2021. 
76ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - Imagens da mulher brasileira. Disponível em: 

<http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/163-imagens-da-mulher-brasileira.html>. 

Acesso em: 31 out. 2021. 
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• 50 anos de desenvolvimento nacional77 – originalmente montada no Espaço BNDES 

em 2002 com o acervo do AN, depois adaptada ao ambiente virtual. A exposição 

exibe imagens que personificam os 50 anos de desenvolvimento nacional, referente às 

mudanças econômicas do país com crescimento urbano, industrial, social e 

tecnológico. São treze seções com fotografias do país em gestões de diversos 

presidentes, somando 108 imagens; 

• REcine - Nas ondas do rádio78 – em formato presencial de 21 a 25 de setembro de 

2009, posteriormente adaptada ao ambiente virtual. Nesta exposição são apresentadas 

diversas imagens que contam a história do rádio, seus artistas, que marcaram a época 

de ouro, participações em musicais e radio novelas; comentaristas esportivos e de 

humor, jornalismo e a política. São doze seções que reúnem 122 imagens; 

• O Rio do morro ao mar: demolições e comemorações em 192279 – criada apenas 

para o ambiente virtual entre 2012 e 2013, montada em formato presencial no Centro 

de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, na Espanha, de 27 de outubro a 

9 de dezembro de 2016. Nesta exposição comemoram-se os 90 anos do desmonte do 

Morro do Castelo, a Exposição Internacional do Centenário de Independência de 1922, 

os 450 anos da fundação da cidade do Rio de Janeiro (2015), e a celebração dos 170 

anos de nascimento do fotógrafo Marc Ferrez. Na galeria encontram-se cinco seções 

de imagens, a maioria são fotografias e documentos datilografados. Os títulos são “De 

cidade colonial à capital civilizada” (dezenove imagens), “Na era das demolições – o 

morro do Castelo” (22), “Na era das demolições – o morro de Santo Antônio” (treze), 

“Do Castelo à Exposição” (nove) e “A Exposição de 1922: Memória e Civilização” 

(34), somando 97 imagens; 

• Mudança de hábitos: da prateleira para a mesa80 – realizada apenas para o 

ambiente virtual, disponibilizada em abril de 2019. A exposição apresenta as 

transformações da alimentação e das indústrias alimentícias através dos rótulos dos 

 
77ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - 50 anos de desenvolvimento nacional. Disponível 

em: <http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/168-50-anos-de-desenvolvimento-

nacional.html>. Acesso em: 31 out. 2021. 
78ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - REcine - Nas ondas do rádio. Disponível em: 

<http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/173-recine-nas-ondas-do-radio.html>. 

Acesso em: 31 out. 2021. 
79ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - O Rio do morro ao mar. Disponível em: 

<http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/178-o-rio-do-morro-ao-mar.html>. 

Acesso em: 31 out. 2021. 
80ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - Mudança de hábitos: da prateleira para a mesa. 

Disponível em: <http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/185-mudanca-de-

habitos.html>. Acesso em: 31 out. 2021. 
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produtos entre o período de 1939 a 1972. São cinco seções que somadas apresentam 

153 imagens; 

• A Marcha para o Oeste: a conquista do Brasil Central (1943-1967)81 – realizada 

apenas no ambiente virtual e disponibilizada em abril de 2020. A campanha 

denominada Marcha para o Oeste foi lançada em 1938, na gestão de Getúlio Vargas, 

com o objetivo de “promover o povoamento e o desenvolvimento econômico da 

região central do território brasileiro” (BRASIL, 2021). A galeria apresenta seis seções 

com os títulos “A expedição Roncador-Xingu: o desbravamento do grande sertão” 

(quinze imagens), “Os povos indígenas do Brasil Central” (quinze), “Ano 1000 d.C.: a 

floresta habitada, a arte da cerâmica tapajó” (oito), “As missões científicas de Helmut 

Sick”, “A colonização do Brasil Central” (dezessete) e “Inventando o futuro” (sete) 

imagens; 47 imagens no total. Apenas a galeria “As missões científicas de Helmut 

Sick” não foi contabilizada, pois suas imagens são iguais às da galeria “Ano 1000 

d.C.: a floresta habitada, a arte da cerâmica tapajó”; 

• O Samba faz a história82 – criada apenas para o ambiente virtual e disponibilizada 

em agosto de 2020, a exposição apresenta imagens do acervo do AN (partituras, 

documentos textuais, fotografias, rótulos de discos e fotos de personalidades que 

contam a história do samba). Esta é a primeira exposição virtual que apresenta um 

áudio com a gravação de um samba, chamado “A viola está magoada” de 1913. A 

galeria apresenta três seções com os títulos “Grandes personagens”, “Grandes 

encontros” e “O chão do samba, o som do carnaval”, somando 45 imagens e um 

registro sonoro; 

