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RESUMO 

 

A difusão arquivística é uma ferramenta de conexão entre o arquivo, seu acervo e 
pesquisador/cidadão. Este vínculo pode ser proporcionado pela difusão no arquivo, 
através da divulgação das informações tanto sobre as atividades desenvolvidas, 
como registradas no seu acervo. A pesquisa realizada para a elaboração deste 
trabalho teve por objetivo verificar as possibilidades de difusão para o Arquivo 
Histórico Municipal da Cidade do Rio Grande- RS e para o seu acervo. Esse acervo 
documental por estar em sua maioria em fase permanente torna-se patrimônio 
documental que no Brasil é considerado patrimônio cultural. Para atingir a 
proposição foi necessária a compreensão do universo de estudo, da instituição, do 
seu acervo, então se buscou analisar a partir dos conjuntos documentais já 
identificados sua relevância para a comunidade local e para a construção do 
conhecimento sobre fatos ocorridos na cidade do Rio Grande. Procurou-se também 
identificar os usuários potenciais e as formas de captação de recursos. A abordagem 
da pesquisa é qualitativa e a metodologia da pesquisa compreende pesquisa 
documental, bibliográfica, observação direta e entrevista estruturada.  Com isso foi 
possível verificar as possibilidades de difusão que podem ser desenvolvidas no 
Arquivo Histórico de Rio Grande, como visitas guiadas, realização de redação 
educativa, exposições focadas no tema de trabalho dos professores das turmas de 
ensino médio, oficinas, criação de site ou blog, entre outras. Mesmo que ainda o 
Arquivo Histórico Municipal da Cidade do Rio Grande este não esteja 
completamente organizado e identificado, tais ações podem favorecer a visibilidade 
do órgão para possíveis melhorias tanto no serviço como na captação de recursos.  

 

 

Palavras - Chave: Difusão arquivística, Patrimônio, Arquivo Histórico Municipal da 

Cidade do Rio Grande AHMR. 
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RESUMEN 

 

La difusión archivística es una herramienta de vínculo entre el archivo, su acervo y el 

investigador/ciudadano. Este vínculo puede ser proporcionado por la difusión en el 

archivo, a través de la divulgación de las informaciones, tanto sobre las atividades 

desarrolladas, como registradas en su colección. La investigación realizada para la 

elaboración de este trabajo tiene el objetivo de verificar las posibilidades de difusión 

para el Archivo Histórico Municipal de la Ciudad de Rio Grande- RS y para su 

acervo. Este acervo documental por estar, en su mayoría en fase permanente se 

convierte en patrimonio documental que en Brasil es considerado patrimonio cultural. 

Para lograr el proposición fue necesaria la comprensión de su acervo, luego se trató 

de analizar a partir de los conjuntos documentales ya identificados, su importancia 

para la comunidad local y para la construcción del conocimiento sobre los hechos 

ocurridos en la ciudad de Rio Grande. Se buscó identificar a los usuários potenciales 

y las formas de captación de fondos.  El abordaje de la investigación es cualitativa y 

la metodologia de investigación incluye la investigación documental, bibliográfica, 

observación directa y la entrevista estructurada. Así fué posible verificar las 

possibilidades de difusión que se pueden desarrollar en los archivos en el Archivo 

Histórico de Rio Grande, tales como visitas guiadas, realización de redacción 

educativa, exposiciones centradas en el tema de trabajo de los profesores de 

esculas secundárias, talleres, creación de sítios web o blogs, entre otras. Aún 

cuando el Archivo Histórico Municipal de la Ciudad de Rio Grande no este 

completamente organizado e identificado, tales acciones pueden promover la 

visibilidade del sector para posibles mejoras tanto en el trabajo como en la captación  

de fondos. 

 
 

Palabras -  clave: Difusión Archivística, Patrimonio, Archivo Histórico Municipal de la 
Ciudad de Rio Grande. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A cidade do Rio Grande foi fundada em 19 de fevereiro de 1737 pelos 

portugueses e elevada a categoria de vila em 1745. Entre os anos de 1737 a 1763 

foi a capital da nova terra conquistada pelos portugueses e teve papel de destaque 

na Revolução Farroupilha e posteriormente na Federalista por ser o único 

sangradouro da Lagoa dos Patos para o Oceano Atlântico. Em 1835, a Vila do Rio 

Grande de São Pedro, passou a denominação de Cidade do Rio Grande1. 

É considerada a cidade mais antiga do Estado, desta forma os seus 

registros históricos são de grande relevância, pois contam também a história do Rio 

Grande do Sul. A documentação gerada em função da administração pública e por 

diversas instituições riograndinas ao longo desses quase 280 anos de história estão 

em grande parte sob a custódia do Arquivo Histórico da Prefeitura Municipal do Rio 

Grande.  

O Arquivo em questão é atualmente vinculado à Secretaria de Município da 

Gestão Administrativa. Não há uma data exata de criação do arquivo definida na 

legislação vigente, então se supõe que sua estruturação acompanhou a criação da 

Intendência do Rio Grande2.  

Pesquisar sobre como divulgar o acervo dos arquivos históricos é relevante 

para que haja conhecimento e entendimento sobre uma sociedade ou lugar, porém 

para que a difusão seja realizada de forma satisfatória, tem-se que conhecer os seus 

usuários em potencial e aplicar as técnicas de marketing para que se consiga 

oferecer os serviços de forma adequada ao tipo de usuário e atrair novos 

frequentadores e dar visibilidade ao arquivo e seu acervo.   

Com isso, busca-se dar acesso à informação, em consonância a Lei 12.527 

de 20113, que garante o direito à informação, em local físico e em sítios oficiais, 

através de uma das funções arquivísticas que é a difusão para tornar os cidadãos 

riograndinos, pesquisadores e usuários de modo geral cientes da importância de um 

dos locais que preserva a memória da cidade. Através do registro das ações do 

Arquivo Histórico, bem como da sua documentação será possível a construção do 

                                                           
1
 Informações retiradas do documento produzido pela Superintendência do Plano de Valorização 

Econômica da Região Fronteira Sudoeste do País e Grupo de Planejamento da Baixada Sul Rio-
grandense e custodiado pelo Arquivo Histórico Municipal da Cidade do Rio Grande. 
2
 Denominação da antiga estrutura administrativa das prefeituras municipais. 

3
 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm 
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conhecimento e a preservação da memória coletiva, divulgando o seu patrimônio 

documental arquivístico. Assim, é possível questionar quais as possíveis ações de 

difusão que podem ser realizadas no Arquivo Histórico do Poder Executivo da 

Cidade do Rio Grande. 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

 Investigar as possibilidades de difusão no Arquivo Histórico da Cidade do 

Rio Grande visando, através de uma proposta de ações de difusão para promover o 

arquivo e seu acervo. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

 Elucidar a relevância dos principais conjuntos documentais pesquisados. 

 Identificar segmentos de usuários em potencial. 

 Identificar formas de captação de recursos para as ações de difusão. 

 
 

1.3 Justificativa 

 

O Arquivo Histórico da Prefeitura Municipal do Rio Grande conta com 

diversos conjuntos documentais que poderão contribuir para a reconstrução da 

memória da cidade, pois além da história administrativa do município, este acervo 

também possui registros de instituições que tiveram relevância para o 

desenvolvimento local. Esses documentos compõem o patrimônio documental que 

por sua vez é capaz de elucidar fatos e, possivelmente, auxiliar na memória coletiva4 

da população riograndina. 

Através da difusão arquivística é possível estabelecer a conexão entre a 

história registrada e o pesquisador, o estudante e o conhecimento, o funcionário e 

seu histórico funcional. Esse vínculo é proporcionado pela difusão arquivística 

através da divulgação das informações, relevante tanto para o Arquivo quanto para 

os usuários.  

                                                           
4
 Memória Coletiva: “Acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente 

pertencer”. (POLLAK, 1992, p.201) 
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A pesquisa justifica-se pela necessidade de auxiliar na tarefa de 

proporcionar visibilidade ao Arquivo Histórico Municipal, e principalmente pela 

função de indicar possíveis caminhos para promover o conhecimento do acervo, 

através de uma pesquisa na literatura disponível sobre difusão, usuários, marketing 

e fontes de recursos financeiros que possam ser captados para que seja possível, 

quando necessário, a realização das ações de difusão e auxiliar na busca por novos 

usuários de arquivo, através das estratégias de marketing. 

É importante salientar também que o fato de atrair usuários para o Arquivo 

faz com que seja evidenciada a necessidade de adequação do espaço, gerando 

possíveis investimentos por parte da Prefeitura e de outras esferas do poder público. 

Nas próximas seções e subseções serão apresentados os temas tratados na 

proposta do estudo, assim como os resultados e discussões com todas as 

informações levantadas durante a pesquisa e definidas na metodologia e a 

conclusão do trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta conceitos e definições que fundamentam os 

assuntos abordados na pesquisa. Trata-se de temas que servem de subsídio para 

melhor compreensão do trabalho 

 

2.1 Arquivologia 

 

2.1.1 Arquivos e Documento de Arquivo 

 

Para entender a Arquivologia, suas teorias e práticas, é necessário 

inicialmente entender o que é um arquivo. De acordo com Paes (2004, p. 16) arquivo 

é: 

a acumulação ordenada dos documentos, em sua maioria textuais, criados 
por uma instituição ou pessoa, no curso de suas atividades, e preservados 
para a consecução de seus objetivos, visando à utilidade que poderão 
oferecer no futuro. (PAES, 2004, p. 16). 

 

Para Lopes (2013, p. 81) os arquivos “resultaram da intenção humana de 

produzir e de acumular registros de suas atividades. Eles são, portanto, intencionais, 

artificiais e refletem a vida econômica, social, política e cultural do contexto do qual 

fazem parte”. Com base nos autores citados é possível perceber a importância dos 

arquivos, pois os documentos contidos em um arquivo podem auxiliar na 

reconstrução da história das civilizações, ter fins culturais, mas também podem ter 

fins jurídicos e administrativos. 

No entanto Bellotto (2004, p.38) diz que: 

 
arquivo é um órgão receptor (recolhe naturalmente o que produz a 
administração pública ou privada à qual serve) e em seu acervo, os 
conjuntos documentais estão reunidos segundo sua origem e função, isto é, 
suas divisões correspondem ao organograma da respectiva administração; 
que os objetivos primários do arquivo são jurídicos, funcionais e 
administrativos e que os fins secundários serão culturais e de pesquisa 
histórica, quando estiver ultrapassado o prazo de validade jurídica dos 
documentos (em outras palavras, quando cessarem as razões por que 
foram criados)(BELLOTTO, 2004, p.38) 
 
 

 Independente da visão dos autores citados acima, que definem o arquivo 

ora como artificial ora como natural, é visto que há igualdade de ideias no que se 

refere ao seu produtor e a sua importância, pois um arquivo bem estruturado é 
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capaz de recriar o passado, garantir direitos no presente e auxiliar na construção do 

futuro.  

É importante salientar, no entanto, que nem todo documento é arquivístico. 

Para ser considerado um documento arquivístico é preciso que eles obedeçam aos 

seguintes princípios arquivísticos que de acordo com (BELLOTTO, 2002) são: o da 

proveniência, que não permite que um documento produzido por uma instituição ou 

pessoa seja misturado a documento com origem diferente; o da unicidade, que está 

vinculada à forma, espécie ou tipo, ou seja, ele tem que ser único em seu contexto 

de produção e função; o da organicidade, que reflete a entidade produtora em sua 

estrutura, funções e atividades e por último o princípio da indivisibilidade, que 

garante que um fundo documental- que sob a ótica de Bernardes (2008 ) é o acervo 

arquivístico produzido, recebido e acumulado por uma mesma instituição, entidade 

ou pessoa- que não sofra dispersão, eliminação indevida ou acréscimos de 

documentos aos fundos. 

Sendo assim, um documento tem que estar de acordo com os princípios 

arquivísticos, estar inserido dentro de seu contexto de produção para ser arquivístico 

e poder assumir sua finalidade funcional dentro de um arquivo. Para que ele exerça 

sua função ele deve ser tratado desde a sua criação até a sua destinação final, esse 

ideal de tratamento arquivístico foi se firmando ao longo dos tempos e se 

concretizou na Arquivística Integrada5. 

 

2.1.2 Arquivística integrada e funções arquivísticas  

 

Ao longo dos séculos, três correntes arquivísticas foram se firmando 

conforme a necessidade de seu país ou visão sobre a utilidade dos arquivos. De 

acordo com Lopes (2013):  

 

A primeira, tradicional, exerce uma hegemonia internacional no plano 
teórico e prático, a segunda, norte-americana, tem hegemonia prática local 
no que concerne ao tratamento dos arquivos administrativos especial, os 
empresariais, a terceira, integrada, canadense, consiste em um fenômeno 

especial e particular”. (LOPES, 2013, p. 123) 

 

Dentre as três correntes citadas pelo autor acima, a última se destaca pelo 

fato de ser a primeira a ver a arquivologia como ciência. Para Lopes, (2013, p. 153) 

                                                           
5
 A Arquivística Integrada surgiu no Canadá em 1982. 
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a arquivística integrada “demonstrou consistência e adequação à ideia de propor 

uma arquivística mais científica que responda adequadamente aos problemas do 

momento atual”. 

Neste sentido, Rousseau e Couture (1998) afirmam que essa nova corrente 

beneficia os arquivos, pois garante a unidade e continuidade das práticas realizadas. 

Permitindo que seja aplicado o princípio das três idades, integrando o valor primário 

– administrativo, fiscal, legal - não deixando de lado o secundário – probatório e 

informativo e histórico.  

Sendo assim a arquivística integrada surge com a preocupação de tratar a 

informação desde a sua criação até o seu destino final, de forma geral suas normas 

e técnicas giram em torno da gestão documental. 

No intuito de aplicar o tratamento adequado aos documentos surgem as 

funções arquivísticas, que segundo Rousseau e Couture (1998, p. 265) consistem 

na “produção, avaliação, aquisição, conservação, classificação, descrição e difusão 

dos documentos arquivísticos”. Essas funções proporcionam sequência das práticas 

arquivísticas, permitindo o tratamento do documento em todo seu ciclo vital. Essas 

práticas precisam ser realizadas adequadamente, para que favoreçam o acesso à 

informação. 

