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RESUMO 
 
 

ACERVOS ARQUIVÍSTICOS EM INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS, MILITARES E 
RELIGIOSAS DE SANTA MARIA, RS 

 
 

AUTORA: Silviane Silveira Sauter 
               ORIENTADORA: Glaucia Vieira Ramos Konrad 

 
 

Este estudo tem como objetivo possibilitar a difusão dos arquivos esportivos, militares 
e religiosos da cidade de Santa Maria, RS, através da elaboração de um Guia de 
Referência de Arquivos, informando aos pesquisadores e a sociedade em geral o 
conteúdo dos acervos, a localização dos arquivos e as condições de acesso e uso do 
acervo documental. A escolha do tema se deu devido a necessidade de contribuir para 
divulgar e promover os arquivos de instituições públicas (militares) e privadas 
(esportivas e religiosas) de Santa Maria, RS, visto que a memória conservada nesses 
arquivos possibilita o resgate da história e da identidade dos santa-marienses. As 
instituições pesquisadas são: o Corintians Atlético Clube, o Centro Histórico               
Coronel Pillar, a Catedral do Mediador, o Instituto Magnificat - Sede da Legião de 
Maria - Memorial Padre Francisco Mascarenhas, a Província Nossa Senhora 
Conquistadora e a Primeira Igreja Batista em Santa Maria. Metodologicamente, a 
pesquisa com abordagem qualitativa é de natureza aplicada, exploratória, descritiva e 
bibliográfica. Concomitante a elaboração do trabalho, identificação das instituições 
detentoras de acervos históricos de cunho religioso, militar e esportivo da cidade de 
Santa Maria, da coleta dos dados necessários para o conhecimento dos acervos e 
das instituições, foi realizado um levantamento bibliográfico, utilizando-se referenciais 
sobre: patrimônio cultural e documental, arquivo, memória e história, arquivos 
públicos, arquivos privados de interesse público e social, guia e, por fim, as funções 
arquivísticas: descrição e difusão.  A partir dos resultados obtidos, elaborou-se o Guia 
de Referência de Arquivos Esportivos, Militares e Religiosos de Santa Maria, RS, 
produto final desta dissertação de mestrado. Como conclusão, evidencia-se que os 
arquivos estudados são importantes fontes de pesquisa histórica e constituem-se em 
parte do patrimônio cultural de Santa Maria.  
 
 
Palavras-chave: Arquivo público. Arquivo privado. Descrição e difusão dos arquivos. 
Guia. Patrimônio cultural.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 
 
 

ARCHIVES COLLECTIONS IN SPORTS, MILITARY AND RELIGIOUS  
INSTITUTIONS OF SANTA MARIA, RS 

 
 

AUTHOR: Silviane Silveira Sauter 
                ADVISOR: Glaucia Vieira Ramos Konrad 

 
 

This study aims to able the diffusion of archives from sports, military and religious 
institutions of Santa Maria city, RS, through of the elaboration of a reference guide of 
files, informing researches and the socity in general about the content of these 
collections, their locations and the access conditions, such as the use of necessary 
documents to do so. The choice for the theme occurred to us due the need for a 
contribution to disseminate and promote the archives of public  (military) and private 
(sports and religious institutions) institutions of Santa Maria, RS, since the memory 
preserved in these files enables the rescue of the institution's history and the local 
identity. The researched institutions are the following: Corintians Athletic Club, 
Historical Centre Coronel Pillar, Cathedral of Mediator, The Mginificat Institution – seat 
of the Legion of Holy Mary - Priest Francisco Mascarenhas Memorial, province Nossa 
Senhora Conquistadora, and the first Baptist Church in Santa Maria. Methodologically 
we choosed for a qualitative approach, through an exploratory, descriptive and 
bibliographical research. Also, at the same time that the preparation of the work and 
the identification of the  holder institutions of historical collections of the religious, 
military and sports institutions of Santa Maria were taking place, a bibliographical 
research was carried out, considering references about: cultural and documental 
heritage, archive, memory and history, public and private archives of public and social 
interest, guides, and archival functions: description and diffusion. The results obtained 
were fundamental for the elaboration of the reference guide of Sports, Military and 
Religious archives of Santa Maria, RS, the main product of this Masters dissertation. 
As conclusion it became clear that the files studied are important sources for historical 
researches, and constitute an important piece of the cultural patrimony of Santa Maria.  
 
 
Keywords: Public archive. Private archive. Description and dissemination of artchives. 
Guide. Cultural heritage. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Santa Maria, quinto maior Município do Estado do Rio Grande do Sul, RS, teve 

sua origem de acordo com Silva; Somavilla; Konrad e Dornelles (2017, p. 30), no 

“século XVII, em razão de um acampamento militar da Comissão de Demarcações de 

Limites na América Meridional, criada pelo Tratado de Santo Ildefonso de 1777, que 

estabeleceu limites territoriais entre Portugal e Espanha”. Atualmente, a cidade dispõe 

de uma considerável quantidade de unidades militares que preservam fontes 

documentais importantes para o conhecimento da história institucional e do Município.  

Formada, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2018), por uma população de cerca de 280 mil habitantes, Santa Maria reúne também 

diversas instituições religiosas e algumas esportivas. Essas instituições, assim como 

as militares, vêm acompanhando o desenvolvimento da sociedade santa-mariense ao 

longo dos anos e, por isso, seus arquivos constituem-se em ricas fontes para pesquisa 

histórica.  

No entanto, para que a sociedade em geral, pesquisadores, historiadores e 

acadêmicos tenham conhecimento dos acervos disponíveis nesses arquivos e dos 

serviços que estes oferecem ao público pesquisador faz-se necessária a difusão, que 

vem a ser de acordo com Perez (2005, p. 7), “a divulgação, o ato de tornar público, de 

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

à disposição dos seus usuários”. 

Assim, o tema da presente pesquisa constitui-se na difusão dos arquivos de 

instituições de cunho esportivo, militar e religioso, situados na cidade de Santa Maria, 

através da produção de um Guia de Referência de Arquivos.  

A seguir, apresenta-se o problema da pesquisa. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Apesar da relevância dos arquivos esportivos, militares e religiosos, muitos 

pesquisadores e principalmente a sociedade de Santa Maria pode não ter exato 

conhecimento do conteúdo desses acervos, da localização dos arquivos e até mesmo 

da possibilidade de consulta. Nessa perspectiva busca-se resposta para a seguinte 
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questão de pesquisa: É possível elaborar algum instrumento de pesquisa que 

proporcione a promoção e a divulgação desses arquivos?  

Para chegar a uma resposta para a questão, definiu-se o objetivo geral e os 

objetivos específicos, apresentados a seguir. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral da pesquisa consiste em possibilitar a difusão dos arquivos 

esportivos, militares e religiosos da cidade de Santa Maria, RS, através da elaboração 

de um Guia de Referência de Arquivos, informando aos pesquisadores e a sociedade, 

em geral, o conteúdo dos acervos, a localização dos arquivos e as condições de 

acesso e uso do acervo documental. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar e localizar as instituições arquivísticas esportivas, militares e 

religiosas da cidade de Santa Maria, RS;  

 Identificar os tipos documentais e os períodos de abrangência dos 

documentos contidos nos arquivos dessas instituições; 

 Averiguar como se dá o acesso e o uso dos documentos aos usuários 

externos; 

 Elaborar um Guia de Referência de Arquivos esportivos, militares e 

religiosos. 

 

1. 4 JUSTIFICATIVA 

 

 A escolha do tema se deu devido à constatação da necessidade de divulgar 

para os pesquisadores e para a sociedade os referidos arquivos, visto que muitos 

usuários podem não ter conhecimento da localização dos arquivos, do conteúdo dos 

acervos e das condições de acesso aos documentos, em razão de que, boa parte dos 

pesquisadores como historiadores, professores e estudantes de diferentes instituições 

públicas e privadas, e até mesmo o público em geral, não é natural do município. 

 Nessa linha de pensamento Menezes contribui ao falar que: 
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“Diversas vezes os usuários não sabem qual é a documentação custodiada 
nas organizações, tendo apenas uma vaga ideia de quais seriam os prováveis 
tipos documentais, neste caso, cabe aos profissionais da informação, como 
mediadores entre os pesquisadores e o acervo existente, realizarem 
programas de difusão das informações armazenadas. (MENEZES, 2012, p. 
48). 
 

Desta forma, o tema em questão justifica-se por promover e divulgar os 

arquivos de valor secundário de instituições arquivísticas públicas (militares) e 

privadas (religiosas e esportivas) da cidade de Santa Maria por meio do instrumento 

de pesquisa Guia, que propicia uma visão ampliada dos acervos de forma simples e 

compreensível aos diferentes tipos de pesquisadores, contribuindo para o 

desenvolvimento de pesquisas, pois a divulgação dos arquivos instiga o interesse pela 

pesquisa.  

O Guia, orienta o pesquisador no conhecimento e localização dos arquivos 

através do fornecimento de informações como: a história administrativa da instituição 

arquivística, o endereço, telefone e endereço eletrônico, horário de atendimento, 

condições de acesso e uso do acervo documental, documentos disponíveis para 

consulta, serviços prestados ao usuário, etc. 