• Força Expedicionária Brasileira: pracinhas no teatro de guerra83 – criada apenas 

para o ambiente virtual e disponibilizada em novembro de 2020. A exposição 

apresenta a participação do Brasil na 2ª Guerra Mundial através da Força 

Expedicionária Brasileira. Os títulos das seções são “O Brasil entra na guerra” (vinte 

imagens e um áudio com narração jornalística), “O Brasil de prepara para a guerra” 

(35 imagens e um áudio com narração jornalística), “Pracinhas no teatro de guerra” 

 
81ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - A Marcha para o Oeste: a conquista do Brasil 

Central. Disponível em: <http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/314-a-marcha-

para-o-oeste-a-conquista-do-brasil-central.html>. Acesso em: 31 out. 2021. 
82ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - O Samba faz a história. Disponível em: 

<http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/337-o-samba-faz-a-

hist%C3%B3ria.html>. Acesso em: 31 out. 2021. 
83ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - Força Expedicionária Brasileira: pracinhas no 

teatro de guerra. Disponível em: <http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/347-

for%C3%A7a-expedicion%C3%A1ria-brasileira.html>. Acesso em: 31 out. 2021. 
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(59 imagens e um áudio com narração jornalística), “Os pracinhas retornam” (29 

imagens e um áudio com narração jornalística) e “Memória da FEB” (16 imagens e 

um vídeo com acontecimentos da 2ª Guerra Mundial, narrativa jornalística e música). 

O vídeo apresenta uma homenagem aos soldados brasileiros mortos na guerra. Ao 

total o acervo disponibilizado é integrado por 159 imagens, quatro áudios e um vídeo; 

• Itinerários Indígenas84 – realizada em formato presencial entre 2017 e 2018, depois 

adaptada ao ambiente virtual. A exposição apresenta documentos entre os séculos XVI 

e XX referente às etnias, aos rituais, narrativas de viagens às terras indígenas, política, 

economia etc. Na apresentação da exposição é indicado o filme “Descaminhos85” 

projetado para exposição. A galeria apresenta duas seções, com os títulos “Cronistas e 

viajantes” (48 imagens) e “Indígenas e a República” (51), totalizando 99 imagens.  

 

Ao realizar a pesquisa, percebemos que a maioria das exposições virtuais foram 

concebidas anteriormente de forma presencial e depois adaptadas ao ambiente virtual. As 

exposições exclusivamente confeccionadas para o ambiente virtual, em sua maioria, não 

possuem data de submissão. Desta maneira apresentamos a tabela abaixo, organizada em 

ordem alfabética: 

 

Tabela 4: Panorama das Exposições Virtuais do AN 

 
84ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Exposições Virtuais - Itinerários Indígenas. Disponível em: 

<http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposicoes/357-itiner%C3%A1rios-

ind%C3%ADgenas.html>. Acesso em: 31 out. 2021. 
85Filme Descaminhos (Arquivo Nacional). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-

uH6jir5lIE&list=PLQatXEugAYddkpbfy3MWrYB8gtgMRWWef&index=15>. Acesso em: 31 out. 2021.  
86Esta exposição ocorreu de forma presencial no Espaço BNDES com o acervo do AN.   

Título da Exposição 
Acervo 

disponibilizado 

Período da 

submissão da 

exposição 

virtual no site 

Ocorreu exposição 

presencial (Sim/Não)? 

Período? 

190 anos do Ministério da Justiça 27 imagens 2013 Sim; 2012 

50 anos de desenvolvimento nacional 108 imagens s.d. Sim86; 2002 

A história em preto e branco: 

periódicos no Brasil do século XIX 
83 imagens 2012 Não 

A imprensa alternativa no acervo do 

Sistema Nacional de Informações 

1964 – 1985 

71 imagens s.d. Não 

A Marcha para o Oeste: a conquista do 

Brasil Central (1943-1967) 
47 imagens Abril/2020 Não 

Brasil: o Império nos trópicos 267 imagens 2012 
Sim; 09/09/2008 a 

março/2009 
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Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

São 28 exposições virtuais, dezessete confeccionadas originalmente em formato 

presencial e depois adaptadas ao ambiente virtual, nove confeccionadas apenas para o 

 
87Ibidem. 
88Ibidem. 
89Esta exposição ocorreu de forma presencial no Espaço Cultural dos Correios com o acervo do AN.   
90Informação incorreta apresentada na exposição “O Brasil na guerra”. Os dados apresentados referem-se a 

exposição “Viagens italianas”.  
91Esta exposição ocorreu de forma presencial no Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, 

na Espanha com o acervo do AN.  
92Esta exposição ocorreu de forma presencial no Espaço Cultural dos Correios com o acervo do AN.  