 

2.1.3 Ciclo vital dos documentos 

 

 Como foi visto anteriormente, a Arquivística Integrada possibilita que os 

documentos recebam tratamento arquivístico desde a sua produção até a sua 

destinação final, ou seja, em todo o seu ciclo vital. 

De acordo com Machado e Camargo (2000, p.21), o ciclo de vida dos 

documentos é a “sucessão de fases por que passam os documentos em que são 

criados até a sua destinação final”.  

Segundo o Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (2014, [s/p]): “a 

sistematização deste ciclo compreende a teoria das três idades dos arquivos e é 

definido de acordo com a frequência que os consultamos e o tipo de utilização que 

fazemos deles”.  

Desta forma, para entender como ocorre o ciclo vital é necessário buscar a 

compreensão da teoria das três idades e de cada uma de suas fases. De acordo 

com Paes (2004, p.21-22) as três idades dos arquivos são: 



16 
 

 

1. Arquivo de primeira idade ou correntes, constituídos de documentos em 
curso ou consultados frequentemente, conservados nos escritórios ou nas 
repartições que os receberam e os produziram ou em dependências 
próximas de fácil acesso. 
2. Arquivo de segunda idade ou intermediário, constituído de documentos 
que deixaram de ser frequentemente consultados, mas cujos órgãos que os 
receberam e os produziram podem ainda solicitá-los para trocar de 
assuntos idênticos ou retomar um problema novamente focalizado. Não há 
necessidade de serem conservados próximos aos escritórios. A 
permanência dos documentos nesses arquivos é transitória. Por isso, são 
também chamados de “ limbo” ou “purgatório”.  
3. Arquivo de terceira idade ou permanente, constituído de documentos que 
perderam todo valor de natureza administrativa, que se conservam em 
razão do seu valor histórico ou documental e que constituem os meios de 
conhecer o passado e sua evolução. Estes são os arquivos propriamente 

ditos. (PAES, 2004, p.21-22) 

 

Nesse mesmo sentido, Bellotto (2006) enfatiza que o ciclo documental é 

compreendido por três fases/idades, que a primeira é a fase corrente que abriga 

documentos em seu estágio funcional, administrativo e jurídico; a segunda é a fase 

intermediária, onde estão incluídos os documentos que perderam seu prazo de 

validade jurídico- administrativo, mas ainda pode ser utilizado pelo seu produtor. 

Por último, em sua fase permanente, o ciclo abrange os documentos após 

25 ou 30 anos (período que varia de acordo com a legislação do país, estado ou 

município), desde a sua produção ou fim da tramitação, e que esgotadas as chances 

de uso pelo produtor as outras finalidades começam a ter usos científicos, social e 

cultural dos documentos (BELLOTTO, 2006).  

A observância das fases de um documento de arquivo é de grande 

relevância para que se cumpra o ciclo vital de um documento. Para Rousseau e 

Couture (1998, p. 53): “Na idade activa, o documento serve regularmente para a 

administração; na idade semiactiva, é utilizado ocasionalmente, e na idade inactiva, 

é destruído ou conservado de modo permanente.” Nesse caso as fases são 

denominadas de forma diferente, porém cumpre o mesmo papel. 

Esse processo é realizado através na avaliação documental que é umas das 

funções arquivísticas que integram a gestão documental. De acordo com Bartalo e 

Moreno (2008) a gestão documental garante que a informação seja administrada e 

recuperada com economia, agilidade e eficácia, de forma que as decisões 

administrativas de uma empresa sejam tomadas de forma que sejam reduzidos os 

fatores de incerteza. 
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Um documento de arquivo após cumprir o tempo destinado às fases corrente 

e intermediária terá a sua destinação final, que pode ser a eliminação ou ir para o 

arquivo permanente. Machado e Camargo (2000) destacam: 

 

No arquivo permanente ficam os documentos cuja a guarda definitiva foi 
indicada no processo de avaliação. Tais documentos, uma vez recolhidos 
passam a integrar o chamado patrimônio arquivístico [...], em virtude de seu 
valor permanente. Uma das principais características do arquivo 
permanente é a de ser acessível à todos. Ao contrário das fases 
precedentes, quando o acesso é apenas facultado aos órgãos produtores 
(ou a outros interessados, mediante concessão especial), a terceira idade 
significa que os arquivos são públicos por excelência. (MACHADO; 
CAMARGO, 2000, p.33)   

 

Atualmente o acesso pode ocorrer em todas as idades, exceto os 

documentos sigilosos, mas é no arquivo histórico de acordo com Bellotto (2014), que 

os documentos são preservados para atuarem como fonte de pesquisa, herança 

cultural ou testemunho social, que há possibilidade de realizar com mais intensidade 

ações de difusão e garantir a construção e/ou reconstrução da memória de uma 

sociedade através do acesso às informações contidas no patrimônio documental de 

uma Instituição. 

 

2.2 Patrimônio Arquivístico e Memória 

 

A partir do momento em que o documento arquivístico entra em sua terceira 

idade, ou seja, na fase permanente, ele se transforma em fonte de informação 

histórica e auxilia na recuperação de informações sobre o passado, sendo também 

um dos responsáveis pela preservação da memória, de acordo com Le Goff (1990): 

 

A memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos 
em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o 
homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou o que ele 
representa como passadas. (LE GOFF, 1990, p. 423). 

 

Nesse mesmo sentido, Seixas (2001) expressa sua visão sobre a memória: 

 

Toda memória é fundamentalmente “(re)criação do passado”: uma 
reconstrução engajada do passado e que desempenha um papel 
fundamental na maneira como os grupos sociais mais heterogêneos 
apreendem o mundo presente e reconstroem sua identidade, inserindo-se 
assim nas estratégias de reivindicação por um complexo direito ao 
reconhecimento. (SEIXAS, 2001, p.42). 
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Com base nos autores citados acima, percebe-se que a memória é a 

responsável pelo recuperação de informações sobre o passado, auxilia na 

construção da identidade de um indivíduo e de uma sociedade, é possível 

compreender também que essa atualização de impressões pode ser realizada de 

forma individual ou coletiva.   

Para Pollak (1992), memórias individuais e coletivas são respectivamente: 

 

Em primeiro lugar, são os acontecimentos vividos pessoalmente. Em 
segundo lugar, são os acontecimentos que eu chamaria de "vividos por 
tabela", ou seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à 

qual a pessoa se sente pertencer. (POLLAK, 1992, p.201). 
 

As lembranças dos acontecimentos vividos de acordo com Halbwachs 

(1990) não são recuperadas de forma integral com a reconstituição individual 

detalhada do passado, é necessário que essas recordações sejam baseadas em 

lembranças de outras pessoas que fazem parte da mesma sociedade. Desta forma, 

é possível perceber que a memória coletiva é a responsável pela reconstrução de 

um fato ou um acontecimento. De acordo com Ferreira e Bizello (2011, p. 199) “a 

memória, tal como a identidade, também pode ser um fenômeno construído - pois há 

de se selecionar o que e de que forma lembrar”. 

É neste sentido que entra a importância do arquivo, pois os registros 

contidos nele podem auxiliar a reconstrução da memória, que de acordo com 

Alberch (2001) é a atribuição mais imediata do arquivo e este garante a recuperação 

da memória coletiva e impossibilita o esquecimento dos fatos. 

Ainda sobre memória podemos afirmar que ela é patrimônio e Araripe (2004) 

enfatiza que: 

 

Costumamos pensar que o patrimônio é passado, memória daquilo que 
ficou como herança. Mas o patrimônio, também, é presente, é memória do 
tempo presente. Isso porque não podemos entender o presente, nem 
tampouco pensar o futuro sem olhar para a memória - pano de fundo para 
se pensar as mudanças sociais. Em se tratando de passado temos um 
patrimônio que agrupa pessoas e acontecimentos que testemunham 
períodos vividos. São memórias que profissionais e instituições credenciam 
como patrimônio; preservando-os, recuperando-os e conservando-os. 
(ARARIPE, 2004, p. 114). 
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Com base nessa citação é possível novamente enquadrar os arquivos como 

detentores da memória através dos documentos e informações neles contidos, e o 

seu acervo como patrimônio. Neste caso, especificamente, o denominado patrimônio 

documental é considerado, no Brasil de acordo com Constituição de 1988 no Art. 

216, como parte do patrimônio cultural brasileiro: 

 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
(BRASIL, 1988, p. 123). 

 

O fato dos documentos pertencerem ao patrimônio cultural brasileiro 

possibilita que sua preservação seja assegurada pelo Programa Memória Mundo- 

Diretriz para a salvaguarda do patrimônio documental - elaborada para a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

por Ray Edmondson em 1995. Porém, para que a preservação de fato seja realizada 

é necessário que as instituições estabeleçam uma política de preservação, 

principalmente em relação aos documentos arquivísticos. 

Com o objetivo de proteger o patrimônio cultural mundial, o Brasil, em 2004, 

aderiu ao programa, criando o Comitê Nacional do Brasil do Programa Memória do 

Mundo da UNESCO, com a finalidade de “assegurar a preservação das coleções 

documentais” para, então “democratizar o seu acesso e criar a consciência sobre 

sua importância e a necessidade de preservá-lo” (PAVEZI, 2010, p. 28).  

Preservar garante a durabilidade de um documento, mas não os tornam 

úteis à sociedade, pois é necessário o direito ao acesso para que os cidadãos 

possam utilizar os documentos para recuperar as informações necessárias para a 

construção do conhecimento ou buscar seus direitos. Com esse intuito surge a Lei 

12.527/11, conhecida como Lei de acesso à informação (LAI) que garante aos 

cidadãos  poder acessar às informações produzidas e recebidas pelos órgãos 

públicos.  

 



20 
 

2.3 Lei de acesso à informação (LAI) 

 

Esta subseção tem por objetivo complementar este trabalho e trazer um 

entendimento breve sobre a Lei de acesso à informação e seu atuação nos arquivos.  

O acesso às informações é um direito do cidadão garantido pela Lei, 

sancionada no dia 18 de novembro de 2011, sob nº 12.527, que regulamenta o 

acesso à informação e dispõe sobre os procedimentos técnicos a serem observados 

pela União, Estados, Distrito federal e municípios, com o fim de garantir o acesso à 

informações oriundas de órgãos públicos integrantes da administração direta dos 

Poderes  Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, Judiciário e do 

Ministério Público (BRASIL, 2011). 

Desta forma, é possível observar que os arquivos históricos municipais estão 

claramente subordinados a ela e precisam seguir as suas orientações sobre 

acessibilidade para que os pesquisadores possam usufruir de toda a informação 

custodiada pelo arquivo, pois de acordo com Gonçalves (2013, p.21) o objetivo geral 

da LAI é “oferecer ao cidadão um padrão uniforme de acesso, que facilite a 

localização e obtenção das informações e se torne para ele, também, uma 

referência em transparência pública”. 

Para que sejam atendidas as orientações da LAI os arquivos devem realizar 

a difusão documental, pois é fonte de informação e o cidadão tem direito à ela, expor 

seus projetos e fontes de recursos e todas as outras informações que sejam de 

interesse da sociedade 

No entanto, para que isto ocorra nos arquivos, é necessário aplicar umas as funções 

arquivísticas, neste caso a difusão, tema desta pesquisa, o qual será abordado a 

seguir. 
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2.4 Difusão em Arquivo 

 

A difusão arquivística é uma importante aliada dos arquivos, pois possibilita 

que a instituição e seu acervo sejam conhecidos pela sociedade. De acordo com 

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

conhecer o acervo de uma instituição assim como os serviços que esta coloca a 

disposição de seus usuários”.  

Neste sentido, Merillas (2003, p.120) defende que “La difusión puede ser 

entendida como sinônimo de propagación o extensión; de este modo, la difusión del 

patrimônio cultural pretenderia dar a conhecer, cada vez a um mayor número de 

público, el contenido de su legado” 

Martinez Comeche (1995 apud PEREZ, 2005) enfatiza que: 

 

En su sentido más amplio, la definición de difusión documental debe 
ajustarse a la definición de todo proceso informativo. Así, en una 
generalización máxima, se entiende por difusión documental la puesta a 
disposición del receptor de los mensajes, en nuestro caso particular, de los 
mensajes documentales o de los mensajes referenciale. (MATINEZ 
COMECHE,1995 apud PEREZ,2005 ,p.1). 

 

Com base nos autores acima citados, é visto que entre as funções 

arquivísticas existentes, a difusão se destaca no sentido de promover o arquivo 

facilitando assim a disseminação das informações e evidenciar o potencial do seu 

acervo. Ao mesmo tempo, possibilita uma maior diversidade de uso pelos usuários 

para que tirem o maior proveito do acervo e serviços oferecidos pelo arquivo. 

Segundo Blaya Perez (2008): 

 
disponibilizar as informações para o maior número de pessoas é objetivo 
principal em um processo de difusão. Isso já está implícito nas atividades 
desenvolvidas dentro da maioria das instituições arquivísticas. Não basta 
tratar a documentação, devemos também disponibilizá-las. Quanto maior o 
número de usuários acessando as informações, maior será o êxito obtido. 
(BLAYA PEREZ, 2008, p.32). 

 
Para alcançar este fim, Silva e Cardona (2005, p. 84) enfatizam 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. (SILVA e 
CARDONA, 2005, p. 84) 
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Cruz Mundet (1994, p. 73) complementa “la difusión de la información, que 

debe ser precisa y rápida, exige de los profissionales la elaboración y comunicación 

de instrumentos de información documental, al mismo ritmo con que se genera 

aquélla”. Porém, para divulgar um acervo de forma rápida e atrair os usuários para 

o tipo de acervo existente no arquivo é necessário saber o tipo de difusão que será 

realizada.  