Entende-se que a divulgação dos arquivos  de Santa Maria irá contribuir não só 

para os pesquisadores, por oportunizar a localização dos arquivos e o conhecimento 

dos acervos, como também para o município por possibilitar o conhecimento e o 

reconhecimento da história do mesmo, pois, com a realização de buscas o 

pesquisador terá uma melhor compreensão e assimilação dos fatos históricos, 

resultando na valorização da identidade cultural do município o que é de grande 

importância para a cidade que carrega o título de Cidade Cultura.  

Além disso, como para a presente pesquisa serão utilizadas instituições de 

valor patrimonial para a sociedade santa-mariense, a difusão dos referidos arquivos 

poderá também contribuir para incentivar o turismo na cidade, visto que o Guia de 

Referência de Arquivos de Instituições Esportivas, Militares e Religiosas de Santa 

Maria, produto final desta dissertação, ao divulgar os arquivos em questão, poderá 

atrair pesquisadores de outras cidades, interessados no estudo da história das 

instituições de cunho esportivo, militar e religioso de Santa Maria.  

Além do mais, no Guia constará uma imagem da fachada do prédio e um 

resumo da história administrativa de cada instituição arquivística participante, o que 
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poderá aguçar a curiosidade do público a conhecer esses locais formadores da 

identidade santa-mariense.  

Em Santa Maria, existem outras instituições públicas e privadas custodiadoras 

de acervos documentais relevantes para pesquisa histórica, como, a Casa de 

Memória, o Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria, universidades, escolas, entre 

outras. Entende-se que esses espaços de memória também integram o patrimônio da 

cidade, porém, diante do tempo e dos recursos disponíveis, fez-se necessário limitar 

a abrangência da pesquisa aqui apresentada, identificando apenas acervos históricos 

de instituições de caráter religioso, militar e esportivo.  

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Com o propósito de apresentar o universo desta pesquisa, o primeiro capítulo 

apresenta a Introdução onde é exposto o tema, os objetivos da pesquisa e a 

justificativa, que expõe os motivos para a produção do estudo e a relevância do 

mesmo. Nos capítulos dois ao quinto, serão apresentados o Referencial Teórico, o 

qual serviu de embasamento para o desenvolvimento da presente pesquisa. Sendo 

assim, no segundo capítulo serão discutidos os conceitos de Patrimônio Cultural e 

Patrimônio Documental. 

 No terceiro capítulo, será apresentada a relação entre Arquivo, Memória e 

História, além de fazer uma análise sobre o conceito e o contexto dos Arquivos 

Permanentes. 

No quarto capítulo, procura-se analisar o conceito de Arquivos Públicos, 

explorando a sua relação com os Arquivos Militares e o conceito de Arquivos Privados 

de Interesse Público e Social, explorando a sua relação com os Arquivos Religiosos e 

Esportivos. 

Já no quinto capítulo, denominado “As Funções Arquivísticas” são 

apresentadas a Descrição e a Difusão dos Arquivos.  

No capítulo seis, denominado “Contextualização do Universo da Pesquisa” são 

contextualizadas as instituições arquivísticas: o Centro Histórico Pillar, o Instituto 

Magnificat – Legião de Maria – Memorial Pe. Francisco Mascarenhas, a Primeira Igreja 

Batista em Santa Maria, a Província Nossa Senhora Conquistadora, a Igreja Episcopal 

Anglicana do Brasil – Catedral do Mediador e o Corintians Atlético Clube. 
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O capítulo sete, intitulado “Metodologia” descreve os métodos utilizados para a 

realização do trabalho. São apresentadas as etapas: elaboração do referencial 

teórico, identificação das instituições arquivísticas de cunho esportivo, militar e 

religioso de Santa Maria detentoras de acervos históricos, primeiro contato com os 

responsáveis pelas instituições, visita às mesmas e, por fim, a produção do Guia de 

Referência de Arquivos Esportivos, Militares e Religiosos de Santa Maria, RS. 

No capítulo oitavo, são descritos os Resultados e Discussões da pesquisa. 

Por fim, a Conclusão apresenta como os objetivos da pesquisa foram 

alcançados no decorrer do desenvolvimento do trabalho e as recomendações. 
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2 O SENTIDO DE PATRIMÔNIO 

 

Neste capítulo, são apresentados conceitos sobre patrimônio cultural e 

patrimônio documental, conforme segue nos próximos subitens. 

 

2.1 PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

A palavra patrimônio tem sentido de herança, no qual um bem de natureza 

material ou imaterial é propagado de geração em geração. Ela tem origem latina e de 

acordo com Meira (p. 21, 2008), “em sua raiz latina, patrimonium está relacionado a 

paterno e a pátria”. É algo relevante que deve ser preservado para que as futuras 

gerações possam também usufruir. 

A palavra cultura também tem origem latina e segundo Chaui (2008), o termo 

vem do verbo latino colere e significa o cultivo e o cuidado. Ainda, conforme o autor 

“inicialmente, era o cultivo e o cuidado com à terra, donde agricultura, com as crianças, 

donde puericultura, com os deuses e o sagrado, donde culto”. (CHAUI, 2008, p. 55). 

O significado primitivo da palavra continua o mesmo, porém, com a evolução 

da humanidade ganhou novos sentidos, visto que as novas maneiras de pensar dos 

“homens” influenciam no seu ponto de vista.  

De acordo com o Dicionário de Conceitos Históricos (2009, p. 85), cultura 

compreende “todas as realizações materiais e os aspectos espirituais de um povo”. 

Nesse sentido, a cultura está relacionada aos valores que retratam a história de um 

povo. 

Entende-se que a cultura é construída pela sociedade, pode representar o 

modo de vida de um grupo de indivíduos e, assim, contribuir para a formação da sua 

identidade cultural. 

 A cultura é reconhecida pelo Estado como patrimônio cultural quando o bem 

material ou imaterial é relevante para a manutenção da memória e da identidade de 

uma sociedade. 

Nesse sentido, é relevante salientar, que o Decreto-Lei n° 25 de 30 de 

novembro de 1937, foi o primeiro documento que definiu em seu art. 1°, o patrimônio 

cultural como um conjunto de bens móveis e imóveis, que em razão da importância 
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do contexto histórico e do valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico 

que apresenta para o país, deve ser preservado. (BRASIL, 1937). 

Após, com a concepção da Constituição Federal de 1988, o conceito ampliou-

se, como pode ser observado no art. 216 da referida Constituição: 

 

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.105. Grifo da autora). 

  

Percebe-se que o patrimônio cultural do Brasil se configura em duas categorias 

distintas, que são: patrimônio material, que se constitui nos bens materiais como os 

documentos, conjuntos urbanos, etc., e patrimônio imaterial, que diz respeito aos 

hábitos, costumes, crenças, entre outros. 

Para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN): 

 

● O patrimônio cultural é um conjunto de bens culturais que estão muito 
presentes na história do grupo, que foram transmitidos entre várias gerações. 
Ou seja, são os bens culturais que ligam as pessoas aos seus pais, aos seus 
avós e àqueles que viveram muito tempo antes delas. São os bens que se 
quer transmitir às próximas gerações. 
● O patrimônio cultural tem importância para muita gente, não só para um 
indivíduo ou uma família. Dessa maneira, o patrimônio cultural liga as 
pessoas. É sempre algo coletivo: uma história compartilhada, um edifício ou 
lugar que todos acham importante, uma festa que todos participam, ou 
qualquer outra coisa em torno da qual muitas pessoas de um mesmo grupo 
se identificam. 
● O patrimônio cultural faz parte da vida das pessoas de uma maneira tão 
profunda, que algumas vezes elas não conseguem nem mesmo dizer o 
quanto ele é importante e por quê. Mas caso elas o perdessem, sentiriam sua 
falta. Como, por exemplo, a paisagem do lugar da infância; o jeito de preparar 
uma comida; uma dança; uma música; uma brincadeira. (IPHAN, 2013, p. 
05). 

 

Diante disso, entende-se que o patrimônio cultural é elegido e aceito pela 

sociedade em que está inserido em razão da importância histórica e cultural que 

apresenta para um determinado país, região ou sociedade. 

São bens que conservam a memória possibilitando a humanidade o 

conhecimento da história, dos hábitos e da identidade cultural de um povo. 
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No entanto, para que as futuras gerações possam conhecer e usufruir dos bens 

de valor cultural, a humanidade deve proteger o patrimônio que aos poucos vai se 

deteriorando, seja pela ação do tempo ou pela intervenção humana. 

Nesse contexto, a autora Bellotto (2014), explica que ao preservar o patrimônio 

cultural está se preservando a memória de uma sociedade que produziu e acumulou 

aquele patrimônio, que segundo ela é “a soma de todos os saberes, fazeres, 

comportamentos e experiências que a partir dos seus objetos, registros e produtos 

concretos, foram produzidos no evoluir da sociedade”. (BELLOTTO, 2014, p. 135). 

No Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), é o 

órgão responsável pela preservação e salvaguarda do acervo patrimonial material e 

imaterial do país, porém, cabe também a sociedade preservar esse patrimônio que é 

de todos, como pode ser visto no parágrafo 1º do Art. 216 da Constituição Federal de 

1988, onde consta que o Poder Público, com a participação da comunidade, irá 

promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro através de inventários, registros, 

tombamentos, entre outras ações de proteção e preservação. (BRASIL, 1988, p. 164). 

 A participação da sociedade na proteção do patrimônio cultural é fundamental 

para a manutenção da memória e da história do país, pois, ao proteger o patrimônio 

cultural, a sociedade estará preservando também a sua identidade cultural. Para isso, 

é importante a divulgação, despertando na sociedade o sentimento de pertencimento 

e consequentemente de preservação. 

Diante do entendimento de que os arquivos históricos de caráter esportivo, 

militar e religioso, neste caso, de Santa Maria, RS, são depositários de um patrimônio 

documental, o qual integra o patrimônio cultural desta cidade e, considerando que a 

difusão é uma função arquivística que colabora para o reconhecimento dos arquivos 

como patrimônio, compreende-se que o Guia de Referência de Arquivos Esportivos, 

Militares e Religiosos de Santa Maria, permitirá expor aos pesquisadores e para a 

sociedade em geral, os referidos arquivos, constituindo um importante instrumento de 

divulgação e de aproximação da sociedade santa-mariense para com esse patrimônio 

documental de interesse público e social. 

  

2.2 PATRIMÔNIO DOCUMENTAL 

 

Os registros e as informações contidas nos documentos de arquivos 

permanentes públicos ou privados possibilitam a humanidade o conhecimento da 
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história e da cultura na qual estão inseridas. São documentos que apresentam valor 

histórico, probatório e informativo, constituindo-se em fontes fundamentais para 

construção da memória, história e para o desenvolvimento científico, por esse motivo 

são identificados como patrimônio documental da humanidade. Bellotto (2005, p. 282), 

afirma que, “a documentação conservada nos arquivos, antes de ser um bem 

nacional, faz parte do patrimônio cultural comum da humanidade”. Para Merlo e 

Konrad (2015), o patrimônio documental é um bem da sociedade protegido pelo 

Estado. 

Diante do entendimento de que os documentos são patrimônio documental 

brasileiro e da relevância desses documentos de valor secundário a Constituição 

Federal de 1988, no art. 23, parágrafo III, determina que a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios devem salvaguardar os documentos e “outros bens de valor 

histórico, artístico e cultural” [...]. (BRASIL, 1988, p. 35. Grifo da autora).  

Essa determinação da referida Lei contribuí para a proteção do patrimônio 

documental do país, que é amparada também pela Lei Brasileira de Arquivos (Lei n° 

8.159/91, art. 1º), onde diz: 

 

O Poder Público tem o dever de realizar a gestão documental e de proteger 
os documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à 
cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e 
informação.  

 

O Poder Público, além de atuar na gestão documental, deve também 

desenvolver atividades que visem a proteção e o acesso aos documentos de arquivo. 

 É importante salientar, que de acordo com a Lei n° 9. 605, de 12 de fevereiro 

de 1998 que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas 

e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências, configura-se crime 

contra o patrimônio cultural do país destruir, inutilizar ou danificar os documentos de 

valor secundário em virtude da relevância histórica que apresentam para o país. 

A Lei exposta acima, serve tanto para instituições públicas quanto para as 

privadas detentoras de acervos identificados de interesse público e social.  Inseridas 

nesse contexto estão as instituições militares, esportivas e religiosas sediadas em 

Santa Maria, visto que os documentos produzidos e recebidos por ambas resultam de 

atividades desenvolvidas em meio a sociedade santa-mariense. Essas instituições 

surgiram e desenvolveram-se com o intuito de suprir as necessidades dessa 
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sociedade, compartilham seus problemas, contribuíram e contribuem para a sua 

formação social, cultural e para o seu bem-estar. 

 Diante disso, considera-se os seus acervos de extrema importância para a 

compreensão da evolução histórica da sociedade santa-mariense, visto que as 

instituições de caráter militar e religioso, sediadas na cidade, contribuíram não só para 

a origem, mas para a formação de Santa Maria e até os dias atuais as instituições 

militares colaboram para o crescimento econômico, populacional e urbano.  

Referente as instituições religiosas, entende-se que elas colaboram para o 

desenvolvimento do cidadão como ser social e humano ao fornecer orientações que 

cooperam para a boa convivência em sociedade. 

No caso das instituições esportivas, ambas foram fundadas na cidade na 

década de 90 (noventa) e desde então vêm contribuindo, através da prática do 

esporte, para a saúde, socialização e para a educação da sociedade santa-mariense. 

Assim, entende-se que os documentos acumulados pelas referidas instituições, 

após adquirirem valor secundário pela relevância probatória, histórica ou informativa 

que apresentam, são considerados patrimônio documental da instituição e da 

sociedade santa-mariense. Da instituição, por preservar a memória institucional e da 

sociedade por representar parte da sua história social e cultural.  

Diante disso, reconhece-se a difusão desses arquivos imprescindível e a vista 

disso, o Guia de Referência de Arquivos Esportivos, Militares e Religiosos de Santa 

Maria cumprirá a sua função, divulgando-os para conhecimento público, orientando o 

usuário sobre o acesso a esses acervos que se constituem no patrimônio documental 

da cidade. 

Nesses arquivos encontra-se registrada a memória, importante subsídio para o 

conhecimento da história. Para uma melhor compreensão, no próximo capítulo é 

explorada a relação existente entre arquivo, memória e história. 
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3 ARQUIVO, MEMÓRIA E HISTÓRIA 

 

Com o advento da escrita surgiram os arquivos a milhares de anos devido à 

necessidade de o homem conservar a memória e preservar a história. Nesse sentido, 

as autoras Richter et al. (1997, p. 23), corroboram ao falar que “os arquivos existem 

desde que o homem resolveu registrar suas relações como manifestação da atividade 

humana”. 

Ainda, de acordo com Richter et al. (1997, p. 24), “os arquivos constituem a 

memória das instituições e das pessoas”. Tanto as instituições públicas quanto as 

privadas detêm nos arquivos a memória institucional e sociocultural, uma vez que são 

criadas para atender as necessidades da sociedade onde estão inseridas, 

contribuindo dessa forma para a construção da história social e cultural. 

Cook (1998, p. 143), salienta que “os arquivos são templos modernos — 

templos de memória”. Nos arquivos a memória é formada pelos acervos e é a partir 

dela que os pesquisadores e historiadores interpretam, constroem e reconstroem a 

história. 

Para Merlo e Konrad: 

 
[...] os arquivos possuem uma ligação com a História e a memória, por meio 
de fatos registrados, ou seja, por meio dos documentos arquivísticos. Esta 
importante relação evoca aos cidadãos a busca por memórias passadas, e 
instiga ao resgate de sua identidade. (MERLO; KONRAD, 2015, p. 37). 

 

Entende-se por memória aquilo que é lembrado e construído no presente e com 

base nela se constrói a história que de acordo com Jenkins (2011, p. 42), “é a maneira 

pela qual as pessoas criam, em parte, suas identidades”. […].  

Na visão de Bittencourt e Menezes: 

 

A história constitui uma evolução continua, onde a transformação e 
modificação do mundo estão inseridas diretamente nos arquivos e no 
tratamento da informação. O que existe hoje tem sua origem em um passado, 
e o futuro dependerá do que existe atualmente, sendo os arquivos por sua 
própria natureza o elo que une o passado ao presente e o presente ao futuro. 
(BITTENCOURT; MENEZES, 2006, p. 55). 

 

Diante do que foi exposto, percebe-se a relação existente entre arquivo, 

memória e história, pois é nos arquivos que se encontra a memória necessária para a 

construção e conhecimento da história.  
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Referente a Santa Maria, entende-se que parte da memória da sociedade 

santa-mariense encontra-se conservada nos arquivos de cunho esportivo, militar e 

religioso da cidade, já que ambas instituições possuem objetivos sociais e de acordo 

com Andrade (2006, p. 151), “a natureza das atividades sociais força a criação do 

documento de arquivo que, por sua vez, culmina na possibilidade de resgate da 

memória humana”. 

Entende-se que as informações contidas nos documentos de caráter histórico 

conservados nos arquivos dos órgãos esportivos possibilitam, através da pesquisa, o 

conhecimento da história da instituição e parte da história da cidade, por exemplo, 

com relação aos times, as súmulas dos jogos podem servir para a compreensão dos 

resultados dos mesmos, servindo de testemunhos da trajetória histórica do esporte na 

cidade. 

Referente as instituições militares, as quais desenvolvem ações em prol da 

segurança nacional, entende-se que as informações contidas nos documentos podem 

servir de subsídio para a compreensão da trajetória histórica dessas instituições 

instaladas na cidade, as quais desenvolveram atividades que contribuíram para a 

formação da cidade, para o crescimento econômico local e para a segurança dos 

santa-marienses. 

No caso das instituições religiosas, entende-se que as informações contidas 

nos documentos de caráter histórico possibilitam, através da pesquisa, o 

conhecimento da história da instituição e parte da história da vida dos fiéis, uma vez 

que contém informações sobre suas práticas religiosas como batismo, casamento, 

etc. 