Capitais da Bossa Nova: Rio e Brasília 

nos anos JK 
180 imagens 2013 Sim; 2010 

Drama e euforia - o Brasil nas Copas 

de 50 a 70 
91 imagens s.d. Sim; 2006 

Estado Novo: 1937 - 1945 54 imagens 2009 Não 

Estampas do Rio: a cidade nas décadas 

de 1940 a 1960 
110 imagens s.d. Sim87; março/2001 

Força Expedicionária Brasileira: 

pracinhas no teatro de guerra 

159 imagens, 4 

áudios e 1 vídeo 
Novembro/2020 Não 

França: uma festa brasileira 82 imagens 2012 Sim; 07/07 a 28/08/2009 

Imagens da mulher brasileira 73 imagens s.d. Sim88; 1996 

Itinerários Indígenas 99 imagens s.d. Sim; 2017 e 2018 

Jango: a nossa breve história 74 imagens s.d. 
Sim; 02/10/2014 a 

31/01/2015 

Japão, Brasil: Centenário de um 

Encontro 
47 imagens 2008 Não 

Mudança de hábitos: da prateleira para 

a mesa 
153 imagens 2019 Não 

Nação Brasílica: 180 anos de 

Independência 
41 imagens s.d. Sim89; setembro/2002 

Nas águas do mesmo Lago 109 imagens 2011 Não 

O Brasil na guerra 74 imagens s.d. Sem informação90 

O mundo luso-brasileiro 52 imagens s.d. 
Sim; 2005; 26/08/2013 a 

04/04/2014 

O Rio do morro ao mar: demolições e 

comemorações em 1922 
97 imagens 2012 e 2013 Sim91; 27/10 a 09/12/2016 

O Rio em movimento: cidade natural, 

cidade construção 

180 imagens e 1 

vídeo 
s.d. 

Sim; 15/10/2015 a 

14/12/2016 

O Samba faz a história 45 imagens Agosto/2020 Não 

Razão, memória e imaginação: 

Encyclopédie 
66 imagens s.d. Sim92; 26/09 a 04/11/2001 

REcine - Nas ondas do rádio 122 imagens s.d. Sim; 21 a 25/09/2009 

Rio 1908: a cidade de portos abertos 137 imagens s.d. 
Sim; 24/10/2007 a 

11/01/2008 

Viagens italianas 334 imagens 2014 
Sim; 03/11/2011 a 

16/02/2012 
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32%

62%

3%3%

Surgiu apenas em formato virtual

Surgiu em formato presencial

Exposição sem informação

Surgiu em formato virtual e adaptada ao presencial

ambiente virtual, apenas uma surgiu no ambiente virtual e foi adaptada ao ambiente 

presencial, além de uma exposição sobre a qual não há informações sobre a questão. 

 

Gráfico 1: Análise do quantitativo das exposições virtuais do AN (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

Dentre as exposições analisadas, destacamos abaixo na tabela 5, a quantidade de 

exposições virtuais confeccionadas e submetidas ao site do AN desde a sua criação em 2007. 

 

Tabela 5: Quantidade de Exposições Virtuais do AN por ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

Na tabela 5 podemos verificar que apenas quatorze exposições virtuais apresentam 

informação com a data da disponibilização no site do AN, treze exposições não possuem data 

Ano da submissão da 

exposição virtual no site 

Quantidade de 

exposições 

2008 1 

2009 1 

2011 1 

2012 4 

2013 2 

2014 1 

2019 1 

2020 3 

Informação incorreta 1 

Sem data 13 

Total 28 
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da disponibilização no site do AN e uma está com as informações incorretas, conforme 

mencionado na tabela 4. 

As treze exposições virtuais que não apresentam data de submissão no site do AN são 

exposições ocorridas em formato presencial e adaptadas ao ambiente virtual. A data 

disponibilizada nestas exposições refere-se ao período em que foram presenciais. 

Destacamos na tabela 6 as exposições confeccionadas por ano de forma presencial e, 

depois, adaptadas ao formato virtual. Ressaltamos que as datas informadas, referem-se ao 

período da exposição presencial, pois no site do AN não possuem informação sobre a data de 

submissão e/ou adaptação para o formato virtual. 

 

Tabela 6: Quantidade de Exposições presenciais por ano adaptadas ao site do AN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

Destacamos que no site do AN é mencionado que dezenove exposições ocorreram de 

forma presencial e após adaptadas ao ambiente virtual, e uma exposição (“O Brasil na 

Guerra”) não possui data e a informação está incorreta, não se conseguindo identificar se houve 

ou não exposição presencial. 

Ressaltamos que entre as exposições presenciais ocorridas a partir do ano 2000 até os 

dias atuais, apenas cinco possuem o mesmo nome na adaptação ao ambiente virtual: “O 

 
*O período desta exposição ocorreu entre os anos informados; geralmente iniciando no final do ano e se 

estendendo ao começo do ano seguinte. 

Ano da exposição 

presencial no site 

Quantidade de 

exposições 

1996 1 

2001 2 

2002 2 

2005 1 

2006 1 

2007/2008* 1 

2008/2009* 1 

2009 2 

2010 1 

2011/2012* 1 

2012 1 

2013/2014* 1 

2014/2015* 1 

2015/2016* 1 

2016 1 

2017/2018* 1 

Sem data 1 

Total 20 
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Mundo Luso-Brasileiro”, “Rio 1908: a cidade de portos abertos”, “França: uma festa 

brasileira”, “Viagens Italianas” e “Itinerários Indígenas”. 