Cada arquivo possui uma característica específica e um público-alvo. Para 

que se atinjam os objetivos, a difusão é dividida em três tipos, que segundo Belloto 

(2004 apud Menezes 2012, p. 52-53) são: 

 

Difusão educativa: é a comunicação desenvolvida pelos arquivos visando 
estimular os alunos de ensino fundamental e médio a frequentar as 
instituições de pesquisa; oportunizar uma melhor interação entre aluno, 
professor e arquivo, iniciar o estudante na produção do conhecimento 
científico e construir um canal de diálogo entre o arquivo e a escola. Estas 
atividades tendem a contribuir para o desenvolvimento do sistema 
educativo e da política educacional, cooperando com o programa escolar, 
ao oferecer fontes de pesquisa e estimulando o gosto e o prazer pela 
leitura e da busca a informação, proporcionando um aprimoramento 
cultural.  
Difusão cultural: diz respeito ao desenvolvimento de atividades que 
utilizam a cultura como meio de comunicação, envolvendo projetos 
culturais que priorizam os eixos da literatura, dança, música, cinema, 
teatro, folclore, manifestações culturais e artísticas, por parte dos arquivos. 
Os investimentos nestas atividades tendem a ampliar a forma de se 
comunicar com o público-alvo, oportunizando um incremento e 
manutenção dos valores culturais da sociedade.  
Difusão editorial: são as publicações que disseminam os produtos e 
serviços dos arquivos, através de instrumentos de comunicação dirigida, 
como boletins, vídeos, revistas, malas direta, jornal mural, portfólios, entre 
outros. (BELLOTTO, 2004 apud MENEZES, 2012, p. 52-53, grifo nosso). 

 
Esses tipos de difusão possibilitam que sejam oferecidos os serviços certos 

para cada perfil de usuário, ou seja, auxiliam nas estratégias de marketing que tem 

por objetivo divulgar o arquivo e seu acervo.  

A partir da observação das atividades que podem ser desenvolvidas dentro 

de um arquivo é possível que ele cumpra sua função perante a sociedade e esta o 

reconheça como fonte de informação, direitos e cultura, como afirma Bellotto (2006):  

 

Quando um arquivo público instala, alimenta, desenvolve e expande seus 
serviços editoriais, culturais e educativos, alinhando-os à sua função 
informacional administrativa e científica, ele preenche seu lugar por direito e 
por conquista na comunidade. Esta deve ver no arquivo 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) 
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Bellotto (2006) reafirma a necessidade de definir o tipo de difusão para que o 

arquivo atinja um dos seus objetivos de forma satisfatória. Tal objetivo seria projetar 

o acervo da Instituição arquivística de modo que a comunidade em geral e 

pesquisadores tenham consciência do acervo custodiado e saibam que ali podem 

encontrar as informações que buscam. 

Dentre as formas de divulgação mais comuns, estão os cursos, folhetos, 

mostras de pesquisa, palestras, periódicos, publicação de instrumentos de pesquisa, 

visitas técnicas e guiadas, entre outros. Com a utilização de todos os recursos 

oferecidos pela difusão é possível manter o arquivo ativo, vivo e útil à comunidade e 

aos usuários em geral (BELLOTTO, 2006). 

A despeito disso, o profissional da informação, neste caso o arquivista, é o 

vínculo entre os usuários e as informações existente no arquivo, por isso ele 

possui a responsabilidade de utilizar a difusão como recurso de promoção, 

comunicação  e transformação do arquivo, retirando ele da estrutura formal, oculta 

e inacessível que às vezes possui. 

Vale salientar que de acordo com Menezes (2012): 

O relacionamento com o público merece uma atenção e a divulgação das 
estruturas informacionais através de publicações; exposições; palestras; 
visitas guiadas; entre outras atividades são o caminho para que exista um 
canal de comunicação sem ruídos, responsável pelo aumento do fluxo de 
pesquisadores nas instituições. (MENEZES, 2012, p.48) 

 

Neste sentido verifica-se a importância da difusão como meio de 

comunicação do arquivo com os seus usuários, a sociedade.  

Na próxima subseção iremos abordar os aspectos e estudos que envolvem 

os usuários reais e potenciais do arquivo. 

 

2.5 Usuários 

 

O estudo de usuários é um recurso fundamental para entender a dinâmica 

em que se processa o acesso dos pesquisadores aos documentos, capaz de criar 

um vínculo entre os usuários e o acervo. Figueiredo (1994, p.79) define os estudos 

de usuários como: 
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investigações que se fazem para se saber o que os indivíduos precisam, em 
matéria de informação, ou então, para saber se as necessidades de 
informação, por parte dos usuários de um centro de informação estão sendo 
satisfeitas de maneira adequada. (FIGUEIREDO, 1994, p. 79). 

  

Para Cé e Pedrazzi (2011, p. 81) o estudo de usuário é: 

 

uma ferramenta importante no planejamento dos serviços de informação, já 
que conhecendo seus usuários o profissional da informação pode propor 
novas maneiras de tratar, organizar, criar políticas de acesso aos acervos, 
visando melhorar a qualidade de atendimento. (CÉ; PEDRAZZI, 2011, p. 
81). 

 

Neste sentido, cada acervo possui suas próprias características e essas 

definem os tipos de usuários que irá atrair, porém muitas vezes ao oferecer um novo 

serviço é necessário analisar qual é o público alvo e fazer um projeto de acordo com 

o público a atingir. Sendo assim, é necessário conhecer a diversidade de usuários 

existente e potenciais para o arquivo e ao fazer este estudo o arquivista pode 

identificar os pontos falhos nos serviços oferecidos pelo arquivo da instituição e 

melhorá-los.  

O estudo de usuários possui várias aplicações de estudo e segundo Sanz 

Casado (1994 apud CÉ; PEDRAZZI, 2012), algumas dessas 

 

são relacionadas ao conhecimento dos hábitos e necessidades dos 
usuários, detectando, assim, possíveis mudanças que por ventura 
aconteçam; a avaliação e medição da eficácia dos recursos dos centros de 
informação, a adequação do espaço e avaliação do sistema nacional de 
informação; o conhecimento da estrutura e dinâmica dos pesquisadores 
bem como a facilidade para realizar cursos de formação de usuários. Essas 
aplicações permitem uma reflexão sobre a importância de desenvolver o 
estudo de usuários nas instituições arquivísticas, como forma [...]de 
conhecer os hábitos e necessidades informacionais, de avaliar os recursos 
do Arquivo, de buscar formar usuários mais conscientes do papel do 
Arquivo na sociedade e do seu papel em relação a essa sociedade. (SANZ 
CASADO,1994 apud CÉ; PEDRAZZI, 2012, p.83-84) 

 

A partir do entendimento sobre o conceito e aplicações do estudo de 

usuários, parte-se para a identificação dos tipos de usuários existentes. De acordo 

com o diretor do Arquivo Municipal Administrativo de Barcelona, Xavier Tarraubella I 

Mirabet citado por Perez (2002): 

 
1. Usuários Internos: são os usuários que apresentam uma concepção 
mais monolítica que a dos usuários externos, já que se referem à 
organização ou instituição que gerou a documentação. Porém este 
monolitismo na sua concepção se diversifica no planejamento das 
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necessidades que oferece e no que pode oferecer. Podemos dizer que o 
usuário interno se caracteriza por demandar do arquivo como complemento 
da totalidade das funções básicas de: organizar, recolher, conservar e 
difundir.  
2. Usuários Externos: na década de 1950 se inicia um cambio 
transcendental na utilização dos arquivos na Europa, caracterizado por um 
incremento progressivo do nome de usuário externo e por sua 
diversificação. Este cambio fez com que, paralelamente, aumentasse o 
número de investigadores profissionais e produziu ainda a aparição de 
novos usuários de arquivos, como: os estudantes universitários, os 
profissionais de diferentes áreas e cidadãos comuns que buscam os 
arquivos para satisfazer necessidades pessoais ou administrativas. 
(TARRAUBELLA I MIRABET 1997, apud PEREZ,2002, p.4, grifo nosso). 

 

A divisão dos usuários em internos e externos possibilita que sejam criados 

serviços específicos para cada pesquisador, pois possuem objetivos diferentes ao 

buscar informações em um arquivo, para reforçar essa necessidade de divisão nos 

perfis de usuários.  

Cruz Mundet (2008) reforça essa ideia quando diz que os usuários internos 

são colaboradores de instituições públicas ou privadas, que possuem em sua 

estrutura organizacional um arquivo, que necessitam acessar informações 

específicas e em curto espaço de tempo. Já os usuários externos são pessoas 

pertencentes a diferentes grupos e se dirigem até um arquivo com diferentes 

objetivos.  

A caracterização dos usuários não é limitada a duas divisões que 

impossibilitam uma visão mais profunda sobre esses pesquisadores, há ainda dentro 

dos usuários externos uma subdivisão que auxilia num melhor entendimento das 

necessidades e direcionamento dos serviços ofertados. Os usuários externos estão 

agrupados, de acordo com mesmo autor, da seguinte forma: investigadores 

científicos, aficionados, estudantes e cidadãos em geral. 

Os investigadores científicos, de acordo com Cruz Mundet (2008), são 

usuários mais habituais e acostumados a buscar informações e precisam de 

instrumentos de descrição eficazes. Para esses usuários é necessário um arquivo 

em que os serviços prestados possibilitem uma pesquisa detalhada e 

aprofundamento sobre o tema de interesse, para que a investigação científica atinja 

seus objetivos.  

Há também os usuários aficionados, que se orientam pelos fundos 

existentes. Por isso necessitam de instrumentos de busca capazes de recuperar 

informações exatas de forma rápida e direta. Além disso, nutrem o desejo de 
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investigar informações sobre a história local ou de caráter familiar de forma rápida. 

Necessitam de horários de atendimento mais amplo, pois frequentam o arquivo em 

horários variados (CRUZ MUNDET, 2008). 

Ao analisar a definição dos usuários aficionados pelo autor é possível 

perceber que estes tem o arquivo como uma fonte para sanar suas intermináveis 

curiosidades, podem passar horas em buscas de documentos, sendo necessário 

que o arquivo tenha uma estrutura física e tecnológica adequada.  

 No sentido de promover o acesso ao maior numero possível de usuários, 

identifica-se que o estudante, que independente do nível de escolaridade, necessita 

ter contato com diferentes fontes históricas e através dos serviços educativos 

consegue visualizar diferentes momentos da história ou obter o interesse pela 

investigação.  

Desta forma, através da aplicação de técnicas pedagógicas corretas 

realizadas por seus professores e serviços adequados oferecidos pelo arquivo e 

arquivista, o estudante se torna um investigador científico ou aficionado em potencial 

(CRUZ MUNDET, 2008). Para este tipo de usuário é necessário que haja estímulos, 

que sejam trabalhados assuntos do interesse do professor, mas de maneira que 

prenda a atenção do aluno, principalmente quando for do ensino fundamental e 

médio, onde devido a idade há uma maior dispersão da atenção. 

Por último estão os cidadãos em geral que possuem duas vertentes de 

pesquisa, a administrativa, que segue de acordo com a legislação vigente, e a 

cultural, que ocorre quando o arquivo desperta o interesse do público externo 

através de exposições e publicações (CRUZ MUNDET, 2008).  

Compreende-se que independente da divisão e do tipo de pesquisa 

realizada é possível verificar que este usuário é um dos que permanece menos 

tempo dentro de um arquivo. Busca informações específicas ou conhecer o acervo 

de forma superficial através das ações realizadas pela instituição. 

Sanz Casado (1994 apud Lucena, 2008, p.17) faz a definição desses grupos 

da seguinte maneira:  

 

a) Usuários potenciais: são aqueles que necessitam de informação para o 
desenvolvimento de suas atividades, porém não são conscientes disto, 
portanto não expressam suas necessidades; 
 b) Usuários reais: são aqueles que além de serem conscientes que 
necessitam de informação, a utilizam frequentemente. (SANZ CASADO, 
1994 apud LUCENA, 2008, p.17) 
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Pela diversidade de classificações de usuários percebe-se a necessidade de 

saber exatamente o que se tem e para quem é importante, ou seja, a partir do 

acervo existente definir o público e identificar suas expectativas através da aplicação 

do estudo de usuário para que as ações sejam adequadas. No entanto, a 

identificação de usuários não é o único recurso a ser utilizado para evidenciar um 

arquivo, é possível utilizar as técnicas de marketing, pois úteis para auxiliar na tarefa 

de atrair os usuários potenciais e evidenciar o arquivo e seu acervo.  

 

2.6 Marketing  

 

As técnicas de marketing, objeto de estudo de várias áreas do 

conhecimento, podem ser aplicadas em diversas instituições públicas ou privadas, 

nesse caso aos arquivos públicos com o objetivo de promover os produtos, 

identificar usuários e adequar o arquivo. 

Primeiramente Amaral (2002) define Marketing como: 

 

a visão da unidade de informação como um negócio, baseado na troca, 
buscando equilibrar oferta e demanda, a partir do conhecimento dos 
interesses da clientela para desenvolver produtos e serviços adequados a 
esses interesses. (AMARAL, 2002, p.2). 

 

Já para Kotler e Keller (2006, p.4) marketing é “um processo social pelo qual 

indivíduos e grupos obtém o que necessitam e desejam por meio da criação, da 

oferta e da livre troca de produtos e serviços de valor com os outros”.  

A American Marketing Association ([s/d] apud Cobra, 2003, p.13) diz que 

marketing é “o processo de planejamento e execução da concepção, da definição de 

preços, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que 

satisfaçam objetivos individuais e organizacionais”. 

 Com base nessas definições é possível perceber que a utilização, das 

técnicas de marketing, é essencial para que um arquivo tenha visibilidade e ofereça 

os produtos e serviços certos para os usuários certos, sendo assim é um meio para 

que o arquivo atinja seus objetivos de difusão. 

Existem vários tipos de marketing, as técnicas variam de acordo com a ação 

ou resultado desejado pela empresa. Entre eles está o conceito de mix marketing, 

que é definido por Laux (2010, p.12) como: 
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o conjunto de ferramentas do marketing que a empresa usa para atingir 
seus objetivos no mercado alvo. Essas ferramentas foram classificadas em 
4 grupos amplos que denominou-se 4 P’s de marketing: produto, preço e 
praça (ou ponto de venda ) e promoção. O produto é o que a instituição ou a 
unidade organizacional tem a oferecer. O preço nas unidades de informação 
está relacionado aos recursos alocados para o funcionamento da instituição. 
A praça é o lugar de venda, o local onde se efetua a troca entre fornecedor 
e consumidor. A promoção é divulgação que faz o produto conhecido e 
desejado pelo consumidor. (LAUX, 2010, p.12). 

 

Ao utilizar os 4 P’s é possível analisar todas as possibilidades para que a 

instituição e seu acervo e serviço estejam de acordo com as necessidades dos 

usuários, alvo da estratégia. E assim conseguir resultados significativos para a 

instituição, mantendo-a ativa e em evidência no mercado por mais tempo, pois todas 

as variáveis dos 4 P’s serão levadas em consideração na hora de montar a 

estratégia. 