Além desses, outros dados históricos podem servir de subsídio para o 

pesquisador que pode ser o historiador, o administrador ou o cidadão comum que 

tenha interesse nesta temática. 

Entende-se que a memória registrada nos documentos de valor secundário, 

conservada nesses arquivos, possibilita aos usuários, através da pesquisa, o resgate 

da história e da identidade dos santa-marienses, ficando claro a importância e a 

necessidade da difusão desses arquivos principalmente quando se tornam 

permanentes. 

A seguir, são apresentados o conceito e o contexto dos Arquivos Permanentes. 

 



23 

 

  
 

3.1 OS ARQUIVOS PERMANENTES 

 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 

2005, p. 34), define arquivo permanente como o “Conjunto de documentos 

preservados em caráter definitivo em função de seu valor. Também chamado arquivo 

histórico”. 

Os arquivos permanentes, também conhecidos como arquivos de terceira idade 

ou arquivos históricos, são constituídos por um conjunto de documentos de valor 

secundário definido pelos autores Rousseau e Couture (1998, p. 117 – 118), “como 

sendo a qualidade do documento baseada nas utilizações não imediatas ou 

científicas”. São documentos que foram recolhidos aos arquivos permanentes em 

razão dos valores probatório, informativo ou histórico. Esses documentos devem ser 

preservados definitivamente, pois são importantes fontes para a pesquisa e 

informação, além de constituírem parte do patrimônio das instituições, sejam elas 

públicas ou privadas e da sociedade onde estão inseridas.  

Paes (2004), classifica as atividades dos arquivos permanentes em quatro 

grupos:  

1) Arranjo – reunião e ordenação adequada dos documentos. 
2) Descrição e publicação – acesso aos documentos para consulta e 
divulgação do acervo. 
3) Conservação – medidas de proteção aos documentos e, 
consequentemente, do local de sua guarda, visando a impedir sua destruição. 
4) Referência – política de acesso e uso dos documentos. (PAES, 2004, p. 
122). 
 

Essas atividades, quando desenvolvidas, possibilitam que o arquivo 

permanente cumpra a sua função básica que é, de acordo com as autoras Richter et 

al. (1997, p. 60), “[…] dar acesso às informações contidas nos documentos”. O arquivo 

permanente, independente da entidade produtora, tem a função de conservar, de 

preservar e de disponibilizar as informações para seus usuários que de acordo com o 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 

169), é a “pessoa física ou jurídica que consulta arquivos. Também chamada 

consulente, leitor ou pesquisador”. 

A consulta nos arquivos permanentes deve ser liberada ao público e de acordo 

com Bellotto (2007, p. 25), “estes interessam muito mais aos pesquisadores do que 

aos administradores […]”. 
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A colocação da autora deve-se ao fato de que nessa fase os documentos já 

cumpriram a função para os quais foram produzidos ou recebidos não sendo, portanto, 

requisitados com tanta frequência por seus gestores, mas, devido aos fins cientifico, 

social e cultural que apresentam, constituem-se em ricas fontes para pesquisa 

histórica, possibilitando ao pesquisador compreender a história da instituição 

arquivística, sua evolução, a transformação da sociedade ao longo dos anos, entre 

outros. 

 Nessa concepção de arquivos permanentes se enquadram os arquivos de 

cunho esportivo, militar e religioso, situados na cidade de Santa Maria, RS. Os 

documentos custodiados por esses arquivos de caráter permanente, depois de serem 

arranjados e descritos, devem ser disponibilizados para pesquisa e difundidos, uma 

vez que os documentos ali conservados são resultantes de ações desenvolvidas por 

instituições que fazem parte da sociedade santa-mariense e que por apresentarem 

valor secundário servem de subsídio para pesquisa.  

No contexto desta pesquisa, tanto os arquivos públicos (militares), como os 

arquivos privados (esportivos e religiosos) situados em Santa Maria são detentores 

da memória destas instituições permitindo o conhecimento da história institucional e 

sociocultural, o que os difere é a natureza das instituições e isso reflete nas condições 

de acesso aos documentos pelos usuários externos.  

As instituições públicas têm o dever de preservar e de proporcionar o acesso 

aos documentos de valor secundário por se constituírem em importantes fontes de 

pesquisa e por servirem de prova das ações desenvolvidas entre o Estado e a 

sociedade, devendo restringir, apenas, a consulta aos documentos classificados como 

sigilosos e/ou privados.  

Com relação às instituições privadas identificadas como de interesse público e 

social, por não serem obrigadas a disponibilizar os documentos para pesquisa, 

dificilmente priorizam o acesso ao pesquisador e a sociedade.  

As instituições de caráter esportivo, militar e religioso que priorizam o acesso 

aos seus arquivos e tem interesse em divulgá-los, neste caso, de Santa Maria, são 

aquelas que compreendem que fazem parte da história e da cultura da cidade e que 

seus acervos são de grande valia para a história. 
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 Assim, para que esses arquivos se tornem conhecidos pelos pesquisadores e 

pela sociedade, faz-se necessária à sua difusão através de instrumentos de pesquisa, 

como o Guia que será aqui apresentado. 
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4 OS ARQUIVOS PÚBLICOS E OS ARQUIVOS PRIVADOS DE INTERESSE 

PÚBLICO E SOCIAL 

 

Neste quarto capítulo apresenta-se, em um primeiro momento, o conceito de 

Arquivos Públicos e de Arquivos Privados de Interesse Público e Social. Além disso, 

neste capítulo são apresentados, aspectos referentes aos Arquivos Militares, 

Religiosos e Esportivos.  

No Brasil, a Lei 8.159 de 8 de janeiro de 1991 que dispõe sobre a política 

nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências (Lei de Arquivos), 

define: 

 

Art. 7° - Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e 
recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito 
federal, estadual, do Distrito Federal e municipal em decorrência de suas 
funções administrativas, legislativas e judiciárias. (BRASIL, 199, p.1). 
 

Além disso, a Lei de arquivos, considera que são também de interesse público 

“os documentos produzidos e recebidos por instituições de natureza privada 

encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades”. Ainda, 

a supracitada Lei estabelece a ordenação das instituições arquivísticas públicas da 

seguinte forma: 

—  Arquivos Federais: o Arquivo Nacional, os arquivos do Poder Executivo 

(Ministério da Marinha, das Relações Exteriores, Exército e da Aeronáutica), arquivos 

do Poder Legislativo e Judiciário. 

— Arquivos Estaduais: arquivos do Poder Executivo, Legislativo e do Poder 

Judiciário. 

—  Arquivos do Distrito Federal: Arquivos do Poder Executivo, do Poder Legislativo 

e do Poder Judiciário. 

—  Arquivos Municipais: Arquivos do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Lei n° 

8.159 (BRASIL, 1991), que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e 

privados e dá outras providências. 

Cabe ao poder público conservar e preservar as informações, assegurando o 

acesso e a proteção dos documentos de arquivo sob sua custódia, uma vez que está 

previsto na Constituição Federal, art. 5º, incisivo XXXIII, que: 
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Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível a segurança da sociedade e do estado. (BRASIL, 1988, 
p. 19). 

 

De acordo com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Art. 24, § 1º, as 

informações em que o sigilo seja necessário a segurança da sociedade e do Estado 

serão classificadas em: ultrassecreta, secreta ou reservada. Cumpridos os prazos de 

restrição de acesso que é atualmente de vinte e cinco anos para a informação 

ultrassecreta, de quinze para secreta e de cinco para a reservada a informação torna-

se “automaticamente de acesso público”. (BRASIL, 2011, p.7). 

Ainda de acordo com a supracitada Lei, referente as informações pessoais o 

acesso é, independente da classificação de sigilo, “restrito por cem anos, contados a 

partir da produção da documentação, a fim de respeitar à intimidade, a vida privada, 

a honra, a imagem, a liberdade e as garantias individuais das pessoas”. (BRASIL, 

2011). 

O acesso à documentação histórica é garantido pelo Decreto n° 7.724/2012, 

Art. 40, o qual define que encerrado o prazo da classificação de sigilo, os documentos 

são conduzidos ao “Arquivo Nacional, ao arquivo permanente do órgão público, da 

entidade pública ou da instituição de caráter público, para fins de organização, 

preservação e acesso”. (BRASIL, 2012, p. 12). 

 Os arquivos permanentes públicos têm sob sua custódia uma documentação 

importante para pesquisa histórica. Na visão de Jardim (1995), a guarda desses 

documentos pelas instituições públicas se justifica por dois aspectos: “de um lado, em 

função do uso desses documentos para a pesquisa científica e, de outro, como fator 

de testemunho das ações do Estado e garantia de direitos dos cidadãos”. (JARDIM, 

1995, p. 3). 

Para Bellotto (2014, p. 8), esses arquivos “[…] são centros armazenadores do 

patrimônio documental, da archivalía, que é parte do patrimônio histórico e cultural de 

uma comunidade, de uma cidade, estado ou país”.  