Os conteúdos em formato digital apresentados no site do AN nas exposições virtuais 

devem permitir facilidade na consulta, clareza na pesquisa e efetividade da busca. A 

publicação do Livro Verde do Programa Sociedade da Informação no Brasil (2000) prevê que:  

Os arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação cumprirão papel 

estratégico. Viabilizarão, para pessoas e comunidades não diretamente conectadas, o 

acesso público, gratuito e assistido aos conteúdos da Internet. Reproduzirão, na 

Internet, a função de operar coleções de conteúdos organizados segundo 

metodologias e padrões de seleção e qualidade. [...] Para a sociedade da informação 

que queremos construir: É preciso facilitar o acesso aos acervos culturais nacionais. 

O acesso, para os cidadãos, à produção artística, cultural e científica de nossas 

instituições – bibliotecas, arquivos, museus, coleções particulares etc. (BRASIL, 

2000).  

 

Com relação ao acesso, podemos destacar a facilidade da localização das exposições 

virtuais através da divulgação na página principal do site do AN. O site apresenta três 

exposições virtuais principais ao final da página, “Itinerários Indígenas”, “Força 

Expedicionária Brasileira: pracinhas no teatro de guerra” e “O samba faz a história”. As três 

exposições possuem foto principal e pequena sinopse. No menu inicial, as exposições virtuais 

também poderão ser localizadas na aba “Sites e eventos”. 

O site possui facilidade no acesso e na localização dos temas, apresenta todas as 

informações pertinentes aos fundos e código de classificação ao SIAN – Sistema de 

Informações do Arquivo Nacional, apresenta uma categoria com o corpo técnico envolvido e 

apresentação com texto da curadoria de cada tema exposto.  

Ressaltamos que na seção “Sobre as imagens”, o site do AN informa que as 

reproduções do acervo exposto foram mescladas, cortadas, tiveram a cor modificada ou 

alguns detalhes realçados e não possuem os “tamanhos originais dos documentos” (BRASIL, 

2021). As imagens apresentadas são referentes aos acervos custodiados pela instituição e 

podem ser consultados na base do SIAN, porém nenhuma exposição remete à essa base. 

Na mesma seção “Sobre as imagens” de cada exposição são apresentados os códigos 

de referência no SIAN. A indicação dos fundos/coleções ocorre apenas em doze exposições, 

sendo tal informação acompanhada do título do documento, data (se houver), nome do 

fundo/coleção e código do fundo na base do SIAN. As dezesseis exposições que não possuem 

descrição do nome dos fundos/coleções, apenas possuem título do documento, data (se 

houver) e código do fundo na base do SIAN.  
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15,5%

30%
39%

15,5%

Construção da nacionalidade e novas sociabilidades

Memória, civilização e articulações políticas

Manifestações Culturais

Representações de identidades locais

Quanto aos temas das exposições apresentadas no site do AN, podemos dividi-las em 

quatro categorias que traduzem a história do país e do desenvolvimento da sociedade 

brasileira, conforme detalhado na descrição abaixo e gráfico 2. 

• Construção da nacionalidade e novas sociabilidades: “Brasil: o Império nos 

trópicos”, “Rio 1908: a cidade de portos abertos”, “Nação Brasílica: 180 anos de 

Independência” e “O mundo luso-brasileiro”. 

• Memória, civilização e articulações políticas: “O Brasil na guerra”, “A imprensa 

alternativa no acervo do Sistema Nacional de Informações 1964 – 1985”, “190 anos 

do Ministério da Justiça”, “Estado Novo: 1937 – 1945”, “50 anos de desenvolvimento 

nacional”, “O Rio do morro ao mar: demolições e comemorações em 1922”, “A 

Marcha para o Oeste: a conquista do Brasil Central (1943-1967)”, “Força 

Expedicionária Brasileira: pracinhas no teatro de guerra” e “A história em preto e 

branco: periódicos no Brasil do século XIX”. 

• Manifestações Culturais: “Drama e euforia - o Brasil nas Copas de 50 a 70”, 

“Viagens italianas”, “Japão, Brasil: Centenário de um Encontro”, “França: uma festa 

brasileira”, “O Rio em movimento: cidade natural, cidade construção”, “Jango: a 

nossa breve história”, “Nas águas do mesmo Lago”, “Estampas do Rio: a cidade nas 

décadas de 1940 a 1960”, “REcine - Nas ondas do rádio”, “O Samba faz a história” e 

“Itinerários Indígenas”. 

• Representações de identidades locais: “Capitais da Bossa Nova: Rio e Brasília nos 

anos JK”, “Razão, memória e imaginação: Encyclopédie”, “Imagens da mulher 

brasileira” e “Mudança de hábitos: da prateleira para a mesa”. 

 

Gráfico 2: Exposições virtuais do AN (2021) por categoria 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: Dados coletados pelo autor 
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São diversos temas escolhidos pela instituição que auxiliam a pesquisa do público 

sobre a história política e cultural da sociedade brasileira e que chamam a atenção do usuário 

para o acervo exposto. 