Existem outros termos ligados ao marketing que são de suma importância 

dentro desse processo gerencial como, por exemplo, o endomarketing. Segundo 

Almeida, Silva e Freire (2010, p. 237) “o endomarketing é aplicado em qualquer 

empresa ou instituição que sente a necessidade de fazer uso do marketing com 

seus empregados”. 

De acordo com Grönroos (1995) o produto do endomarketing é: 

 
um emprego e um ambiente de trabalho que motivem os empregados 
fazendo-os responder favoravelmente às demandas da gerência com 
relação a uma orientação para o cliente e um bom desempenho no 
marketing interativo como ‘marqueteiros’ de plantão e que, além disso, 
atraiam e retenham empregados. (GRÖNROOS, 1995). 

 
 
 Nessa perspectiva, a preocupação do endomarketing reside em difundir 

internamente as informações a fim de preparar os colaboradores para que estes 

saibam atender os usuários e suas solicitações. Os usuários externos deixam de ser 

o foco no endomarketing. Essa técnica possibilita que ocorra uma comunicação 

interna eficiente e através dela ocorra uma interação maior entre as informações 

internas, o arquivo, arquivistas, estagiários e demais áreas de relacionamento, com 

o propósito de estreitar laços, trazer conhecimento, estimular a comunicação e 

novas ideias.  

Outro termo utilizado é o marketing pessoal que segundo Almeida, Silva e 

Freire (2010) deve 
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se concentrar no trabalho interior dos profissionais, despertando o 
desenvolvimento de características e habilidades que ajudarão na 
construção da sua imagem. Para o profissional arquivista, essa imagem 
precisa ser percebida e aceita, em especial pelos usuários atendidos por 
ele, pelas pessoas com quem trabalha, e pela instituição para a qual 
trabalha; assim estará fazendo seu marketing pessoal, ou seja, vendendo 
seu produto pessoa. (ALMEIDA; SILVA; FREIRE, 2010, p. 239).  

 

Independente da estratégia de marketing utilizado para alavancar a 

instituição arquivística, seu objetivo dentro da arquivologia é criar esse elo entre o 

produto/serviço oferecido, a instituição e o usuário, mantendo o equilíbrio, tornando-

as individualmente atrativas para que se obtenha o resultado final desejado.  

 

2.6.1 Marketing em Arquivos 

 

Como foi visto anteriormente existem várias modalidades de marketing que 

são utilizados de acordo com a necessidade da Instituição, no caso do marketing 

aplicado aos arquivos, Cé e Pedrazzi (2011) dizem que: 

 

O marketing nos arquivos é uma ferramenta de fundamental importância e 
mais do que isso é uma necessidade, visto que pode promover, divulgar e 
consequentemente tornar o acervo conhecido dos usuários, ou seja, mais 
próximo do seu público. Nesse sentido, a difusão adequada pode tornar o 
acervo notório possibilitando, assim, também, demonstrar a sua utilidade e 
importância. Ressalta-se que cada arquivo tem suas especificações, por 
isso um recurso de divulgação que seja eficiente para um acervo não 
necessariamente será para outro. (CÉ; PEDRAZZI, 2011, p. 75). 

 

De acordo com Cruz Mundet (2008, p. 366 - 367) “La finalidad de toda 

operación de marketing archivístico consiste en proyectar una buena imagen del 

servicio, tanto a quienes lo utilizan como a quienes lo desconcen, suscitando su 

interés”. 

As estratégias de difusão citadas no início do capítulo, como mix marketing, 

endomarketing e marketing pessoal, aplicadas aos arquivos favorecem as ações 

para a evidenciação da instituição, serviços, acervo e suas informações, além de 

auxiliarem também na captação de novos usuários. Nesse sentido, Rossini (2001) 

fala que o marketing possibilita que os arquivistas aperfeiçoem os produtos e 

serviços usando como base o cliente e entender como se deve disseminar as 

informações utilizando-se de diversos questionamentos. 
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O marketing permite que se faça uma pesquisa de mercado para que sejam 

identificados os usuários, a informação que eles buscam e ter uma noção do 

ambiente para manter o arquivo ativo. Há também o estudo do produto oferecido, 

que possibilita através da análise do acervo existente traçar um perfil do patrimônio 

documental e desta forma criar serviços adequados; o estudo da promoção que 

mostra como oferecer serviços e produtos do arquivo através de um sistema de 

gestão documental e por fim, a qualidade total, que cuida da qualidade e da 

evolução continua dos serviços e produtos oferecidos através de estudos realizados 

por arquivistas (ROSSINI, 2001). 

Ao analisar os posicionamentos dos autores acima citados, é possível 

perceber que o marketing é um grande aliado, pois com suas estratégias auxiliam na 

criação e perpetuação dos vínculos entre o arquivo, acervo, e serviços com os 

usuários. Possibilitando que o arquivo ofereça um produto adequado ao seu usuário 

e este saiba que os serviços oferecidos pelo arquivo suprirão suas necessidades. 

Sendo assim, o arquivo deixa de ser um local sem visibilidade, tido por muitos como 

um simples depósito de documentos, de modo que o documento arquivístico ganha 

evidência e por consequência será atraído o usuário adequado ao produto oferecido. 

Há ainda mais uma forma de marketing que pode ser usado nos arquivos, só 

neste caso com função de difusão cultural, como será visto na próxima subseção.   

 

2.6.2 Marketing Cultural 

 

O marketing, como já foi mencionado, possui diversas variáveis que atuam 

conforme a necessidade da instituição, seu objetivo, usuário e o produto oferecido. 

Dentro dessa variedade existente está o marketing cultural que é utilizado em alguns 

arquivos históricos para auxiliar na difusão documental devido ao seu potencial 

histórico/cultural. Porém, antes mesmo de entender essa estratégia é necessário 

buscar um entendimento breve sobre o que é cultura. 

 Para Muylaert (1993 apud Silva, 2004, p. 14) “o termo cultura abrange todo 

o modo de vida de um povo, sua estrutura social, crenças, costumes, linguagem, 

artes, moral e direito, ou seja, leis que traduzem ações, sentimentos e modo de 

pensar de uma comunidade.” Desta forma, é possível verificar que essa estratégia 

de marketing está fortemente ligada à promoção da cultura de uma sociedade, mas 

é necessário entender o seu conceito para entender a forma que é aplicada . 
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De acordo com Vaz (1998, p. 248) o marketing cultural é “o conjunto de 

ações de marketing utilizadas no desenvolvimento de um projeto cultural aplicadas, 

tanto em relação aos objetivos e critérios que orientam a concessão de fundos, 

como quanto aos procedimentos para arrecadação de recursos”. Nessa percepção, é 

possível verificar que a captação e concessão de recursos financeiros é um ponto 

importante nessa estratégia.  

Há diversos tipos de marketing cultural, que se estabelecem de acordo com 

a missão da empresa: o marketing cultural de fim, que é aquele realizado quando a 

missão da empresa é realizar promoção e difusão cultural; o marketing cultural de 

meio, que é quando a empresa possui outras atividades e se utilizada dessa 

estratégia para se promover.  

Outra forma de marketing cultural é o misto, que envolve os dois tipos acima 

citados e por último o marketing cultural de agente que é a estratégia utilizada pelo 

promotor cultural que envolve outras estratégias para atingir os resultados desejados 

(MACHADO NETO, 2005). Essas modalidades apresentadas serão definidas de 

acordo com a instituição e seus objetivos e estabelecem também como serão as 

buscas por recursos financeiros para desenvolver o projeto cultural. 

Na literatura do marketing cultural quando se trata da forma da captação de 

recursos é citada a Lei Federal 8.313/91 intitulada de “Lei de Incentivo à Cultura”, 

“Lei Rouanet” ou “Lei do Mecenato”, que estabelece diretrizes sobre a forma que 

governo deve disponibilizar recursos para a cultura através do incentivo fiscal e 

instituiu o Programa de Incentivo à Cultura (PRONAC).  

 Para atingir o seu objetivo, o PRONAC conta com três mecanismos de 

financiamento: Fundo Nacional de Cultura (FNC), Mecenato e os Fundos de 

Investimento Cultural e Artístico (FICART) que não está ativado. (MINC, 1991) 

Entre os mecanismos ativos está o FNC que atua da seguinte de acordo 

com o (MINC, 1991) é um fundo de onde se retiram os recursos financeiros para que 

sejam investidos em projetos culturais, por meio de convênio se realiza um acordo 

que garante ao beneficiário por parte do governo 80 % do valor necessário para a 

execução, porém exige uma contrapartida por parte do proponente de 20 % que 

deve estar disponível e comprovada no projeto. Os projetos podem ser 

apresentados por pessoas físicas e jurídicas vinculadas à cultura.  

O mecenato, que em sua essência é um meio de buscar auxílio financeiro 

sem que haja retorno, ou seja, visibilidade para o investido, apenas devolução do 
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dinheiro investido por meio do imposto de renda. Está vinculada também à doação e 

ao patrocínio, como mostra o Art. 18 da respectiva Lei: 

 

Art. 18.  Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União 
facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas 
do Imposto sobre a Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto no 
apoio direto a projetos culturais apresentados por pessoas físicas ou por 
pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de contribuições ao 
FNC, nos termos do art. 5o, inciso II, desta Lei, desde que os projetos 
atendam aos critérios estabelecidos no art. 1o desta Lei. (Redação dada 
pela Lei nº 9.874, de 1999). 
§ 1o  Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as 
quantias efetivamente despendidas nos projetos elencados no § 3o, 
previamente aprovados pelo Ministério da Cultura, nos limites e nas 
condições estabelecidos na legislação do imposto de renda vigente, na 
forma de: (Incluído pela Lei nº 9.874, de 1999). 
a) doações; e (Incluída pela Lei nº 9.874, de 1999). 
b) patrocínios. (Incluída pela Lei nº 9.874, de 1999). (BRASIL. 1991). 

 

O mecenato, de acordo com Meenaghan (1983, apud Deboni 2006), é um 

investimento realizado sem expectativas de retorno por parte de quem concede o 

recurso. A doação é semelhante ao mecenato, porém é ligada a filantropia e, de 

forma contrária ao mecenato, independe das preferências culturais de quem financia 

e por último o patrocínio que diverge das duas formas já citadas, pois é uma forma 

de troca, onde a empresa que patrocina beneficia, mas há uma expectativa de 

retorno sobre o valor investido, então, neste caso, especificamente, há uma relação 

de reciprocidade (DEBONI, 2006).  

Essa relação entre a empresa que fomenta projetos culturais e seus 

beneficiados, dentro da Lei Rouanet, embora seja vinculada ao mecenato é uma 

relação de troca, pois a sociedade ganha com o acesso à cultura e a empresa é 

favorecida com os incentivos fiscais proporcionados pelo governo. 

A Lei de Incentivo à Cultura tem como objetivo motivar as pessoas físicas e 

jurídicas a financiar projetos culturais, porém ainda não é muito utilizada pela maioria 

das empresas e é algo quase desconhecido para as pessoas físicas, além de não 

chamar muito a atenção, pois o dinheiro ofertado é abatido apenas do imposto de 

renda do ano seguinte, após realizar a declaração anual. (SILVA, 2014). 

No estado do Rio Grande do Sul foi instituída a lei nº 13.490, de 21 de julho 

de 2010, Sistema Estadual Unificado de Apoio e Fomento às Atividades Culturais – 

pró-cultura, que tem por finalidade de promover a aplicação de recursos financeiros 
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decorrentes de incentivos a contribuintes e do Fundo de Apoio à Cultura, em 

projetos culturais ( RIO GRANDE DO SUL, 2010) 

O marketing cultural também pode ser inserido em outras estratégias de 

marketing, como o marketing de relacionamento, o endomarketing, dentre outras. 

Unem-se desta forma as estratégias para obter o resultado desejado, já os 

investimentos na área da cultura realizados auxiliam na perpetuação da cultura de 

uma sociedade (MACHADO NETO, 2005 apud HANSON, 2007). 

Marketing cultural é a ponte que possibilita a interação entre a sociedade e 

toda atividade ou registro cultural existente, é uma forma de comunicação, de 

difusão e, por consequência, perpetuação da cultura. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia tem como função, segundo Silva e Menezes (2005,p.9) 

mostrar “como andar no caminho das pedras da pesquisa, ajudá-lo a refletir e 

instigar um novo olhar sobre o mundo: um olhar curioso, indagador e criativo”. 

Nesta pesquisa foi utilizada uma abordagem qualitativa, que de acordo com 

Silva e Menezes (2005, p.20) é um “vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números.”. A despeito disso, 

é possível afirmar que não foi utilizado gráfico, nem qualquer outro método 

estatístico para embasar as discussões sobre os resultados da pesquisa. 

A abordagem escolhida prevê também que a pesquisa do ponto de vista de 

sua natureza é básica, pois tem por objetivo gerar conhecimento sem que haja 

aplicação prática (SILVA E MENEZES, 2005), ou seja, neste caso a intenção é gerar 

conhecimento sobre o Arquivo Histórico Municipal do Rio Grande e os temas 

pertinentes para verificar e elencar as possibilidades de difusão arquivística para a 

referida instituição, mas basicamente como uma proposta, sem a intenção de 

aplicação durante o processo de desenvolvimento do presente trabalho.  

Com relação aos objetivos pesquisa é, de acordo com Gil (1991, apud 

SILVA E MENEZES, 2005, p.21) descritiva, pois visa “ descrever as características 

de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis” e exploratória , que tem por objetivo“ proporcionar maior familiaridade com 

o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses”. 

Com relação às definições acima citadas afirma-se que, esta pesquisa tem 

por objetivo descrever as características do Arquivo Histórico Municipal do Rio 

Grande, do seu acervo e usuários; e proporcionar maior familiaridade com a difusão 

arquivística e os temas relacionados para que fosse possível atingir o entendimento 

sobre diversos aspectos e desta forma propor ações de difusão ao referido Arquivo. 

Sobre os procedimentos técnicos, é importante salientar que esta pesquisa é 

um estudo de caso e, foi utilizada a entrevista estruturada para responder diversas 

questões necessárias para o desenvolvimento deste trabalho. Como, por exemplo, 

obter respostas para atingir o primeiro objetivo específico, ou seja, Investigar as 

possibilidades de difusão no Arquivo Histórico da Cidade do Rio Grande visando, 

através de uma proposta de ações de difusão, promover o arquivo da instituição e 

seu acervo e outras várias questões envolvendo a estrutura da Instituição, a 
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situação do acervo e sua possível contribuição para reconstrução da memória 

coletiva da sociedade local, usuários, captação de recursos financeiros, existência 

de projetos, intervenções arquivísticas futuras e já realizadas. Desta forma, pode-se 

dizer que este instrumento contribuiu com a pesquisa de forma ampla.  