Ainda, segundo a autora: 

 

A sociedade faz dos arquivos públicos usos multifacetados, utilizando os seus 
documentos como registros fidedignos, necessários à vida civil, pessoal e 
profissional de seus integrantes, assim como permitindo-lhes melhor 
compreender a identidade cultural de sua comunidade e a evolução da sua 
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história e do desenvolvimento das relações entre o cidadão e o Estado. 
(BELLOTTO, 2014 p. 3, 4). 

 

Diante da relevância da documentação conservada nos arquivos públicos, 

entende-se a importância da difusão dos mesmos para que mais usuários tenham 

conhecimento desse patrimônio documental. 

Referente aos arquivos privados, o art. 11 da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991 

diz que “consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou 

recebidos por pessoas física ou jurídica, em decorrência de suas atividades”. 

(BRASIL, 1991, p. 2).  

Para Bellotto: 

 

Arquivos privados são os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos 
por instituições não governamentais, famílias ou pessoas físicas, em 
decorrência de suas atividades específicas e que possuam uma relação 
orgânica perceptível através de processo de acumulação. (2008, p.168). 
 

Bacellar (2011, p. 42), entende que “ a documentação de caráter privado pode 

dizer respeito a acervos de pessoas, de famílias, grupos de interesse (militantes 

políticos, instituições, clubes, etc.) ou de empresas”. [...].  

A partir dessas colocações, entende-se que os arquivos privados são os 

conjuntos de documentos produzidos e recebidos por pessoas físicas ou por pessoas 

jurídicas durante o desempenho de suas funções e, por isso, é de direito privado, 

porém, de acordo com o Art. 12 da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991 “os arquivos 

privados podem ser identificados pelo Poder Público como de interesse público e 

social, desde que sejam considerados como conjuntos de fontes relevantes para a 

história e desenvolvimento científico nacional”. (BRASIL, 1991, p. 2). 

A declaração de interesse público e social é realizada pelo Conselho Nacional 

de Arquivos (Conarq), com base na relevância da documentação para a história social 

e cultural do país, podendo ser feita em toda ou em parte do acervo. Nesse contexto, 

Molina contribui ao falar que: 

 

De acordo com a legislação arquivística, as normas para que os arquivos 
privados, pessoais ou institucionais possam ser declarados de interesse 
público e social são determinadas via Presidência da República, por meio de 
decreto. A declaração deve-se ao fato dos arquivos privados, em razão de 
seu conteúdo e/ou procedência de seus documentos, registrarem marcos ou 
dimensões significativas da história social, econômica, técnica ou cultural do 
país. (MOLINA, 2013, p. 167) 
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Ainda assim, o acesso aos documentos de arquivos privados declarados de 

interesse público e social, dependerá da liberação do responsável, pois, de acordo 

com o art. 14 da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, ”o acesso aos documentos de 

arquivos privados identificados como de interesse público e social poderá ser 

franqueado mediante autorização de seu proprietário ou possuidor”. (BRASIL, 1991, 

p. 2). 

Para o Conselho Internacional de Arquivos (2012), as instituições de natureza 

privada não são obrigadas a proporcionar acesso aos seus documentos de arquivo, a 

menos que haja alguma determinação legal. Porém, muitas vezes os documentos 

armazenados nesses arquivos “têm significativo valor para a história social, 

econômica, religiosa, comunitária e pessoal, bem como para a produção de 

conhecimento e apoio ao desenvolvimento”. (CIA, 2012, p. 13). Nesse sentido, 

entende-se que é extremamente relevante as instituições facultarem o acesso dos 

usuários externos aos seus arquivos. 

Quanto a divisão dos arquivos privados, entendemos que eles se dividem em 

três categorias, que são: arquivos econômicos, sociais e pessoais. De acordo com 

Bellotto (2006), na categoria dos arquivos econômicos estão compreendidos os 

documentos gerados pelas empresas comerciais, industriais, financeiras ou de 

serviços, que podem ser de pequeno, médio ou de grande porte. 

Já os arquivos pessoais compreendem os documentos gerados e/ou recebidos 

por pessoa física no desempenho de suas atividades. Preservados se constituem em 

testemunho e tem a possibilidade de ser liberado à pesquisa pública. 

Na categoria dos arquivos sociais, incluem-se os arquivos religiosos, notariais 

e de organizações políticas. São os documentos produzidos pelas corporações 

esportivas, filantrópicas e culturais, universidades, instituições religiosas e outras que 

não visam lucro. 

O Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406/2002), define em seu art. 44 que as 

organizações religiosas e as associações (desportivas) são pessoas jurídicas de 

direito privado. São instituições sem fins lucrativos e com objetivos sociais, onde os 

arquivos, apesar de serem de direito privado, podem ser considerados de interesse 

público dado a importância dos documentos para construção da história social e 

cultural do país, estado ou município onde estão inseridos. 
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Ao descrever o contexto de arquivo público, a presente pesquisa discorre sobre 

os arquivos militares e ao descrever o contexto de arquivo privado, discorre sobre os 

arquivos religiosos e sobre os arquivos esportivos, como veremos a seguir. 

 

4.1 OS ARQUIVOS MILITARES 

 

As forças armadas são constituídas pelo Exército (força terrestre), pela Marinha 

(força naval) e pela Aeronáutica (força aérea). As três instituições militares são 

responsáveis pela administração de um rico patrimônio cultural formado por bens de 

natureza imaterial e material (bens móveis e imóveis). Dentre os bens de natureza 

material móvel estão os acervos documentais históricos que se constituem nos 

arquivos militares. 

Os arquivos permanentes militares possuem caráter institucional de natureza 

pública e tem sob custódia um patrimônio documental que é também da humanidade.  

Esses arquivos preservam fontes que possibilitam a manutenção da memória 

da instituição e o conhecimento da história do local onde estão inseridos, como é o 

caso do Município de Santa Maria, visto que boa parte de seu surgimento e 

desenvolvimento se deve a presença dos militares.  

Nesse sentido, Kickhofel (2000, p. 15), fala que “a cidade se originou de um 

povoamento decorrente da localização do acampamento da Comissão de 

Demarcação de Limites da América Meridional, criada pelo referido Tratado, no lugar 

do Rincão de Santa Maria”. 

Machado complementa ao falar que: 

 

[...] nota-se a grande influência da presença militar na origem e formação do 
município, pois muitos militares aqui se estabeleceram, marcando residência 
e atividades rurais ou comerciais. Fato este, comum no território gaúcho em 
que os militares eram, ao mesmo tempo, soldados e donos de terras, com a 
missão de defender e povoar, favorecendo dessa forma o crescimento 
econômico, populacional e urbano do povoado. Isso não somente com o 
acampamento, mas ao longo da história santa-mariense, permanecendo até 
hoje esta influência na economia do município. (MACHADO, 2008, p. 76 e 
77). 
 

Atualmente, Santa Maria possui o segundo maior contingente de militares do 

Brasil, contando com unidades do Exército, da Brigada Militar e da Base Aérea que, 

além de manter a soberania terrestre e do espaço aéreo, contribuem para o 

desenvolvimento local, para a segurança e para o bem-estar da comunidade, 
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desenvolvendo ações cívicas sociais nos bairros da cidade como a verificação da 

pressão arterial e do nível de glicose no sangue, oferecendo serviços de atendimento 

odontológico, de barbearia, de corte de cabelo, realizando atividades recreativas, 

palestras sobre a prevenção ao uso de drogas, de doenças sexualmente 

transmissíveis, sobre o acesso à carreira militar, entre outros serviços.  

Percebemos a forte atuação dos militares em Santa Maria desde a sua origem 

até os dias atuais e como toda atividade desenvolvida tende a gerar documentos, 

considera-se a documentação de caráter histórico, produzida e recebida no âmbito 

das instituições militares de Santa Maria de fundamental importância para a 

compreensão histórica e cultural da cidade. 

Nesse sentido, evidencia-se a importância da difusão dos arquivos de cunho 

militar, através do instrumento de pesquisa Guia, para que a sociedade santa-

mariense e os pesquisadores interessados na história militar tenham conhecimento 

do potencial informativo desses acervos, da localização e da possibilidade de acesso 

a esse patrimônio documental que é de natureza pública.  

 

4.2 OS ARQUIVOS RELIGIOSOS 

 

As instituições religiosas desenvolvem suas atividades em meio a sociedade e 

os documentos produzidos por elas comprovam momentos importantes da vida dos 

fiéis. Nesse contexto, Bittencourt (2016, p. 14), diz que “os arquivos religiosos, 

principalmente no que tangem a esfera brasileira, são fundamentais não somente para 

a construção da história da instituição, como também, para a formação de nossa 

história social”. 

São arquivos formados por documentos referentes a fundação e trajetória da 

instituição e a vida religiosa dos fiéis como, por exemplo, os registros de batismo, de 

matrimônio, de óbito, etc. Esses documentos contribuem para a compreensão das 

sociedades, por isso, entende-se que os arquivos religiosos são de interesse privado, 

público e social. Privado, em razão da existência de documentos de cunho 

administrativo e de documentos que dizem respeito a vida pessoal de seus religiosos. 