Nas exposições virtuais do AN nota-se que o acervo foi organizado para atender a 

temática proposta, recorrendo-se aos temas dos documentos e à maneira como os 

idealizadores da mostra queriam conduzi-la ideologicamente.  

Na tabela 7 destacamos os fundos/coleções utilizados para compor as exposições 

virtuais, e para melhor compreensão, organizamos em ordem alfabética:  

 

Tabela 7: Listagem dos fundos/coleções utilizados nas exposições virtuais do AN 

 
Nº 

Nome do Fundo/Coleção 

1 Acervo Rádio Nacional 

2 Afonso Pena 

3 Agência Nacional. 

4 Alarico Land Avelar 

5 Arquivo da Federação Brasileira para o Progresso Feminino. 

6 Arquivo família Vieira Tosta. 

7 Coleção Fotografias avulsas 

8 Comissão Construtora da Avenida Central 

9 Comissão Nacional da Verdade 

10 Comissão Executiva da Comemoração do Centenário da Independência 

11 Constituições e Emendas Constitucionais 

12 Correio da Manhã 

13 D. Pedro I: Diversas Caixas 

14 Delegacia Auxiliar da Polícia do Rio de Janeiro, 2 

15 Delegacia de Costumes e Diversões do Rio de Janeiro 

16 Diversos - SDH - Caixas 

17 Diversos - SDH - Códices 

18 Diversos GIFI - Caixas e Códices 

19 Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras 

20 Divisão de Segurança e Informações do Ministério da Justiça 

21 Eusébio de Queirós 

22 Família Ferrez 

23 Família Henrique Oswald 

24 Família Vieira Tosta 

25 Federação Brasileira pelo Progresso Feminino 

26 Floriano Peixoto 

27 Fundação Brasil Central 

28 Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa 

29 Gaston Luís do Rego Monteiro 

30 Giovanni Botero 

31 Hélio de Brito 

32 Humberto Moraes Franceschi 

33 João Goulart 

34 Junta da Real Fazenda da Capitania do Rio de Janeiro 

35 Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas, e Navegação 

36 Mário Lago 

37 Mesa do Desembargo do Paço 

38 Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas 
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Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

A primeira constatação é que dos 949 fundos/coleções do acervo disponibilizados no 

SIAN, apenas 62 (6,53%) foram usados para as exposições virtuais. Desses 62 

fundos/coleções, aqueles recorridos com maior frequência são Correio da Manhã (856 vezes, 

em 27,42% das exposições ocorridas), Agência Nacional (348 vezes, em 19,35% das 

exposições ocorridas), Coleção de Fotografias Avulsas (165 vezes, em 14,52% das exposições 

ocorridas), Família Ferrez (136 vezes, em 4,84% das exposições ocorridas), Ministério da 

Agricultura, Comércio e Obras Públicas (199 vezes, em 4,84% das exposições ocorridas) e 

fundo Alarico Land Avelar (329 vezes, em 14,52% das exposições ocorridas). 

Identificamos que os tipos de documentos utilizados com maior frequência nas 

exposições são os iconográficos. Na tabela 8 destacamos o tipo e a quantidade do acervo 

disponibilizado no site do AN. 

 

 

 

 

 

 

 

39 Ministério da Viação e Obras Públicas 

40 Ministério do Reino 

41 Ministério da Guerra 

42 Nacionalidades 

43 Negócios de Portugal 

44 Negócios Políticos 

45 Ofício de Notas do Rio de Janeiro, 1 

46 Polidoro da Fonseca Quintanilha Jordão 

47 Pretoria do Rio de Janeiro, 9 (Freguesia do Espírito Santo) 

48 Rádio Mayrink Veiga 

49 Relação da Bahia 

50 Salgado Filho 

51 San Tiago Dantas 

52 Secretaria de Imprensa e Divulgação da Presidência da República 

53 Série Agricultura - Produção Vegetal 

54 Série Agricultura - Terras Públicas e Colonização (IA6) - coleção 

55 Série Interior - Estrangeiros: Visto - Expulsão - Permanência 

56 Série Interior - Nacionalidades 

57 Serviço de Censura de Diversões Públicas - RJ 

58 Serviço de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras - SP 

59 Serviço Nacional de Informações 

60 Sesmarias 

61 Superintendência de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste. 

62 Tribunal Especial 
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Tabela 8: Quantidade Total de Documentos nas Exposições Virtuais do AN 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

Acreditamos que fotografias, cartazes e desenhos auxiliam no entendimento do tema 

apresentado, e possuem uma identidade visual significativa. Já os documentos textuais ficam 

em segundo lugar. Acreditamos que os documentos manuscritos necessitam de transcrição 

para sua exibição, mas nas exposições virtuais do AN apenas são acompanhados de uma 

descrição. Devido a especificidade, este tipo de documento é bem menos utilizado que o 

iconográfico. 

Documentos audiovisuais e filmográficos quase não são disponibilizados, e juntos 

somam seis mídias apenas. Estes documentos são caracterizados por apresentarem as 

informações otimizadas no ambiente virtual, e possuem um caráter interativo com o usuário. 