De acordo com Marconi e Lakatos (2007, p.195-196) a entrevista consiste 

em “um encontro entre duas pessoas. A fim de que uma delas obtenha informações 

a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza 

profissional”.  

Existem três tipos de entrevistas que podem ser aplicadas: estruturada, 

semi-estruturada e a não estruturada. Para realização dessa pesquisa foi utilizada 

uma entrevista estruturada, que é similar ao questionário, pois o formulário é 

composto de perguntas pré-definidas pelo entrevistador (RAMOS, 2012). Para a 

realização da entrevista foi produzido um formulário como instrumento de coleta de 

dados (Apêndice A) que foi respondido por uma das arquivistas lotadas no AHMR. 

Outros procedimentos utilizados foram definidos dentro de cada objetivo exposto 

abaixo. 

Para buscar o entendimento e realizar o embasamento necessário sobre a 

difusão arquivística, seus métodos e caraterísticas, e outros temas necessários para 

uma completa compreensão, utilizou-se como procedimento técnico a pesquisa 

bibliográfica, que foi realizada na literatura arquivística disponível. Desta forma, 

tornou-se possível um olhar analítico sobre o tema em questão. 

Para elucidar a relevância dos principais conjuntos documentais 

pesquisados, foi realizada observação direta, pesquisa documental e também a 

entrevista estruturada. A pesquisa documental de acordo com Marconi e Lakatos 

(2007, p.174) tem por característica o fato que “a fonte de coleta de dados está 

restrita aos documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes 

primárias.”. 

Para identificar os segmentos de usuários em potencial foi necessário 

primeiramente buscar informações sobre os usuários existentes, aqueles que 

costumam frequentar o arquivo ou solicitar informações, sejam eles usuários 

internos ou internos, através da pesquisa documental, ou seja, nos registros do 

protocolo digital e dos formulários preenchidos pelos frequentadores no momento da 

pesquisa ou solicitação no arquivo.  
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Além disso, complementaram-se estes dados com a entrevista realizada. 

Após esta etapa foi realizada a identificação dos usuários em potencial 

especificamente para o acervo do Arquivo Histórico com o auxílio da pesquisa 

documental e bibliográfica.  

Na identificação das formas de captação de recursos para as ações de 

difusão foi realizada uma pesquisa na internet, que Gil (1991) afirma ser uma das 

formas existentes de realizar uma pesquisa bibliográfica, com o intuito de buscar 

indícios sobre a captação de recursos em arquivos públicos e instituições culturais.  

E por fim, buscou-se apresentar os dados e as discussões retomando os 

aspectos teóricos sobre métodos indicados por autores da Arquivologia; 

identificação dos possíveis usuários externos e internos; fontes de recursos para 

fomentar projetos, de ações de difusão arquivística e definição de propostas 

possíveis de ações de difusão para o Arquivo Histórico. 
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4. RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

A difusão arquivística é uma função de suma importância para que a 

sociedade tenha contato, através do patrimônio documental existentes nos arquivos, 

com a história local. 

Com o intuito de auxiliar o Arquivo Histórico Municipal do Rio Grande, foi 

realizada esta pesquisa que levanta as principais informações pertinentes ao tema, 

para que possam auxiliar na tarefa de verificar as possibilidades e então propor 

ações de difusão para o referido arquivo. 

Nesta seção primeiramente será visto um breve resumo da trajetória do 

Arquivo Histórico Municipal do Rio Grande e na sequência serão apresentados os 

resultados obtidos para cada objetivo proposto neste trabalho.  

 
 
4.1 Arquivo Histórico Municipal do Rio Grande 

 

A cidade do Rio Grande foi fundada em 19 de Fevereiro de 1737 pelo 

Brigadeiro José da Silva Pais e elevada a Vila em 1745. Em 1760 Rio Grande, que 

até então estava sujeita a Capitania de Santa Catarina, passou a ser a Capital da 

nova organização administrativa, a Capitania do Rio Grande de São Pedro6. 

Entre os anos de 1737 a 1763 foi a capital da nova terra conquistada pelos 

portugueses e teve papel de destaque na Revolução Farroupilha e posteriormente 

na Federalista por ser o único sangradouro da Lagoa dos Patos para o Oceano 

Atlântico.7 

Com ajuda de Francisco Xavier Ferreira, a Vila do Rio Grande de São Pedro 

passou a denominação de Cidade do Rio Grande em 27 de junho de 1835, com 

seus quase 280 anos de história é oficialmente a cidade mais antiga do Estado do 

Rio Grande do Sul.8 

De acordo com informações coletas no Arquivo Histórico, a Prefeitura 

Municipal em períodos remotos era Intendência e com o passar dos anos sofreu 

                                                           
6
 Informações retiradas do documento produzido pela Superintendência do Plano de Valorização Econômica da 

Região Fronteira Sudoeste do País e Grupo de Planejamento da Baixada Sul Rio-grandense e custodiado pelo 
Arquivo Histórico Municipal da Cidade do Rio Grande. 
 
7
 Idem ao 6 

 
8
 Idem ao  6 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Xavier_Ferreira
https://pt.wikipedia.org/wiki/1835
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diversas modificações em sua estrutura organizacional a até chegar ao modelo 

atual. 

Vale destacar que nesse processo de mudanças na estrutura administrativa 

dos órgãos gestores, algumas unidades foram vinculadas e outras desmembradas, o 

que por vezes dificulta a identificação de seus fundos documentais, principalmente 

quando estes estão acumulados em uma massa documental sem um mínimo de 

organização.  

Atualmente, de acordo com o Art. 5º da Lei Municipal nº 7265, de 04 de 

Julho de 2012, a estrutura organizacional do Poder Executivo da Cidade do Rio 

Grande está dividida da seguinte forma: 

 

Art. 5º A estrutura organizacional básica do Poder Executivo Municipal 
compreende: 
I - Chefia de Governo: 
1 - Prefeito Municipal: 
1.1 - Gabinete do Prefeito; 
1.2 - Gabinete do Vice-Prefeito; 
1.3 - Procuradoria Geral do Município; 
II - Secretarias Especiais: 
1 - Secretaria de Município de Comunicação e Relações Institucionais; 
2 - Secretaria de Município do Cassino; 
III - Secretarias Instrumentais: 
1 - Secretaria de Município de Gestão Administrativa; 
2 - Secretaria de Município da Fazenda; 
IV - Secretarias da Área Social: 
1 - Secretaria de Município da Saúde; 
2 - Secretaria de Município da Educação; 
3 - Secretaria de Município da Cultura; 
4 - Secretaria de Município da Cidadania e Assistência Social; 
5 - Secretaria de Município da Habitação e Regularização Fundiária; 
V - Secretarias da Área Econômica: 
1 - Secretaria de Município de Desenvolvimento, Inovação, Emprego e 
Renda; 
2 - Secretaria de Município de Desenvolvimento Primário; 
3 - Secretaria de Município do Turismo, Esporte e Lazer; 
4 - Secretaria de Município da Pesca; 
VI - Secretarias da Área Estrutural e de Gestão Urbana: 
1 - Secretaria de Município de Infraestrutura; 
2 - Secretaria de Município de Mobilidade Urbana e Acessibilidade; 
3 - Secretaria de Município de Controle e Serviços Urbanos; 
4 - Secretaria de Município de Meio Ambiente. 
VII - Órgãos Colegiados de Participação Popular: 
1 - Conselhos Municipais; 
VIII - Entidades da Administração Pública Indireta: 
1 - Previdência do Rio Grande - PREVIRG; 
2 - Departamento Autônomo de Transportes Coletivos - DATC; 
3 - Instituto Municipal de Planejamento do Rio Grande. (RIO GRANDE, 
2012). 
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O Arquivo Histórico do Poder Executivo da Cidade do Rio Grande conta com 

um regimento interno instituído pelo Decreto nº 9923, de 05 de Maio de 2008 que 

vincula o arquivo às Secretarias Instrumentais, mais especificamente à Secretaria de 

Município de Gestão Administrativa. 

No entanto, as arquivistas da prefeitura lotadas na referida secretaria 

decidiram modificá-lo de acordo com os propósitos estabelecidos tanto pelas 

legislações arquivística, como pelas necessidades atuais. 

O novo regimento que está para ser aprovado desvinculará o Arquivo da 

Secretaria de Município de Gestão Administrativa e vinculará à Secretaria da 

Cultura, devido à maior possibilidade de aquisição de recursos financeiros. 

Não se tem registro da data de criação do Arquivo Histórico, mas de acordo 

com a arquivista responsável é possível que tenha sido estruturado junto à 

Intendência, denominação anterior à atual Prefeitura Municipal do Rio Grande.  

De acordo com os dados obtidos na entrevista, em 2006 o prédio foi atingido 

por um incêndio que fez com que o acervo do Arquivo fosse levado para a Câmara 

de Comércio e retornasse somente após sua restauração. Sabe-se que alguns 

documentos foram atingidos, mas não se tem informação ao certo de quais se 

tratam. Em 2007 e 2008 o acervo foi catalogado em um projeto desenvolvido pelo 

curso de Biblioteconomia em conjunto com o curso de História da Universidade 

Federal do Rio Grande.  

Em 2008 foi criado o curso de Arquivologia na FURG e no ano de 2012 

ocorreu o primeiro concurso para o cargo de arquivista para realizar o tratamento 

adequado da documentação. Atualmente a Prefeitura Municipal do Rio Grande conta 

com cinco arquivistas distribuídos nas seguintes unidades: três na Secretaria de 

Município de Gestão Administrativa (1 no Arquivo Geral e 2 no Arquivo Histórico); 

um na Secretaria de Município da Saúde; e um na Secretaria de Município de 

Coordenação e Planejamento. 

As duas arquivistas que estão lotadas no Arquivo histórico estão 

realizando atualmente a identificação dos conjuntos documentais que serão 

apresentados na próxima subseção. 
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4.2 Acervo documental do Arquivo Histórico Municipal do Rio Grande 

 

Após a pesquisa realizada no acervo do Arquivo Histórico foram levantados 

os principais conjuntos documentais identificados pelas arquivistas lotadas no órgão. 

Essa investigação teve por objetivo elucidar a relevância dos principais conjuntos 

documentais pesquisados para identificar os usuários em potencial, as ações de 

difusão e captação de recursos, para isso buscou-se primeiramente entender o 

processo, ou seja, as práticas arquivísticas que foram submetidos os documentos, 

pois é fundamental para que haja compreensão sobre o acervo e sua organização 

atual.  

O Arquivo Histórico conta com uma diversidade significativa de conjuntos 

documentais que necessitam serem conhecidos pela comunidade local, acadêmica 

e por pesquisadores em geral devido à sua possível contribuição cultural, social e 

científica. É necessário conservar e divulgar os registros da vida social, para que se 

possa entender seu modo de viver, pensar e outros aspectos da sociedade. 

Até o momento já foram identificados 78 conjuntos documentais que 

compreendem o período de 1850 até 1960. O acervo é em sua maioria constituído 

de documentos impressos, manuscritos e datilografados. Os suportes encontrados 

são papel (textuais, plantas, fotografias, cartaz), fitas VHS, CD’s, disquetes, 

microfilmes, e clichês em madeira e placa de metal9. Esses suportes e informações 

registradas neles auxiliam estudos que remetem aos tempos passados da cidade.  

De acordo com os dados levantados na entrevista realizada no arquivo com 

a arquivista, as primeiras intervenções arquivísticas realizadas foram nos alvarás, 

pois eram os mais solicitados pelos usuários internos, ou seja, pelas secretarias. 

Após essa primeira parte, as legislações foram identificadas com o objetivo de, 

dentro do possível, entender e mapear a estrutura administrativa da época. O projeto 

desenvolvido pelos cursos de Biblioteconomia e História também auxiliaram na 

identificação dos conjuntos documentais, inclui-se aí a identificação dos clichês, que 

possuem cenas da paisagem riograndina. 

Entre os conjuntos (Figura 1) identificados pelas arquivistas estão: 

academia, agências, assessorias, associações, autarquias, comissões, centros, 

comitês, conselhos, subintendências, subprefeituras, delegacia, departamentos, 

                                                           
9
 Espécie de carimbo que reproduz imagens, neste caso, imagens da cidade do Rio Grande. 



41 
 

diretorias, gasômetro, inspetorias, intendência, matadouro, museu, seções, 

secretarias entre outras unidades da administração municipal, como mostra a lista 

dos conjuntos documentais identificados ( Apêndice B). 

Esses conjuntos são importantes para pesquisas sobre o entendimento de 

como ocorreu todas as mudanças na estrutura administrativa da cidade, entender 

quem eram as pessoas que contribuíram com o desenvolvimento da mesma, pois 

muitas dessas receberam nomes de escolas e ruas da cidade, sobrea sociedade 

local e sua cultura na época.  

 Se difundido, esse acervo pode contribuir com a memória que Seixas (2001) 

define como fundamental para que a sociedade reconstrua sua identidade e buscar 

seu reconhecimento. 

 

Figura 1- Imagem de parte do acervo identificado 

 

Fonte: Wolff (2016). 

 

Os conjuntos documentais identificados pela equipe do arquivo são 

compostos por legislações que auxiliam na identificação das atividades da 

administração municipal e também se constituem como importantes fontes de 

pesquisa, pois fazem referência a pessoas, locais e fatos do governo municipal e 

comunidade riograndina. Nesse caso a memória auxilia os grupos sociais na 

compreensão do presente (LE GOFF, 1990). 

Entre esses conjuntos documentais é possível ainda encontrar legislações e 

ato de criação do Ginásio Municipal Lemos Júnior que nas nos anos de 1930 e 1940 

era de responsabilidade do município e atualmente é do Estado. Esses documentos 

podem ser utilizados em eventos em conjunto com a atual instituição, em exposições 

e pesquisas científicas, pois remontam a antiga estrutura de uma escola de muita 
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importância para a cidade e auxiliam na reconstrução da memória coletiva que de 

acordo com Pollak (1992), são aqueles acontecimentos vividos por um grupo. Ainda 

pode haver o processo inverso, a memória coletiva auxiliar na contextualização do 

conjunto em ações que envolvam a interatividade. 