Público e social pelo fato de que se constituem em fontes relevantes para construção 

da história social das sociedades. 
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Nesse contexto, a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991 que dispõe sobre a política 

nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências define no art.16 que 

“os registros civis de arquivos de entidades religiosas produzidos anteriormente a 

Vigência do Código Civil ficam identificados como de interesse público e social”. 

(BRASIL, 1991, p.1). 

São os documentos produzidos anteriormente à proclamação da república, já 

que no período colonial e imperial, não havia ainda Registro Civil no Brasil.  

A exemplo, citamos a declaração da Associação dos Registradores de Pessoas 

Naturais do Estado de São Paulo (ARPEN.SP, 2018), a qual fala que durante o 

período do Império, as condições e normas para o casamento eram determinadas 

pela Igreja e os nascimentos, marcados pelo assentamento do batismo. 

 Nesse contexto Bellotto explica: 

 

Outro importante polo são os arquivos religiosos. Os da Igreja Católica, com 
datas anteriores à proclamação da república, devido ao valor jurídico de seus 
registros demográficos (já que nos períodos colonial e imperial não havia 
registro civil), mereceu um artigo, o 16, na Lei nº 8.159: “os registros civis de 
arquivos e entidades religiosas produzidos anteriormente à vigência do 
código civil ficam identificados como de interesse público e social”. 
(BELLOTTO, 2006, p. 256). 
  

Entretanto, essa identificação não garante o acesso à documentação, pois, a 

legislação atribui aos seus detentores a decisão da liberação à pesquisa. (SILVA; 

BORGES, 2009). 

Para a sociedade e para os pesquisadores, essa atribuição acaba dificultando 

o acesso aos documentos de arquivos religiosos. Nesse sentido, Barcellar (2011, p. 

39), diz que “os arquivos de natureza religiosa no Brasil são detentores de grandes 

conjuntos documentais, nem sempre facilmente acessíveis”.  

Diante da relevância das fontes é necessária uma maior conscientização dos 

responsáveis pelos referidos arquivos da importância em proporcionar o acesso a 

esses acervos. 

Em Santa Maria, percebe-se que a religião está presente e sendo praticada na 

cidade desde a sua origem, pois, conforme Kickhofel (2000, p. 16), “a Igreja Católica 

Romana se instalou na região desde o início do povoamento, por volta do ano de 

1787, visto que o primeiro proprietário daquelas terras era um padre”.  Data essa, que 

não havia ainda, Registro Civil no Brasil. 
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Após, outras religiões surgiram e construíram seus templos na cidade. 

Atualmente, segundo a Secretaria de Turismo do Município (2018), estão presentes 

em Santa Maria 12 (doze) instituições religiosas, são elas: Anglicana, Batista, 

Católica, Espírita, Evangélica, Judaica, Luterana, Messiânica, Metodista, Mórmon, 

Presbiteriana e Umbanda. 

Diante disso, constata-se que desde a formação do povoado as instituições 

religiosas vêm acompanhando o desenvolvimento da sociedade santa-mariense e 

desde então, produzindo e recebendo documentos. Parte desses documentos de 

valor secundário contribuem para a compreensão da formação da história social de 

Santa Maria, sendo, portanto, identificados de interesse público e social, por isso 

apontados neste estudo como patrimônio documental, não só da instituição produtora, 

como também, da sociedade santa-mariense.  

A partir do entendimento de que as instituições religiosas de Santa Maria têm 

sob sua guarda a memória que serve de subsídio para a compreensão da história 

institucional e da história social dos santa-marienses, ressalta-se a relevância da 

difusão dos arquivos de cunho religioso. 

 

4.3 OS ARQUIVOS ESPORTIVOS 

 

Na Arquivologia, assim como os arquivos religiosos e os militares, os arquivos 

esportivos ainda carecem de estudos, pois são poucas as referências sobre a 

temática.  

 Contudo, entende-se que de acordo com a natureza dos documentos, os 

arquivos de esporte são classificados como especializados, pois Paes considera que: 

 

Arquivo especializado é o que tem sob sua custódia os documentos 
resultantes da experiência humana num campo específico, 
independentemente da forma física que apresentem, como, por exemplo, os 
arquivos médicos ou hospitalares, os arquivos de imprensa, os arquivos de 
engenharia e assim por diante. [...]. (PAES, 2004, p. 23). 

 

 São documentos que provêm da realização de atividades de alguma área 

específica, que no caso dos arquivos esportivos, são ligadas ao esporte. 

Os arquivos de esporte possuem caráter institucional, de interesse privado e 

público. Privado, pela presença de documentos de uso administrativo e público por 

conter documentos de valor secundário cujas fontes são relevantes para pesquisa 
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histórica e cultural do local onde estão inseridas as instituições, posto que constroem 

a sua história em meio a sociedade.  

No que tange ao esporte, Goellner (2005, p. 79), explica que “são muitas as 

histórias que sobre ele foram e são construídas em diferentes tempos e culturas”. 

Ainda, para Goellner as histórias do esporte: 

 
 [...] se alicerçam em diferentes fontes: documentos, registros oficiais de 
competições e instituições, fotografias, súmulas, diários, reportagens, 
depoimentos de quem viu, viveu e sentiu diferentes possibilidades do 
acontecer deste importante elemento da cultura corporal. (GOELLNER, 2005, 
p. 79). 

 

São fontes que servem para a construção da história desportiva e social e 

também para a manutenção da memória dos Clubes, dos times e das torcidas, 

justificando assim a necessidade da difusão desses acervos para que a sociedade 

tenha conhecimento da riqueza dessas fontes e da possibilidade de pesquisa nesses 

arquivos. 

Botellho et al. (2007) cita os diversos tipos de usuários da informação esportiva, 

são eles: gestores desportivos, especialistas, pesquisadores, treinadores, atletas, 

árbitros, órgãos de comunicação e o público, em geral. 

Diante da diversidade de usuários, percebemos a relevância das informações 

contidas nos documentos de arquivos esportivos para a pesquisa. Sendo assim, cabe 

aos gestores desportivos a conscientização da necessidade em preservar e 

disponibilizar o acesso a esses arquivos. 

Cabe ressaltar que em Santa Maria, o esporte começou a ser praticado três 

anos após a sua fundação (1876), pois de acordo com Tittelmeyer (2012), em 1879 o 

futebol já era praticado na cidade nos colégios Maristas. Foi na década de noventa 

que começaram a surgir na cidade muitas das instituições desportivas que até hoje 

fazem parte da sociedade santa-mariense, como o Corintians Atlético Clube, fundado 

em 1932, o Esporte Clube Internacional, criado em 1928, entre outras. 

 As instituições desportivas de Santa Maria vêm contribuindo ao longo dos anos 

através da prática do esporte para a formação do cidadão santa-mariense ao 

promover a inclusão social, o aprendizado que serve para a vida como, por exemplo, 

o respeito pelo próximo, saber conviver com as diferenças, com as vitórias e derrotas, 

, etc. Além disso, o esporte proporciona benefícios a saúde a partir do entendimento 
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de que contribui para a prevenção de doenças como a obesidade, além de servir de 

lazer, etc. 

 Independente da modalidade do esporte são muitas as histórias vivenciadas 

tanto pelos atletas e técnicos quanto pelos torcedores que vibram com as conquistas 

e sofrem com as derrotas de seus times. 

Assim sendo, o esporte em Santa Maria faz parte da história e da cultura da 

cidade e a partir disso, considera-se a documentação produzida e recebida por essas 

instituições valiosas fontes de pesquisa, podendo servir de subsídio para o 

conhecimento da história institucional e sociocultural da sociedade em questão.  

Diante do exposto, pode-se compreender que os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos pelas instituições desportivas se constituem nos arquivos 

esportivos e divulga-los é uma forma de contribuir para a qualidade e aumento do 

número de pesquisa sobre o tema e para destacar a relevância das instituições 

esportivas para a história de Santa Maria. 
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5 AS FUNÇÕES ARQUIVÍSTICAS 
 

Neste capítulo, cita-se, inicialmente, as Funções Arquivísticas: descrição e 

difusão dos Arquivos, seguida das formas de difusão utilizadas pelos arquivistas no 

âmbito dos arquivos permanentes e, para finalizar, é apresentado o instrumento de 

pesquisa-Guia. 

 A essência de toda instituição, seja ela pública ou privada, é a de proporcionar 

o acesso às informações contidas nos documentos. Para isso, se faz necessária a 

aplicação de funções arquivísticas como a produção, a aquisição, a classificação, a 

avaliação, a conservação, a descrição e a difusão. Essas funções possibilitam o 

arquivo cumprir a sua função básica que é segundo Paes (2007, p. 20), “tornar 

disponível as informações contidas no acervo documental sob sua guarda”. 

Como o foco deste trabalho é a difusão dos arquivos permanentes e o produto 

da dissertação, um instrumento para pesquisa Guia de Referência de Arquivos, 

elaborado com base nos processos de descrição e difusão arquivística, enfatizaremos 

as funções de descrição e difusão, descritas a seguir. 

 

5.1 A DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA 

 

Considerada uma das funções arquivísticas, a descrição, auxilia o pesquisador 

e o gestor no acesso dos documentos de arquivo, pois, de acordo com a Norma Geral 

Internacional de Descrição de Arquivos (ISAD (G), 2000, p. 10), “o objetivo da 

descrição arquivística é identificar e explicar o contexto e o conteúdo de documentos 

de arquivo a fim de promover o acesso aos mesmos”. 