O AN possui98 124 mil rolos de película cinematográfica, 4 mil fitas videomagnéticas e mais 

de 17 mil itens sonoros entre discos e fitas de áudio. Este acervo poderia ser adaptado e 

utilizado para apoiar nas exposições virtuais conforme tema proposto. Em referência à difusão 

deste acervo para as exposições virtuais, é necessário verificar diversos aspectos, entre eles: 

• O acervo precisa estar disponível para transformação das mídias atuais e submissão ao 

ambiente virtual;  

• Analisar se há disponibilidade de recursos humanos e financeiros, visto que o processo 

poderá envolver profissionais da área de atuação de tecnologias da informação; 

 
93 Segundo o DIBRATE (2005, p. 75) o documento iconográfico é o “Gênero documental integrado por 

documentos que contêm imagens fixas, impressas, desenhadas ou fotografadas, como fotografias e gravuras”. 
94 Segundo o DIBRATE (2005, p. 78) o documento textual é o “Gênero documental integrado por documentos 

manuscritos, datilografados ou impressos, como atas de reunião, cartas, decretos, livros de registro, panfletos e 

relatórios”. 
95 Segundo o DIBRATE (2005, p. 73) o documento cartográfico é o “Gênero documental integrado por 

documentos que contêm representações gráficas da superfície terrestre ou de corpos celestes e desenhos técnicos, 

como mapas, plantas, perfis e fotografias aéreas”. 
96 Segundo o DIBRATE (2005, p. 72) o documento audiovisual é o “Gênero documental integrado por 

documentos que contêm imagens fixas ou imagens em movimento, e registros sonoros, como filmes e fitas 

videomagnéticas”. 
97 Segundo o DIBRATE (2005, p. 75) o documento filmográfico é o “Gênero documental integrado por 

documentos que contêm imagens em movimento, com ou sem som, como filmes e fitas videomagnéticas”. 
98 ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Institucional: Sobre o acervo. Disponível em: 

<https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/acesso-a-informacao/institucional>. Acesso em: 24 jan. 2022. 

Tipo do Documento 
Quantidade total 

apresentada 

Documentos iconográficos93 2.923 

Documentos textuais94 199 

Documentos cartográficos95 60 

Documentos audiovisual96 4 

Documentos filmográficos97 2 
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• Verificar se os arquivos no momento da migração possuem as informações essenciais 

para apresentação da temática; e  

• Se os arquivos estão intactos ou foram corrompidos no momento da transformação de 

mídia. 

• Instrumentos de avaliação; 

• Mecanismos que favoreçam a inclusão de pessoas com deficiência; 

• Maior aproximação das equipes de difusão e educativa;  

• Contador de acessos; 

• Data de criação do site. 

 

Todas as imagens compõem a história do tema apresentado e são peças fundamentais 

para interação do usuário com a instituição, pois as imagens contextualizam a história 

introduzida no início da exposição. Todo o acervo foi editado (cor alterada, imagem cortada 

ou alguns detalhes realçados) para atender a modalidade do ambiente virtual e garantir maior 

qualidade de exibição. 

Nesta seção identificamos e analisamos as exposições virtuais do AN como uma 

atividade de difusão essencial para a instituição. São 28 exposições que este trabalho analisou 

e pode-se considerar que todas atendem os requisitos quanto à facilidade para o acesso no site, 

à disponibilização clara e objetiva das informações referentes aos fundos/coleções utilizados 

em cada exposição, aos temas escolhidos, que atendem ao grande público com histórias 

relevantes para a construção da sociedade brasileira, e ao atendimento às funções no âmbito 

arquivístico e à pertinência para o campo quanto ao desenvolvimento das atividades. 

As exposições virtuais do AN podem ser consideradas um material importante para 

pesquisadores e ao público em geral. Há, porém, limitação para o público escolar, devido ao 

grau da pesquisa apresentada no ambiente virtual. Diferentemente do acervo exposto no site 

da Fundação Casa de Rui Barbosa - FCRB que desenvolve jogos temáticos com palavras 

cruzadas, quiz, jogo da memória e desafios de transcrição que desenvolvem um processo de 

aprendizagem para o público infantil e atende um público infanto-juvenil, as exposições do 

AN parecem privilegiar um público de mais idade e maior bagagem acadêmica. O AN possui 

atendimento voltado para o público escolar apenas em ações presenciais, com diversas 

atividades realizadas quando da visitação presencial às exposições. 
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Tabela 9: Análise Geral das Exposições Virtuais AN 

 

QUANTIDADE DE 

EXPOSIÇÕES 

INTERATIVIDADE 

DO SITE 

REQUISITOS 

ARQUIVÍSTICOS 

ACERVO 

DISPONIBILIZADO 

28 Atende parcialmente Atende Atende 

 
Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

Quanto à tabela 9, descrevemos abaixo alguns pontos importantes: 