Ainda existe o conjunto documental do extinto Clube Caixeral, entidade 

privada, cujo conjunto documental está sob a guarda do Arquivo Histórico e nele 

encontra-se o livro de registro para aquisição do prédio (Figura 2) e uma partitura 

musical (Figura 2) e está sendo utilizado atualmente em uma pesquisa de doutorado 

de uma servidora, fato este que confirma a contribuição do acervo aos usuários do 

arquivo, mesmo sem ter recebido toda a intervenção necessária. Sendo assim, pode 

contribuir com outros pesquisadores. 

A planta do pórtico da cidade (Figura 3), pode ser utilizada por acadêmicos 

de arquitetura, engenharia em pesquisas científicas e também para uma possível 

restauração, pois para isso é fundamental conhecer a sua estrutura original. 

 

Figura 2: Partitura musical  

 

Fonte: Wolff (2016). 

 

Entre os documentos, também são encontrados os microfilmes com projetos 

arquitetônicos e cartaz de comemoração do primeiro centenário da independência ( 

Figura 4) e o livro da cadeia civil do município onde estão registrados os crimes 

ocorridos na cidade entre outros documentos. 
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O acervo é diversificado e existem muitos conjuntos documentais a serem 

mapeados e identificados, porém esse processo é lento, pois de acordo com as 

arquivistas a estrutura física ainda não é adequada para armazenar todos os 

conjuntos documentais e devido também à desordem causada por diversas 

mudanças de prédio ocorridas em função do incêndio, vale salientar que devido aos 

fatores citados, atualmente parte do acervo do arquivo histórico é de difícil acesso, 

fato que impossibilita a sua mensuração.  

 

Figura 3: Planta do Pórtico da cidade do Rio Grande 

 

Fonte:Wolff(2016). 
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Figura 4: Cartaz de comemoração do primeiro centenário da independência 

 

Fonte:Wolff (2016). 

 

Esses conjuntos documentais são importantes para que a sociedade tenha a 

possibilidade de conhecer o passado da cidade, governo, comunidade e cultura da 

época. A difusão dessa documentação pode permitir com que os cidadãos e 

pesquisadores venham a entender através da pesquisa os costumes de um período 

e situar-se no presente. Além de ser fonte de cultura são fontes de conhecimento 

para os estudantes, se utilizados em ações didáticas pelas escolas em conjunto com 

o arquivo.  

Os documentos encontrados no arquivo possuem diversas finalidades, que 

variam de acordo com o usuário do arquivo, para isso é necessário identificar os 

usuários existentes e os potenciais como é visto na próxima subseção. 

 

4.3 Usuários em potencial 

 

Para atingir o objetivo de Identificar segmentos de usuários em potencial foi 

necessário primeiramente conhecer os usuários já existentes no arquivo e o seu 

acervo. Nesta dinâmica, utilizaram-se os dados fornecidos pelas arquivistas em 

entrevista realizada e pesquisa documental no protocolo digital e nas fichas 

preenchidas pelos usuários externos no momento da visita presencial. 
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Neste primeiro momento, foi possível perceber que a maioria dos usuários 

externos que atualmente frequentam o arquivo são os universitários, em busca de 

material para o desenvolvimento de pesquisa científica como, por exemplo, trabalho 

de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado. De acordo 

com Cruz Mundet (2008) os pesquisadores universitários são os novos usuários de 

arquivos.  

Como foi visto anteriormente, foi verificado que os acadêmicos fazem parte 

dos pesquisadores existentes, mas é possível perceber que há muitos documentos 

que ainda podem servir como fonte de pesquisa para uma parcela de acadêmicos 

que ainda não vê o arquivo histórico como fonte de informação.  

Para esta afirmação utiliza-se como base a pesquisa realizada para verificar 

os usuários que frequentam o arquivo e os documentos que podem servir para a 

construção do conhecimento como, por exemplo, as plantas do pórtico e da 

estrutura hidráulica da cidade que podem servir para os estudantes do curso de 

engenharia; a partitura musical para os acadêmicos do curso de música, entre 

outros documentos que podem ser utilizados por profissionais e estudantes de 

Arquitetura, Artes, Jornalismo, História, Biblioteconomia, Letras, dentre outros. 

Há também os usuários que procuram o arquivo para buscar informações 

sobre imigrantes, através das listas de desembarque de passageiros, com o intuito 

de comprovar vínculo familiar com estrangeiros e assim conseguir dupla cidadania. 

Estes pesquisadores são denominados por Cruz Mundet (2008) como cidadãos em 

geral, pois são pessoas comuns pertencentes à sociedade que buscam por 

informações específicas.  

Incluem-se nesta denominação de Cruz Mundet (2008) outros dois usuários 

do Arquivo Histórico Municipal, os cidadãos que buscaram informações familiares 

para compreender sua árvore genealógica e os usuários que o procuram por 

motivos mais direcionados à administração. Esses buscaram informações relativas a 

trabalhos realizados para Prefeitura e prontuário médico, produzidos em função de 

programas da Secretaria de Municipal da Saúde. 

 De acordo com as informações coletadas na entrevista e no local, estes 

cidadãos são pesquisadores esporádicos que, independente de encontrarem ou não 

a informação, raramente voltam a frequentar o arquivo e em alguns casos nem 

comparecem na instituição, fazem a solicitação da informação pelo telefone, por e-

mail ou através das Secretaria de Gestão Administrativa, no protocolo físico. No 
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protocolo digital, a pesquisa é interna. Neste último caso, são usuários externos que 

procuram outros setores da Prefeitura para obter informações e os servidores 

encaminham o pedido para o arquivo.  

Entre os usuários do arquivo também estão os usuários denominados por 

Cruz Mundet (2008) como investigadores profissionais, que buscam no Arquivo 

Municipal informações para edições de livros e produções científicas. É considerado 

pelo autor um dos mais exigentes, pois necessita de serviços adequados e que o 

acervo esteja bem sistematizado para que consiga atingir seus objetivos. 

É possível perceber que há usuários externos em busca de informações no 

arquivo, assim como há solicitações internas oriundas das Secretarias de Município 

em busca de informações administrativas que envolvem, de acordo com as 

arquivistas e pesquisa realizada, solicitações de alvará, leis, dossiês, portarias, 

pacotes e pastas de funcionários.  

Através da pesquisa realizada nos documentos de registro dos usuários é 

possível verificar que existem alguns tipos de usuários que ainda não frequentam o 

arquivo como os estudantes de ensino médio, fundamental e os aficionados que se 

orientam pelos fundos existentes. Por isso necessitam de instrumentos de busca 

capazes de recuperar informações exatas de forma rápida e direta. Além disso, 

nutrem o desejo de investigar informações sobre a história local ou de caráter 

familiar de forma rápida. (CRUZ MUNDET, 2008), a exemplo de instrumentos 

arquivísticos de pesquisa que podem auxiliar esses usuários, estão o guia, 

inventário e o catálogo. 

A ausência desse público no arquivo é provavelmente pela falta de 

visibilidade do arquivo perante a sociedade e falta de conhecimento do acervo por 

parte dos usuários em potencial. 

Entre os conjuntos documentais já identificados há muito material que 

poderá ser utilizado, porém vale lembrar que para atrair os usuários aficionados é 

necessário ter um espaço adequado para pesquisas, horários determinados de 

expediente e acesso à tecnologia e instrumentos de pesquisa, pois esse usuário é o 

que passa mais tempo dentro de um arquivo (CRUZ MUNDET, 2008). 

Para atrair os estudantes de ensino médio e fundamental é necessário que 

estes sejam incentivados por suas escolas, através de propostas de trabalho escolar 

que tenham por temas assuntos pesquisáveis no arquivo. No entanto, para que isso 

aconteça é necessário que o arquivo esteja em evidência e haja comunicação entre 
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ambos, visando assim a valorização do patrimônio documental e a construção do 

conhecimento. Esses usuários em potencial precisam de um estímulo para que 

usem o arquivo como fonte de informação, pois não são conscientes dessa 

necessidade. Esse estímulo existirá no momento que forem realizadas ações que 

tragam visibilidade ao arquivo e seu acervo. 

Para que o Arquivo e seu acervo tenham visibilidade através de projetos 

culturais e consiga disponibilizar serviços adequados aos seus usuários e atrair 

novos é necessário buscar recursos financeiros, que nem sempre são 

disponibilizados pela prefeitura, desta forma é importante buscar formas de captar 

recursos externamente através de investimentos realizados por pessoas físicas e 

jurídicas como é apresentado na próxima subseção.  

 

4.4 Captações de recursos 

 

Após a análise realizada nos conjuntos documentais e a verificação dos 

usuários em potencial, buscou-se formas de captar recursos financeiros para que 

seja possível colocar em prática as ações de difusão no Arquivo Histórico.  

O Arquivo possui um acervo relativamente grande, sendo assim não será 

possível, com poucos recursos humanos, intervir de forma rápida para que possa 

ser acessado na sua totalidade. Por isto o trabalho também visa propor meios para 

captação de recursos externos com objetivo de evidenciar  o acervo já identificado 

pelas arquivistas e para colocar o arquivo em destaque, facilitando assim, o 

reconhecimento desse por sua comunidade, como fonte de informação e cultura.  

As ações de preservação e difusão podem ser financiadas pela Prefeitura, 

porém atualmente o arquivo está vinculado à Secretaria de Município de Gestão 

Administrativa que possui poucos recursos destinados a projetos culturais. De 

acordo com as arquivistas, está tramitando administrativamente uma proposta de 

vinculação do arquivo histórico à Secretaria de Cultura do município, porém até o 

momento não aconteceu essa transição, o que impossibilita o uso dos recursos 

oriundos desta Unidade.  

Para alcançar o objetivo de buscar o máximo de fontes de fomento à cultura, 

foi realizada uma busca na internet, nas páginas de alguns arquivos para verificar 

quais são as principais fontes de fomento dos projetos culturais realizados, nos sites 
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de instituições que são conhecidas por investir em ações culturais e artigos que 

falam sobre o tema.  

Não houve uma delimitação do processo investigativo, pois a intenção era 

fazer uma buscar em diversas fontes de informação, não só limitar a sites de 

arquivos municipais, visto que muitos não divulgam na rede suas atividades ou a 

fonte dos recursos financeiros adquiridos, por mais que esteja definida a 

necessidade e obrigatoriedade de divulgação de informações na Lei de Acesso à 

informação. 

Essa impossibilidade mostra a falta de atendimento às exigências da LAI, 

pois sites de instituições públicas devem prestar informações sobre tudo o que 

ocorre, como investimentos, projetos realizados, ou seja, atender as solicitações 

mínimas de acesso à informação, com isso o foco será redirecionado às instituições 

que divulgam e cumprem as orientações da referida lei.   

As instituições arquivísticas públicas que possuem acervo documental 

histórico recebem recursos destinados à cultura, pois como já foi visto, é 

considerado patrimônio documental e está vinculado no Brasil ao patrimônio cultural 

de acordo com o Art. 216 da Constituição Brasileira e também precisam estar em 

conformidade com a lei nº 12.527/11, conhecida como LAI que garante o acesso às 

informações de órgãos públicos. Compreende-se com isso que é necessário 

evidenciar o arquivo e o seu acervo para a sociedade.  

Vale salientar que a Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, a qual dispõe 

sobre os arquivos públicos e privados, promulga no Art.1º que: “É dever do Poder 

Público, a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, 

como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico 

e como elementos de prova e informação.” (BRASIL, 1991). Fica evidente que o 

dever de criar políticas de preservação, gestão, difusão e garantir sua aplicação em 

órgãos públicos é do Estado, porém é visto que há muito descaso e falta de 

investimento que acarretam em perdas significantes no patrimônio documental.  

Uma das soluções para que existam projetos de preservação e difusão para 

o acervo documental e para que todos tenham o direito ao acesso à informação é a 

utilização as estratégias do marketing cultural que de acordo com Vaz (1998) é: 

 

o conjunto de ações de marketing utilizadas no desenvolvimento de um 
projeto cultural aplicadas tanto em relação aos objetivos e critérios que 
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orientam a concessão de fundos como quanto aos procedimentos para 

arrecadação de recursos. (VAZ, 1998, p. 248) 

 

Nesse caso, essas estratégias visam à promoção do arquivo que mesmo 

sem ter todo o seu acervo identificado já possui muito a oferecer. Estas estratégias 

só podem ser aplicadas com a utilização de recursos financeiros.  

A secretaria na qual o Arquivo histórico está vinculado atualmente não 

provém recursos suficientes para colocar em prática todos os projetos de difusão 

que porventura possam ser criados, então a solução é captar recursos externamente 

através de investimentos de pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse em 

promover a cultura. 

Esse modo de captação de recursos é amparado pela Lei nº 8.313/91, 

conhecida como “Lei de Incentivo à Cultura”, “Lei Rouanet” ou “Lei do Mecenato”, 

que estabelece diretrizes sobre a forma que governo deve disponibilizar recursos 

para a cultura através do incentivo fiscal e instituiu o Programa de Incentivo à 

Cultura (PRONAC). De acordo com o manual criado pelo Ministério da Cultura (1991 

p.3), esse programa visa: 

 

apoiar e direcionar recursos para investimentos em projetos culturais. Seus 
produtos e serviços resultantes serão de exibição, utilização e circulação 
públicas, não podendo ser destinados ou restritos a circuitos privados ou 
coleções particulares. (MINC, 1991 , p.33) 

 

Na lista existente no manual que indica os tipos de projetos que podem ser 

apoiados pelo programa nacional está a “preservação e difusão de arquivos e outras 

organizações culturais, bem como de suas coleções e acervos” (MINC, 1991). Isso 

indica que a Lei vem de encontro com as necessidades da instituição em questão. 

Pode-se assim aprofundar a discussão e verificar as formas que o programa utiliza 

para apoiar e direcionar recursos financeiros para tais projetos. 

Para atingir o seu objetivo, o PRONAC conta com três mecanismos de 

financiamento: Fundo Nacional de Cultura (FNC), Mecenato e os Fundos de 

Investimento Cultural e Artístico (FICART) que não está ativado. (MINC, 1991). 

O FNC é um fundo de onde se retiram os recursos financeiros para que 

sejam investidos em projetos culturais, por meio de convênio se realiza um acordo 

que garante ao beneficiário por parte do governo 80 % do valor necessário para a 

execução, porém exige uma contrapartida por parte do proponente de 20 % que 



50 
 

deve estar disponível e comprovada no projeto. Os projetos podem ser 

apresentados por pessoas físicas e jurídicas vinculadas à cultura.  