Ainda, sobre o objetivo da descrição, Bittencourt (2014), fala que essa função 

apresenta dois objetivos, são eles: “dar acesso à informação e facilitar o controle pelo 

arquivista”. (BITTENCOURT, 2014, p. 913). 

A partir da descrição das informações contidas nos documentos de arquivo são 

gerados os instrumentos de pesquisa, ou seja, a descrição é concretizada com a 

produção dos instrumentos de pesquisa que de acordo com Lopez (2002, p. 10), “são 

as ferramentas utilizadas para descrever um arquivo, ou parte dele, tendo a função de 

orientar a consulta e de determinar com exatidão quais são e onde estão os 

documentos. ”  
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Paes (2004, p. 127), afirma que “além de tornar o acervo acessível, os 

instrumentos de pesquisa objetivam divulgar o conteúdo e as características dos 

documentos”. 

No entendimento de Bellotto (2006), os instrumentos são essenciais para a 

pesquisa histórica. Ainda segundo a autora “o conhecimento prévio das fontes —  a 

detecção do material de interesse —  é proporcionado aos historiadores pelos 

arquivistas, através dos chamados instrumentos de pesquisa”. (BELLOTTO, 2006, p. 

175). 

Analisando as colocações dos autores, entende-se que os instrumentos de 

pesquisa são ferramentas essenciais para a identificação e localização das fontes 

pelos pesquisadores e administradores. Além de proporcionar a divulgação dos 

acervos, atraindo novos usuários aos arquivos. 

No entanto, cabe ressaltar, que a elaboração dos instrumentos de pesquisa 

está condicionada as atividades de classificação e arranjo dos acervos, pois, faz-se 

necessário que o acervo do arquivo esteja organizado para que o usuário possa 

pesquisar. 

Para que haja uma padronização das descrições, os instrumentos são 

produzidos com base em Normas. No Brasil, utiliza-se a Norma Brasileira de 

Descrição Arquivística (NOBRADE), a qual é constituída por um conjunto de 

especificações que de acordo com os princípios arquivísticos, possibilitam a 

padronização das descrições dos documentos de arquivo.  

Os instrumentos de pesquisa constituem-se em: Guias, Inventários, Catálogos, 

Catálogos seletivos e índices. (BELLOTTO, 2006). Ambos instrumentos, são 

importantes para o acesso e a difusão dos acervos. 

Após as explanações acima, veremos no próximo subitem em que consiste a 

difusão arquivística, bem como a importância dessa função para os arquivos. 

 

5.2 A DIFUSÃO ARQUIVÍSTICA 

 

A difusão é uma função arquivística que expõe para a sociedade o acervo, a 

instituição e os serviços prestados aos usuários. Nesse contexto, Ferreira (2015, 

p.35), contribuí ao falar que “a difusão arquivística é a função que tem por finalidade 

comunicar os arquivos, promovendo-os em meio a sociedade”.   
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Além disso, de acordo com Cé e Pedrazzi (2011), a difusão pode atrair novos 

pesquisadores ao arquivo que até o momento desconheciam “do potencial informativo 

(científico, histórico, pedagógico, social, cultural) da documentação em questão”. (CÉ, 

PEDRAZZI, 2011, p. 78 e 79). 

Essa função arquivística é de grande importância para a visibilidade dos 

arquivos permanentes, pois, muitas vezes a sociedade desconhece o poder 

informativo dos arquivos, devido à falta de divulgação. Além disso, contribui para o 

desenvolvimento de pesquisas, visto que auxilia o pesquisador na localização das 

fontes e instiga a curiosidade do público. 

Entende-se que a difusão ao divulgar a instituição, os acervos e os serviços 

prestados aos usuários aproxima a sociedade do seu patrimônio documental e instiga 

a pesquisa, contribuindo para o aumento do número de usuários. 

Cé e Pedrazzi (2011), destacam a importância da difusão para os arquivos 

como forma de suprir a carência de referência, de promoção e de divulgação dos 

mesmos. Ainda segundo as autoras “o processo de difusão tem sido uma ferramenta 

significante de aproximação do arquivo com a sociedade”. (CÉ, PEDRAZZI, 2011, p. 

77). 

Cabe ressaltar, que o marketing dispõe de estratégias que podem auxiliar na 

difusão dos arquivos, dentre elas, o estudo de usuários que serve para identificar as 

necessidades de informação dos mesmos e assim propor melhorias. Para Cé e 

Pedrazzi (2011, p. 79), “o estudo de usuário é importante visto que assim se tem a 

oportunidade de conhecer as necessidades e expectativas dos usuários, bem como 

formá-los e idealizá-los, de modo escolher a melhor maneira de divulgar o arquivo”.  

Kurtz (1990, p. 03), complementa dizendo que “o sucesso de um órgão de 

informação depende do conhecimento que possui das necessidades de informação 

dos indivíduos que utilizam seus serviços”. 

Sendo assim, as ferramentas de marketing quando aplicadas nos arquivos 

contribuem para a satisfação das necessidades informacionais dos usuários e 

consequentemente para a sua divulgação, visto que ao identificar as necessidades 

informacionais dos usuários o arquivista buscará desenvolver atividades que visem a 

sua melhoria, a fim de proporcionar a satisfação dos “clientes” e atrair novos, 

contribuindo, assim, para a disseminação do produto dos arquivos que é a informação. 

De acordo com Perez: 
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Disponibilizar as informações para o maior número de pessoas é o 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. 
(PEREZ, 2005, p. 32). 

 

As instituições arquivísticas, além de custodiar as informações devem difundi-

las, para que as fontes disponíveis nos arquivos permanentes possam servir de 

subsídio para a história. 

No tocante aos arquivos de cunho esportivo, militar e religioso de Santa Maria 

a difusão arquivística contribuirá para o pesquisador, para o cidadão comum que tiver 

interesse em realizar pesquisas nesses locais e para a própria instituição arquivística, 

visto que proporcionará a divulgação dos referidos arquivos e dos serviços que estes 

oferecem, auxiliando o usuário na localização dos acervos, podendo este programar 

a sua visita e pesquisa conforme as informações dispostas no Guia.  

Além disso, poderá promover os arquivos em meio a sociedade, contribuindo 

para o aumento de pesquisas na área ao despertar a curiosidade do público.  

Diante do exposto, entende-se que ao divulgar as instituições arquivísticas de 

cunho esportivo, militar e religioso, os seus acervos e as condições de acesso e uso 

dos documentos, irá aproximar a sociedade santa-mariense do seu patrimônio 

documental havendo a difusão do mesmo. 

Diante do entendimento de que os arquivos em questão carecem de divulgação 

e de reconhecimento, principalmente pela sociedade santa-mariense, considera-se a 

difusão aqui proposta relevante e necessária. 

No próximo subitem, são apresentadas as diferentes formas de difusão 

arquivística que podem ser realizadas para a divulgação dos arquivos. 

 

5.2.1 Formas de Difusão 

 

Para (BELLOTTO, 2006) a difusão em arquivos pode ser: educativa, editorial e 

cultural.  

— Na difusão educativa realizam-se atividades pedagógicas voltadas para 

estudantes de escolas e de universidades. É uma forma de aproximar as crianças, os 

jovens e os adultos, do arquivo, incentivar a pesquisa histórica e a preservação do 
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patrimônio documental através de atividades como: visitas guiadas, exposições de 

documentos, fotografias, maquetes, etc.  

— No caso da difusão editorial, as ações concentram-se na publicação de 

instrumentos que além de facilitarem o acesso aos acervos servem de divulgação dos 

produtos e serviços dos arquivos. Perez (2005), exemplifica alguns recursos que 

podem ser utilizados na difusão editorial, como: marcadores de páginas; boletins; 

folhetos; publicações de livros técnicos, de cartões postais, de calendários, de 

histórias em quadrinhos e a publicação de guias, inventários, catálogos, etc.  

— Já a difusão cultural é realizada através de eventos culturais, palestras, 

cursos, apresentação de trabalhos acadêmicos, etc. São atividades voltadas para a 

divulgação da cultura regional. 

Além dessas, pode-se acrescentar a difusão eletrônica ou digital, a qual utiliza 

recursos tecnológicos para a divulgação dos arquivos permanentes.  

Todas as difusões são relevantes, porém, nesta pesquisa de mestrado, 

abordaremos especificamente a difusão editorial, que através da publicação fornece 

informações aos pesquisadores e a sociedade, em geral sobre o acervo documental, 

os serviços oferecidos e sobre as ações desenvolvidas nos arquivos. 

Segundo Bellotto, as publicações: 

 

“[...] são canais comunicantes com o exterior, pois levam a comunidade, a 
administração e ao meio acadêmico informações sobre o conteúdo do acervo 
documental, o arquivo pode por outro lado, atrair novos usuários e faze-lo 
compreender o que é e o que representa”. BELLOTTO, 2006, p. 229). 
 