• Interatividade do Site – para este requisito o site do AN referente as exposições 

virtuais atendem a análise proposta referente à facilidade de uso, acesso e 

disponibilização dos conteúdos. Cabe ressaltar que as exposições virtuais não 

apresentam disponibilidade para alteração do idioma; o módulo para acesso de pessoas 

com deficiência auditiva não está funcionando, e apresenta um erro de script; e não é 

indicado o número de visitantes; 

• Requisitos Arquivísticos – o site do AN para as exposições virtuais atende à análise 

proposta referente ao fundo, notação do acervo, descrição arquivística, tipo do 

documento etc. Cabe ressaltar que o site não apresenta interatividade para o público 

escolar infantil e o campo “Novidades” não está atualizado com as novas exposições; 

• Acervo Disponibilizado – o site do AN para as exposições virtuais atende à análise 

proposta. Porém, a instituição possui um vasto acervo de documentos audiovisuais e 

filmográficos que poderiam ser mais utilizados, já que está presente apenas com seis 

itens, entre áudios e vídeos.  

 

Percebemos que na categoria “Sobre as imagens”, onde encontram-se informações 

sobre o fundo/coleções custodiadas e notação do acervo, faltam dados quanto ao suporte dos 

documentos apresentados. Essa informação poderia ajudar a ampliar a ideia do que é um 

arquivo e do tipo de documento que guarda, além de mostrar a importância de documentos de 

diversos gêneros documentais. 

Ao finalizar esta pesquisa no site do AN em 27 de dezembro de 2021, a instituição 

apresentou uma nova exposição virtual, denominada “Histórias do Maracanã antigo”. Esta 

não foi contemplada na análise, pois a coleta de dados já havia sido concluída. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Nesta pesquisa apresentamos os conceitos pertinentes ao termo difusão como função 

arquivística, e sua diferença quando comparado ao termo divulgação; apresentamos os 

conceitos de exposição - presencial e virtual – e seus processos na montagem de um tema e 

projeto, e a necessidade da presença de um arquivista quando se trata de exposições 

envolvendo acervos arquivísticos. Também apresentamos o AN e suas atividades de difusão; 

e por fim analisamos as exposições virtuais do AN como atividades de difusão essenciais para 

divulgação do acervo custodiado. 

Observamos que a instituição realizou diversas exposições presenciais que contavam a 

história nacional, o desenvolvimento social e cultural do país. As publicações e artigos de 

alguns autores como “Publicação Avulsa nº 9”, “Publicações do Arquivo Nacional: 1886-

1990”, os Relatórios de Atividades e Gestão do Arquivo Nacional e Heynemann e Rainho 

(2006) apresentam inúmeras exposições que ocorreram em diferentes momentos, iniciando 

pela “Exposição de Brasões e Cartas de Nobreza e Fidalguia” ocorrida em 1873, e finalizando 

na exposição “Os primeiros brasileiros” ocorrida em 2019. Em 2007 o AN cria as exposições 

virtuais com adaptações das exposições ocorridas presencialmente. Notamos que há uma 

preocupação em difundir o seu acervo e, para tal, realizou, e continua realizando, diversas 

publicações e exposições para atender esta atividade, adaptando-se às novas tecnologias e 

ferramentas disponíveis para atingir diversos públicos. 

Os referenciais teóricos também auxiliaram no resultado desta pesquisa, e acreditamos 

que os objetivos foram alcançados. Diversos autores, como Rousseau e Couture (1998), 

Bellotto (2006; 2014), Schellenberg (2006), e dicionários da área de CI e arquivologia, 

demonstraram que os acervos arquivísticos, considerado por muitos autores como patrimônio 

documental, podem e devem ser utilizados em diversas atividades, como as exposições. 

As instituições arquivísticas mantêm fundos e coleções custodiados em diferentes 

formatos, tipos e épocas, que constituem uma rica fonte de conhecimento e pesquisa. As 

atividades de difusão aproximam as instituições arquivísticas do público, facilitam o acesso 

aos documentos e suscitam reflexões e questionamentos (BARCELLOS, 2020, p. 47). 

Conforme vimos neste trabalho, a difusão é uma função essencial dos arquivos para 

dar acesso e promover o conhecimento do patrimônio documental. Porém há falta de 

consenso sobre a definição de difusão dentro do campo da arquivologia. 
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Com o avanço dos estudos científicos na área da própria CI e da arquivologia, é 

perceptível a necessidade de aprimorar as discussões teóricas e práticas sobre as atividades de 

difusão, principalmente aquelas que envolvem o ambiente virtual e os recursos disponíveis 

para isso. Com o avanço das tecnologias e aproximação da sociedade com o ambiente virtual, 

é necessário aprimorarmos os estudos na área para compreensão dessa “nova” demanda e das 

necessidades da sociedade. 

Nesta pesquisa, destacamos que as exposições (presenciais ou virtuais), palestras, 

publicações (guias, catálogos, inventários, entre outros), seminários, eventos, boletim, 

comunicações, congressos, visitas etc. são atividades que integram o exercício da função 

difusão por uma instituição arquivística.  