Esse fundo possibilita que o Arquivo Histórico Municipal do Rio Grande  

realize projetos culturais, porém como já foi visto é necessário que haja 

contrapartida.  

Outro mecanismo de financiamento existente é o mecenato que para fins de 

captação de recursos financeiros e para este trabalho é o mais relevante, pois nele 

encontramos um incentivo ao investidor que é o incentivo fiscal. 

 O mecenato é uma forma de investimento mais próxima da doação, pois 

não requer retorno tangível por parte do solicitante, porém nessa modalidade está 

incluso também o patrocínio que é um investimento que pode haver retorno para o 

investidor na forma de divulgação do seu nome. Investimento no FNC também é 

uma forma de incentivo cultural aceito pelo mecenato. 

Todos os investidores, nessa modalidade, recebem incentivo fiscal, pois há 

possibilidade de abatimento no imposto de renda da pessoa física de até 6% e 4% 

para pessoas jurídicas e em nenhum dos casos o investidor pode ser vinculado ao 

proponente, exceto quando a entidade cultural sem fins lucrativos foi criada pela 

patrocinadora. Colocar a fonte 

Em concordância com a Lei do Mecenato, foi verificado que o Arquivo 

Histórico Municipal pode receber investimentos de qualquer empresa privada, 

pública ou pessoa física. Desta forma realizou-se uma pesquisa de quais são as 

instituições públicas federais e estaduais que possuem políticas de investimentos, 

doação ou patrocínio, em projetos culturais voltadas para intervenções ou difusão do 

patrimônio cultural.  

Neste sentido, qualquer empresa pode financiar projetos culturais e obter 

vantagens fiscais, porém ainda são poucas que utilizam este recurso. O maior 

interesse percebido foi das empresas de grande porte e destaque no mercado 

brasileiro. A solução para isso é criar projetos de conscientização sobre a 

necessidade da preservação e difusão do patrimônio documental em parceria com 

as Universidades, como já foi realizado no Arquivo Histórico em conjunto com 

professores do curso de Biblioteconomia e Arquivologia da FURG . 

Entre as possibilidades existentes de captação de recursos financeiros estão 

as empresas listadas no Quadro 1. Este é o levantamento, realizado na internet, de 
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algumas das principais instituições nacionais e internacionais que fomentam projetos 

em nível federal, estadual e municipal. 

 

Quadro 1: Instituições que fomentam projetos culturais 

INSTITUIÇÕES FOMENTO 

ADAI- Programa de apoyo al desarrollo de 
archivos ibero-americanos 

Internacional 

Petrobrás 

Nacional 

FNC- Fundo nacional de Cultura 

Banco do Brasil 

BNDES- Banco Nacional de 

Desenvolvimento 

Caixa Econômica Federal 

Pro-LICrs 

Estadual 

 
FAPERGS 

CORSAN 

SULGÁS 

TECON Municipal 

Fonte: A autora, com base em pesquisas realizadas na internet (2016). 

 

As pessoas físicas também podem contribuir financeiramente com projetos 

culturais, mas por falta de conhecimento da Lei do Mecenato não utilizam o recurso. 

Para esse problema a solução pode ser a criação de uma Associação de Amigos do 

Arquivo. Essa é uma iniciativa de outros arquivos que pode ser incorporada ao 

Arquivo Histórico Municipal da Cidade do Rio Grande. 

A Associação de Amigos poderia ser uma forma de captação de recursos 

para apoio técnico, material e financeiro para fomento de projetos. A estruturação 

dessa associação poderia ser realizada com o auxílio do projeto de divulgação do 
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curso de Arquivologia existente na Universidade Federal do Rio Grande, através de 

uma parceria entre as instituições. Para atrair os associados seria dado visibilidade 

ao nome daqueles que contribuem com o desenvolvimento do Arquivo, como 

acontece no patrocínio por exemplo.  

A criação dessa associação favoreceria debates sobre difusão, patrimônio e 

outros temas pertinentes ao arquivo que permitiriam a conscientização da sociedade 

e o seu envolvimento como elemento de extrema importância para a preservação e 

difusão da história da cidade do Rio Grande.  

As discussões realizadas, aqui e nas subseções anteriores, com base nos 

resultados obtidos favorecem um entendimento geral e indicam caminhos que 

possibilitam a possível realização de ações de difusão no Arquivo Histórico 

Municipal do Rio Grande que estão dispostas na subseção seguinte. 

 

4.5 Possibilidades de difusão no Arquivo Histórico Municipal da Cidade do Rio 

Grande. 

 

A ligação entre os documentos de arquivo e seus usuários ocorre através da 

difusão arquivística, que possibilita que os usuários tenham conhecimento do acervo 

existente nos arquivos. De acordo com Silva e Cardona (2005, p 84): 

 

a difusão arquivística deve proporcionar aos usuários conhecimento do 
acervo existente; do contexto da produção documental, ou seja, do 
organismo produtor, e a importância do tratamento de acervos arquivísticos 
e das instituições e profissionais que o fazem. (SILVA; CARDONA, 2005, p. 
84). 

 

Cruz Mundet (1994) complementa que ela deve ser precisa e rápida. Neste 

sentido é possível verificar a importância de um arquivo e o seu acervo estar em 

evidência e por isso as ações de difusão devem ser prioridade e acompanhar as 

atividades realizadas no arquivo.  

Caso que deve ocorrer com o Arquivo Histórico da Cidade de Rio grande, 

que atualmente está recebendo intervenções arquivísticas. Neste processo de 

transição um dos objetivos deve ser melhorar os serviços oferecidos e assim atrair 

novos usuários com ações de difusão. 

O arquivo possui um extenso acervo a ser identificado, porém muitos 

documentos existentes já podem ser consultados. Fato que já ocorre no Arquivo 
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Histórico, pois alguns documentos de interesse da comunidade já possuem fácil 

acesso e mesmo com uma organização mínima. As atividades do arquivo também 

podem ser divulgadas para demostrar à sociedade as intervenções realizadas e os 

seus resultados. Desta forma, aproxima-se a comunidade do arquivo através da 

difusão arquivística e atende-se a exigência da Lei de Acesso à informação. 

Com base na pesquisa realizada foi possível entender a importância dos 

documentos existentes, os possíveis usuários que podem buscar informações e 

tirar proveito dos serviços oferecidos e quais são as fontes para buscar recursos 

financeiros e colocar em prática projetos dentro do arquivo. Vale salientar que a 

proposta deste trabalho é somente propor ações de difusão para serem realizadas 

na situação atual do arquivo e também quando o acervo estiver  mais organizado, 

com estrutura física adequada e capaz de receber todos os tipos de usuários da 

melhor forma possível.  

De acordo com as arquivistas da referida instituição já existe um projeto em 

andamento que é “Identificação de fundos a partir das tipologias documentais”, 

resultado de uma parceria com o curso de Arquivologia da Universidade Federal 

do Rio Grande, coordenado pela arquivista do Arquivo Histórico e professora da 

referida Universidade Gislaine Pinto Kramer e pelo professor Me. Rafael 

Aparecido Moron Semidão, também docente da universidade. Este projeto não 

conta com recursos financeiros para sua execução, até o presente momento. 

Os projetos realizados em arquivos e universidades são de grande 

importância, pois auxiliam no tratamento da documentação existente, além de 

terem como resultado a produção científica como, por exemplo, artigos e trabalhos 

orais apresentados em eventos. Estas ações possibilitam a difusão do arquivo e 

seu acervo. 

De acordo com Belloto (2006), a difusão educativa estimula a pesquisa e a 

interação entre aluno, professor e arquivo. Então a partir da pesquisa realizada, foi 

possível verificar que existem ações de difusão educativa possíveis de serem 

realizadas no arquivo. A criação, por exemplo, de vínculo com escolas de ensino 

fundamental e médio para a realização de visitas técnicas dos alunos e a 

realização de redações educativas utilizando documentos já identificados, 

poderiam complementar o conhecimento sobre o que está sendo visto em aula. 

Estimula-se assim a criatividade e o gosto pela escrita e pesquisa. Além de 

exposições de pequeno porte voltado para essas crianças e adolescentes com os 
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documentos que chamem atenção delas pela escrita ou assunto, sendo indicada 

por Bellotto (2006) a possibilidade de avisar antecipadamente o assunto da 

exposição para que os alunos possam se inteirar da temática utilizada.  

Pode-se dentro da difusão educativa, de acordo com Bellotto (2006) realizar 

atividades com estudantes de ensino médio e fundamental que envolvam 

campanhas de coletas de documentos de pessoas ou estabelecimentos 

comerciais, industriais, esportivos, sindicais ou políticos  ou coletas de lembranças 

orais e escritas da memória individual individuais com familiares e amigos que 

possam contribuir  com a história local. 

Esses documentos e memórias coletadas pelos alunos podem fazer parte 

posteriormente de exposições vinculem os registros do arquivo ao matérial 

coletado. 

De acordo com as arquivistas outro ponto a ser trabalhado são os nomes 

de ruas, incentivando os alunos a conhecerem os atores da sociedade, quem são 

eles, o quanto contribuíram com o desenvolvimento da cidade dentre outras 

informações que auxiliem na reconstrução da memória coletiva. 

Belloto (2006) cita exemplos de serviços educativos que são realizados nos 

arquivos franceses, mas que podem normalmente ser realizados no Arquivo 

Histórico Municipal do Rio Grande. Entre esses serviços estão: as visitas que 

mostram através de uma apresentação - em espaço adequado no prédio da 

Prefeitura - a tramitação do documento, principais conjuntos documentais, a rotina 

de atendimento e o processamento técnico realizado.  

O fato do acervo não estar completamente identificado não impossibilita 

esta ação de difusão, pois a intenção é mostrar o acervo, mas principalmente a 

rotina do arquivo e as atividades realizadas. De acordo com Bellotto (2006) é 

possível também criar ações em conjunto com outras instituições culturais para 

um público diversificado, como exposições por exemplo. Com a realização dessas 

exposições culturais além dos estudantes é possível atrair também os cidadãos 

em geral e os aficionados que buscam atividades culturais que possam contribuir 

com o conhecimento.  

A criação de um site ou blog é outro meio de difusão digital para o arquivo 

que, no momento, não possui todo acervo identificado e não conta com estrutura 

física para receber um grande número de usuários. A criação deste meio de 

comunicação, já foi solicitada pelas arquivistas à Prefeitura e pode ser muito 
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valiosa, pois neste ambiente virtual podem-se divulgar os conjuntos documentais 

já identificados, os projetos desenvolvidos e todas outras ações, e buscar assim 

os usuários aficionados e reais, pois a divulgação estimula o interesse pela 

pesquisa.  

Também há possibilidade de trabalhar com os documentos do extinto Clube 

Caixeral em conjunto com os antigos sócios, cidadãos riograndinos, para a 

reconstrução da memória. Entre as possibilidades está a busca por antigos alunos 

do Colégio Lemos Júnior e realizar atividades semelhantes. Oficinas podem ser 

realizadas, mas necessitam de uma sala fornecida pela Prefeitura ou em outra 

instituição para que possam ser realizadas, pois no arquivo não há espaço 

suficiente. Há, nesse caso, a necessidade de uma intervenção em níveis mais 

adiantados, ou seja, que o acervo em questão esteja mais organizado. 

Para a melhor visualização das propostas de ações de difusão arquivística 

para o Arquivo Histórico Municipal do Rio Grande foram dispostas no quadro 2 

que associa a ação de difusão ao perfil de usuário mais adequado , esse quadro 

foi produzido pela  autora com base nos pilares da difusão arquivística citadas por 

Bellotto ( 2006) e com definições de Cruz Mundet ( 2008) sobre usuários. 

 

Quadro 2- Ações de difusão e Usuários 

AÇÕES DE DIFUSÃO USUÁRIOS 

Redações educativas. 

Estudantes do Ensino Fundamental 

Médio  

Visitas Técnicas. 

Exposições de pequeno porte. 

Trabalhos escolares desenvolvidos com os nomes 

das ruas para a identificação de pessoas que 

contribuíram como desenvolvimento de Rio Grande. 

Coleta de documentos familiares para contribuir com 

exposições e com a memória da cidade. 

Coletas de memórias individuais (orais ou escritas). 

Jogos interativos 

Exposições culturais e difusão por peças  Todos os tipos de usuários  

Divulgação do arquivo, serviços e acervo em site ou Todos os tipos de usuários  
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blog 

Oficinas 

Cidadãos em geral 

Acadêmicos 

Aficionados 

Fonte: A autora, com base em Bellotto (2006) e Cruz Mundet (2008) 

 

Bellotto (2006) reforça a importância do arquivo para a educação, pois a 

autora vê uma nova forma de garantir a inclusão dos arquivos e seu protagonismo 

no espaço social. É necessário evidenciar o arquivo e seu acervo e incluí-lo em 

eventos culturais, para que cada vez mais seja reconhecido como fonte de 

informação pela sociedade. 

Como afirma Bellotto (2006): 

 

Quando um arquivo público instala, alimenta, desenvolve e expande seus 
serviços editoriais, culturais e educativos, alinhando-os à sua função 
informacional administrativa e científica, ele preenche seu lugar por direito e 
por conquista na comunidade. Esta deve ver no arquivo 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) 

 

A citação acima remete a um arquivo estruturado que, ao realizar todas as 

atividades pertinentes a um arquivo, pode vir a conquistar o seu lugar de 

importância na sociedade, mas é importante lembrar que no Arquivo Histórico 

Municipal do Rio Grande não há ainda uma estrutura adequada, uma gestão 

documental completa, e sim há uma intervenção arquivística recente que está 

sendo realizada pelas arquivistas, porém com bons resultados que propiciaram o 

levantamento de diversos conjuntos documentais e possibilitam já a realização de 

pesquisa,  

Esse trabalho buscou contribuir na tarefa de evidenciar o arquivo e o acervo 

identificado através das propostas de ações de difusão arquivísticas que possam 

ser aplicadas, agora e futuramente, para criar novos serviços e atrair assim novos 

usuários e garantir, de acordo com as possibilidades, o seu lugar de destaque e o 

reconhecimento da comunidade, considerando suas potencialidades de pesquisa 

do patrimônio histórico e cultural de Rio Grande. 

Há, contudo a necessidade de utilizar a difusão também como meio de 

conseguir investimento por parte da Prefeitura, pois com a procura dos novos 
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usuários por informações, com os eventos, projetos e publicações há possibilidade 

de argumentar sobre a necessidade dos investimentos. 
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5 CONCLUSÃO 
 

A difusão arquivística possibilita que um arquivo e seu acervo sejam vistos 

pela sociedade, esse destaque possibilita a interação entre o arquivo, o arquivista e 

a comunidade. 

O Arquivo Histórico Municipal da Cidade do Rio grande possui um acervo 

amplo e, através do levantamento de conjuntos documentais existentes, foi possível 

verificar sua relevância para a (re) construção da memória coletiva, recuperação da 

identidade da comunidade e construção do conhecimento sobre os fatos passados. 

Esse acervo documental por estar em sua maioria em fase permanente torna-se 

Patrimônio Documental que no Brasil é considerado Patrimônio cultural.  

Esses conjuntos documentais necessitam serem conhecidos pela 

comunidade local, acadêmica e por pesquisadores em geral devido à sua possível 

contribuição cultural, social e científica. É necessário conservar e divulgar os 

registros da vida social, para que se possa entender seu modo de viver, pensar e 

outros aspectos da sociedade. 

O acervo do Arquivo Histórico Municipal, de acordo com a pesquisa 

realizada, é utilizado atualmente em sua maioria por acadêmicos e cidadãos em 

geral. Foi identificado que os estudantes de ensino médio/fundamental, aficionados, 

alguns acadêmicos e profissionais não estão frequentando o arquivo e constituem-

se usuários em potencial, pois o acervo pode contribuir muito na formação 

intelectual desses usuários e sanar possíveis curiosidades dos aficionados. 

Para contribuir com o objetivo geral deste trabalho, foi pesquisado também 

as formas existentes de captação de recursos financeiros através de buscas na 

internet em sites de arquivos municipais, projetos culturais e empresas. Os 

resultados obtidos foram satisfatórios, pois foi evidenciado que o marketing além de 

auxiliar na identificação de usuários, estruturação e adequação de serviços ele 

também contribui com a captação desses recursos para a concretização de projetos 

de difusão através das estratégias do marketing cultural, desta forma foi possível 

listar algumas das pessoas jurídicas costumam investir em projetos culturais. 

Através da Lei Rouanet, tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem fazer 

investimentos através do mecenato ou patrocínio e com a garantia de retorno dos 

investimentos no ano seguinte através do abatimento de valores do Imposto de 

renda. 
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Após atingir todos os objetivos específicos que foram propostos no trabalho 

conclui-se que existe sim a possibilidade de difundir o arquivo e seu acervo para os 

usuários reais e em potencial. 

As possibilidades de difusão que foram levantadas são: visitas guiadas, 

realização de redação educativa, exposições focadas no tema de trabalho dos 

professores das turmas de ensino médio, oficinas, criação de site ou blog, visitas 

técnicas, trabalhos escolares desenvolvidos com nomes de ruas para a identificação 

de pessoas que contribuíram com o desenvolvimento de Rio Grande, Coletas de 

documentos pessoais e memórias individuais para auxiliar na demonstração da 

importância dos fatos passados aos alunos, evidenciar o valor da memória, 

exposições culturais, divulgação do arquivo, serviços e acervo em site ou blog, 

oficinas e jogos interativos. 

Com esse trabalho foi possível verificar que um arquivo sem estar totalmente 

organizado já possui fontes de informação possíveis de ser acessadas, é necessário 

apenas que haja difusão do arquivo e seu acervo para que os usuários em potencial 

possam ter noção do que já foi identificado e do que está sendo realizado no 

arquivo. 
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Apêndice A- Formulário 
 

Este questionário tem o propósito de coletar informações para possibilitar a 
elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso II, do curso de Arquivologia da 
Universidade Federal do Rio Grande. 

  
 

Arquivo Histórico do Poder Executivo da Cidade do Rio Grande: 
 
Nome:  
Profissão: 
Ocupação: 
Data: 
 

1. Como você avalia hoje a situação do Arquivo Histórico, no que se refere ao 
tratamento arquivístico que está sendo realizado?  

2. Existe, atualmente, alguma forma de difusão do acervo e/ou do Arquivo?  

3. Baseado na sua experiência, como você acha que os documentos 
pertencentes ao acervo podem contribuir com a construção do 
conhecimento e da memória?  

4. Quem são os atuais usuários internos do arquivo? Quais são as principais 
solicitações dos atuais usuários internos e quais são os objetivos de suas 
buscas?  

5. Com base no trabalho realizado é já é possível associar os assuntos 
encontrados nos documentos com fatos importantes da cidade?  

6. O que você acha do fato do Arquivo ter deixado de receber documentação? 
Como você avalia a estrutura física do arquivo?  

7. Baseada no seu conhecimento, fale sobre os fundos encontrados?  

8. Fale sobre os projetos do arquivo.  

9. Quais são os suportes existentes no arquivo? 

10. O Arquivo recebe visitas de usuários externos? Com que frequência?  

11. Qual é a motivação dos usuários externo para visitar o arquivo? 

12. Estudantes e professores de escolas de ensino fundamental, médio e 
superior costumam visitar o arquivo? Com que frequência? Motivação? 

13. Existe uma estimativa de quantos metros lineares de documentação estão 
atualmente no Arquivo ? 
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Conjunto Documental Documentos 

Academia do Comércio  Portaria n º 424/1945 que constitui a 

comissão de professores para estudar a 

possibilidade do restabelecimento do 

ensino comercial privado com o auxílio 

da prefeitura ou reabertura da academia 

de comércio DR. Fernandes Moreira. 

 Guia de pagamento da Academia de 

comércio Dr. Fernandes Moreira de 1932 

Agência Local do Departamento Estadual de 

estatística 
 Decreto 

Sociedade Polonesa Águia Branca  Cancelamento de divida relativo a parte 

do prédio em que funcionava a escola 

primária mantida pela sociedade 

Arquivo Municipal  Decreto lei que abre um crédito especial 

para reforma e ampliação do arquivo 

Assessoria jurídica Municipal  Período:1930 a 1946 

 Decreto –Lei para estabelecimento de 

convênios de estatística 

 Portarias e processos 

Associação de professores primários do 

município 
 Decreto de 1955 de nomeação 

Autarquia de serviço riograndino de água e 

esgoto  
 Legislação de 1947 e 1971 

Autarquia do Balneário Cassino  Legislação (1984) e ofícios ( 1984) 

Autarquia de serviço riograndino de 

transportes coletivos 
 Legislação  1971 

Centro Municipal de Cultura  Decretos 1945 /1988 

Comissão de censura de fachadas  Legislação 1945/1946 

Comissão censitária municipal  Convite 1940  ( portaria 59) 

Comissão Municipal de cultura  Legislação de 1945 

Comissão disciplinar  Legislação 1941 

Comissão do Mobral ( Movimento brasileiro 

de alfabetização) 
 Legislação 1970 

Comissão de saneamento municipal   Memorando da Intendência municipal / 

gabinete do intendente que descreve as 

propriedades/ heranças de uma família ( 

mapa do centro da cidade) 

 Perfis das sondagens no grupo de 
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captação por ar comprimido 

 Detalhe de ligação dos abyssineos ( 

abyssineos de sucção direta) 

 Captação d’agua do RG 

 Projetos de esgoto 

 Observações dos níveis d’agua no grupo 

“swift” parado 

 Observações dos níveis d’agua do sub-

solo 

 Experiências de drenagem e zonas de 

influência 

 Anályse da água da hidráulica 

 Documentos que falam sobre as 

instalações hidráulicas nas casa da 

cidade, problemas ocorridos 

 Solicitações de fatura de consumo 

 Solicitações de reparos de desvios 

utilizados pela hydraulica por falta de 

segurança 

 Obs: Datilografados, manuscritos e 

mapas 

Comitê Municipal Agro pecuário  Nomeação dos membros do comitê 

 Instruções sobre a arrecadação do 

imposto sobre a exploração agrícola, 

industrial e pastoril 

 Período: 1943 até 1946 

 

Comitê de  Assessoramento e Coordenação 

( vínculo gabinete) 

 Legislação de 1971 

Decreto 2523 que cria o conselho 

Conselho central da Fundação da casa 

popular e ratificada  
 Legislação 1946 

Conselho municipal de desportos  Legislação  1966 a 1970 

Conselho municipal de Educação  Legislação 1971 

Conselho consultivo Municipal  Legislação 1936 

Conselho da ordem de Silva paes  Legislação  1984 

Corpo municipal de bombeiros  Legislação 1941 a 1944 decretos e 

portarias 

Conselho Municipal de turismo ( COMTUR)  Legislação  1971 

Sub Intendência Correaria Municipal  Mapa e Demonstrativo 1907 
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Curso auxiliar de enfermagem  Legislação 1958 leg 

Delegacia regional da comissão estadual de 

abastecimento e preços  
 Legislação 1944/1945 

Departamento da casa popular  Legislação 1963 

Departamento Estadual de abastecimento de 

leite 
 Legislação 1958 

Departamento e diretoria de agricultura  Legislação 1970 

Departamento de educação e saúde  Legislação 1955/1967 

Departamento Rodoviário Municipal  Legislação 1956 

Departamento de sérviços Industriais   Legislação 1937 a 1945 

Diretoria de administração  Legislação 1940 a 1983 

Diretoria de educação e saúde*  Legislação 1947 até 1969 

Diretoria de educação e serviços social*  Legislação 1948 

Diretoria  De exped e pessoal  Legislação 1955 

Diretoria da fazenda  Legislação 1907 a 1945 

Diretoria de fomento rural  Legislação 1940/1944 

Diretoria de higiene e assessoria pública 

municpal 
 Legislação 1933- 1942 

Diretoria de obras e viação  Legislação 1892-1940 

Diretoria de próprios e fiscalização  Legislação 1948 -1959 

Diretoria de serviços industriais  Legislação 1935-1954 

Diretoria Municipal de geografia  Legislação 1943 

Legislação e atos   Legislação -1º ao 5º distrito  -1937/ 1946 

Divisão de defesa sanitária vegetal  Legislação 1942 

Autarquia – Faculdade Ciências políticas e 

econômicas 
 Legislação 1967-1968 

Fiscalização geral  Legislação 1970- 1987 

gasômetro  Receitas/despesas e memorando 

Inspetorias das escolas municipais  Legislação 1940- 1964 

Inspetoria da Higiene Municipal  Manuscritos e datilografados ( 

intendência) 1892-1921 

Inspetoria de veículos   Legislação 1935- 1940 

Intendência da pref Mun de RG( Ver)  Correspondências 1918-1952 

Liga Riograndina de combate à tuberculose  Legislação 1946 

Matadouro municipal  Legislação 1919-1942 

Mercado público  Legislação 1945- 1966 

Moto clube ( privado)  Legislação 1982 

Museu Municipal 1971  Legislação 1971 
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Seção de administração da limpeza   Legislação 1934-1946 

Seção de viação e iluminação elétrica   Legislação 1933-1938 

Sec administrativa  Legislação 1969-1971 

Secretaria de Agricultura indústria e 

comércio 
 Legislação 1959-1972 

Secretaria de coordenação e planejamento  Legislação 1984 

Secretaria da educação e cultura  Legislação  1972 

Secretaria municipal de serviços urbanos  Legislação 1970 

Secretaria dos transportes  1984- ofícios e memorandos 

Serviço riograndino de eletricidade  1952-1953 atas 

Serviços de assessoria médico hospitalar  1945- 1967 

Fundo PMRG  

Classe 020   Atos e leg 1940-1983 

Classe 050  Orçamento e finanças 1933 a 1984 

Classe 040  Patrimônio 1938-1988 

Fundo Ginásio Lemos Jr.   1932-1947 classe 010 e 020 

Fundo Câmara Municipal  1853-1911- docs manuscritos e 

datilografados/ correspondências + livro 

de registros de estatística populacional 

Planta arquitetônica d construção do pórtico  

Cartaz de comemoração dos 100 anos da 

independência 
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APÊNDICE C- TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE  IMAGEM 

 

 Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo 

expressamente a utilização de imagens do Arquivo Histórico Municipal do Rio 

Grande da qual sou representante, constante em fotos decorrentes da realização do 

trabalho “POSSIBILIDADES DE DIFUSÃO ARQUIVÍSTICA PARA O ARQUIVO 

HISTÓRICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE” executado pela 

acadêmica Suélen Wolff do curso de Arquivologia da Universidade Federal do Rio 

grande (FURG). 

As imagens e a voz poderão ser exibidas nos relatórios parcial e final do 

referido trabalho, na apresentação audiovisual do mesmo em publicações e 

divulgações acadêmicas, em festivais e premiações nacionais e internacionais, 

assim como disponibilizadas no banco de imagens resultante da pesquisa e na 

internet, fazendo-se constar os devidos créditos.  

A acadêmica fica autorizada a executar a edição e montagem das fotos e 

filmagens, conduzindo as reproduções que entender necessárias bem como produzir 

os respectivos materiais de comunicação, respeitando sempre os fins aqui 

estipulados. 

Por ser esta a expressão de minha vontade nada terei a reclamar a títulos  

de direitos conexos à minha imagem e voz ou qualquer outro. 

 

Rio Grande, 14 de Novembro de 2016. 

 

________________________________ 

                                                                Arquivista 
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APÊNDICE D 
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APÊNDICE D-TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE 

 

De claro por meio deste termo, que concordarei em participar e liberar as 

instalações do Arquivo Histórico Municipal do Rio Grande, no qual sou  

representante legal para a realização do trabalho “POSSIBILIDADES DE DIFUSÃO 

ARQUIVÍSTICA PARA O ARQUIVO HISTÓRICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO 

RIO GRANDE”, desenvolvido por Suélen Wolff acadêmica do Curso de Arquivologia 

da Universidade Federal do Rio Grande, sob a orientação do Prof. Me. Dhion Carlos 

Hedlund. 

Afirmo que aceitei por minha vontade, em receber qualquer incentivo 

financeiro ou ter qualquer  ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o 

sucesso da pesquisa, autorizando a divulgação das informações no trabalho. 

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste termo e consentimento 

livre. 

 

Rio Grande, 14 de novembro de 2016. 

 

______________________________________ 

                                                Arquivista 

 

 