Na pesquisa teórica sobre as exposições, verificamos que a área de arquivologia e CI 

não possuem uma reflexão significativa, e precisamos recorrer à museologia, que possui uma 

pesquisa consolidada sobre o tema, com conceitos importantes, como o de expografia.  

Fica evidente nesta pesquisa que o objetivo da exposição é inserir representações do 

tema proposto em um determinado espaço – presencial ou virtual – por meio de obras, 

documentos textuais, fotografias e objetos diversos, relacionando este acervo com a difusão. 

Além disso, a exposição também funciona para apresentar a instituição arquivística ao 

público, na medida em que demonstra sua importância para preservar a memória, exibe os 

variados tipos de documentos que possui em sua custódia e evidencia sua relevância como 

equipamento social. 

Ressaltamos a exposição necessita de uma equipe interdisciplinar para montagem da 

exposição (presencial e virtual) integrada também por um arquivista, que deve acompanhar a 

escolha de todo acervo exposto e o cumprimento de requisitos técnicos, a fim de garantir a 

acessibilidade, autenticidade e valor dos documentos arquivísticos utilizados. 

Com a criação da seção de exposições virtuais no site do AN em 2007, percebe-se que 

diversas exposições foram adaptadas do ambiente presencial para o ambiente virtual. Esta 

atividade está em consonância com o Plano Nacional de Cultura – PNC (2010) e o Plano 

Setorial de Arquivos (2017-2027) com metas e estratégias para difusão do acervo das 

instituições públicas; e com o documento do CONARQ intitulado Diretrizes para a 

Construção de Websites de Instituições Arquivísticas (2000) e o Plano Estratégico do AN 

(2020-2023), que amplia as estratégias para difusão do seu acervo com metas e atividades 

estabelecidas para toda a instituição. 

As inúmeras atividades que o AN realiza para a difusão do seu acervo, como as visitas 

guiadas, visitas técnicas, seminários, palestras, exposições, eventos etc. atendem aos quesitos 
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educativos, editoriais e culturais recomendados por Bellotto (2006). No aspecto virtual, o AN 

precisa desenvolver estratégias para expandir seu público, valendo-se do desenvolvimento de 

novas tecnologias e facilidade do uso de suas plataformas. Destacamos que o uso das redes 

sociais da instituição é marcado por grande interatividade com seus usuários/seguidores para 

divulgação de suas atividades. Também cabe chamar a atenção para o papel fundamental do 

arquivista para construção do diálogo entre o público/usuário do ambiente virtual com o 

acervo disponibilizado.   

Na pesquisa verificamos que a expografia, muito utilizada na museologia, visa gerar a 

interlocução do acervo exposto com o visitante. Este diálogo permite que novos 

conhecimentos sejam produzidos e que o visitante – presencial ou virtual – estabeleça uma 

relação com o tema que está sendo apresentado. 

Não foi possível analisar a interatividade entre o usuário/visitantes no site do AN nas 

exposições virtuais. O site não apresenta um relatório sobre o número de acessos nas páginas, 

não há chat ou algum campo para dúvidas e/ou sugestões, nem é informado o número de 

visitantes às páginas. Essas informações seriam essenciais para análise do quantitativo de 

pessoas que acessam aquelas informações.  

São 28 exposições virtuais do AN analisadas nesta pesquisa e foram utilizados 62 

fundos/coleções do acervo, sendo seis os utilizados com maior frequência; os documentos 

mais utilizados foram os iconográficos, seguidos pelos textuais e pelos cartográficos. Dos 

documentos audiovisuais e filmográficos, que poderiam auxiliar na compreensão do tema 

exposto, são utilizadas seis, em grande desacordo com a presença desse tipo de documento na 

composição do acervo do AN.  

Percebe-se que os acervos utilizados nas exposições virtuais se concentram em 

períodos determinados da história do Brasil, privilegiando algumas conjunturas ou eventos, 

concentrando a temática em contextos históricos específicos.  Destacam-se o período do 

Brasil Império, especificamente o Segundo Reinado (1840-1889), e a República, entre 1889 e 

1985, especificamente a Primeira República/República Velha (1889-1930), a Era Vargas 

(1934-1937), o Estado Novo (1937-1945) e a Ditadura Militar (1964-1985). 

Acreditamos que seria essencial que os temas apresentados nas exposições virtuais do 

AN fossem mais transversais para a compreensão e construção da história nacional, 

permitindo maior uso do acervo e possibilitando seu conhecimento pelos eventuais visitantes. 

Os resultados desta pesquisa poderão suscitar debates importantes para as atividades 

de difusão, principalmente nas exposições do acervo das instituições. Seria importante 

analisar mais detidamente os temas propostos para apresentação ao público, o acervo utilizado 
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e os tipos de documentos que poderiam ser mais presentes, filmográficos e audiovisuais, as 

contribuições possíveis dos métodos e técnicas arquivísticas para as exposições e os cuidados 

necessários em termos de atualizações e backup das informações para a preservação da 

memória da atividade e arquivamento de suas evidências. Assim, acreditamos, o tema suscita 

muitos mais estudos. 
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