Dessa forma, o Guia, produto final desta pesquisa, pode ser visto como um 

importante recurso de conexão entre os arquivos de caráter esportivo, militar e 

religioso de Santa Maria e o pesquisador, além de atrair novos usuários.  

Cabe salientar, que para a divulgação dos arquivos permanentes das 

instituições de caráter esportivo, militar e religioso de Santa Maria, optou-se pela 

adoção da difusão editorial impressa por entender que o Guia é o instrumento de 

pesquisa mais indicado para a divulgação desses arquivos, visto que fornece aos 

pesquisadores e a sociedade santa-mariense, informações gerais que possibilitarão o 

conhecimento e a localização dos acervos. 

Também, pelo entendimento de que os supracitados arquivos serão 

reconhecidos em meio a sociedade santa-mariense e por considerar que nem todas 
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as instituições utilizadas para a pesquisa possuem um site institucional, 

impossibilitando assim o uso da difusão eletrônica, apesar da compreensão que a 

internet é uma ferramenta que intensifica a divulgação dos arquivos. 

No entanto, entende-se que a difusão editorial dos arquivos de cunho esportivo, 

militar e religioso de Santa Maria, realizada através do instrumento de pesquisa Guia, 

impresso, será aprovada pelos administradores, pesquisadores e pela sociedade 

santa-mariense, uma vez que diante da realidade atual dos arquivos pesquisados é a 

versão mais adequada no momento. Além disso, visando complementar a divulgação 

dos arquivos, uma cópia impressa do Guia ficará disponível para consulta no Arquivo 

Histórico Municipal de Santa Maria, que é um local que recebe diariamente 

pesquisadores com interesses diversos. 

No próximo subitem, é apresentado o Guia como instrumento de pesquisa. 

 

5. 2.1.1 Instrumento de pesquisa: Guia 

 

O Guia é um instrumento de pesquisa compreensível por diferentes tipos de 

usuários e na visão das autoras Linden e Vital: 

 

Um dos primeiros instrumentos de pesquisa a ser gerado em uma instituição 
arquivística é o guia. Nele são registradas as informações básicas de 
funcionamento e atendimento do arquivo, assim como, a composição lógica 
do acervo com uma visão mais ampla. Portanto, é por meio do guia que 
ocorre o primeiro contato do usuário com o arquivo, pois as informações 
gerais são localizadas nele, tornando-se um cartão de visita. (LINDEN; 
VITAL, 2015, p. 03). 
 

Com base nas afirmações das autoras acima, entende-se que o Guia é um 

importante instrumento arquivístico de pesquisa elaborado pelos arquivistas no âmbito 

dos arquivos permanentes, pois, além de orientar os usuários na localização dos 

acervos, proporciona uma visão ampliada dos documentos disponíveis no arquivo e 

dos serviços arquivísticos que são prestados aos usuários.  

Com o Guia o público pesquisador ganha tempo para a realização da pesquisa, 

visto que o mesmo orienta e informa o endereço do arquivo, o perfil do acervo, as 

datas-limites dos documentos, as condições de uso e acesso dos documentos (se é 

livre ou se há restrições), os dias e os horários de funcionamento, os serviços 

oferecidos aos usuários, entre outras informações.  
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Além disso, serve para divulgar e promover os arquivos junto à comunidade, 

instigando o interesse pela pesquisa nos acervos de valor histórico.  

Considerado como o principal instrumento de divulgação dos arquivos, o Guia 

possibilita diferentes propostas quanto a sua construção. A escolha pelo modelo varia 

de acordo com o interesse e a disponibilidade financeira da instituição. O importante 

é que o instrumento contenha as informações básicas sobre o arquivo e que seja 

compreensível por diferentes tipos de pesquisadores. (LOPEZ, 2002). 

Ainda segundo o autor, o Guia se divide em 02 (duas) partes distintas, sendo 

que na  primeira  consta os dados gerais sobre a instituição e as condições de consulta 

aos documentos, como: nome da instituição; endereço completo; endereço eletrônico; 

web site; dias e horários de consulta; ficha técnica da instituição; localização e 

facilidades externas; histórico resumido da instituição; condições e restrições à 

consulta; suporte à consulta; política de reprodução; política de intercâmbio 

institucional; formas de acesso aos documentos; outras publicações da instituição e 

os serviços prestados aos pesquisadores. 

Já a segunda parte descreve sumariamente os fundos e as coleções: nome do 

fundo, da coleção ou do conjunto documental; pequeno histórico contendo a 

identificação e trajetória do titular e a trajetória do conjunto documental; caracterização 

sumária do perfil do fundo ou da coleção; tipos documentais de maior frequência;  

documentos complementares; condições físicas gerais do acervo; estágio atual da 

organização; quantidade aproximada de documentos e datas-limite; condições de 

acesso e de reprodutibilidade e instrumentos de pesquisa. (LOPEZ, 2002). 

É importante ressaltar, que como o produto final desta pesquisa, visa 

contemplar diferentes tipos de arquivos e de usuários, não será realizada uma 

descrição minuciosa dos acervos, seguindo a NOBRADE. Entende-se que a 

linguagem utilizada para a elaboração do instrumento aqui salientado deve ser de fácil 

compreensão, pois, a intenção é que o instrumento seja compreendido e utilizado por 

usuários de variados níveis de escolaridade e áreas do conhecimento. Sendo assim, 

dos 28 (vinte e oito) elementos de descrição que a Norma possui, na qual 07 (sete) 

são obrigatórios, para a elaboração do Guia de Referência de Arquivos Esportivos, 

Militares e Religiosos de Santa Maria serão utilizados apenas 04 (quatro) elementos 

da Norma, sendo 02 (dois) obrigatórios (título e condições de acesso) os quais se 

encontram descritos a seguir. 
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 Área de identificação — elemento onde se registra informação para 

identificar a unidade de descrição. 

— Título: empregado para identificar nominalmente a unidade de 

descrição. 

 Área de contextualização — elemento onde se registra informações 

sobre a origem e a tutela da unidade de descrição. 

— História Administrativa/Biografia: se registra informações sobre a 

trajetória do (s) produtor (es), da sua criação ou nascimento até a sua 

extinção, ou falecimento. 

 Área de conteúdo e estrutura — elemento onde se registra 

informações sobre o conteúdo e a estrutura da unidade de descrição. 

— Âmbito e conteúdo: empregado para fornecer aos usuários, 

informações relevantes ou complementares ao Título da unidade de 

descrição. 

 Área de condições de acesso e uso — elemento onde se registra 

informações sobre o acesso e o uso. 

— Condições de acesso: empregado para fornecer informações sobre 

as condições de acesso e/ou restrições. 

— Condições de reprodução: empregado para identificar restrições 

sobre a reprodução da unidade de descrição. (NOBRADE, 2006, p. 20 – 

45).   

A esse respeito, Bellotto nos fala que: 

 

O importante é que a composição do guia não deixe de lado três itens 
fundamentais: uma introdução, informações sobre o arquivo como instituição, 
e dados relativos aos fundos e aos serviços que presta. É também 
aconselhável que se incluam fotografias, que podem ser do edifício, de sua 
fachada, dos depósitos, da sala de leitura ou de alguns documentos 
ilustrativos. (BELLOTTO, 2006, p. 195, 196). 

 

Logo, entende-se que a qualidade do produto não será afetada, pois, os 

elementos fundamentais indicados pela autora estarão presentes no Guia de 

Referência de Arquivos, aqui apresentado.  
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6 CONTEXTUALIZAÇÃO DO UNIVERSO DA PESQUISA 

 

Neste capítulo é apresentada a contextualização da pesquisa. Nesse sentido, 

procurou-se, resumidamente, dissertar sobre o histórico, as atividades e as ações 

desenvolvidas pelas instituições que colaboraram com a presente pesquisa, são elas: 

o Centro Histórico Pillar, o Instituto Magnificat —  Legião de Maria —  Memorial Pe. 

Francisco Mascarenhas, a Primeira Igreja Batista em Santa Maria, a Província Nossa 

Senhora Conquistadora, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil —  Catedral do 

Mediador e o Corintians Atlético Clube. 

 

6.1 CENTRO HISTÓRICO CORONEL PILLAR  

 

O Centro Histórico Coronel Pillar (CHCP) foi criado no ano de 1998. É uma 

instituição cultural militar ligada ao 1º Regimento de Polícia Montada “Regimento 

Coronel Pillar” —  1º RPMon da Brigada Militar do Rio Grande do Sul que tem como 

missão preservar, pesquisar e divulgar a história da Guarnição da Brigada Militar de 

Santa Maria — GuBM-SM, em especial do 1º RPMon.  

O 1º Regimento de Polícia Montada “Regimento Coronel Pillar” —  1º RPMon 

encontra-se sediado em Santa Maria desde o dia 09 (nove) de maio do ano de 1922, 

trabalhando na segurança local. De acordo com Skrebsky (2011), o 1º RPMon foi o 

primeiro Regimento de Cavalaria da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. 

Ainda, segundo a autora, o Regimento, ao longo de sua existência, passou por 

modificações em sua denominação. No ano de 1955 denominava-se “Regimento de 

Polícia Rural Montada”. Atuavam na prevenção e repressão na zona rural, 

principalmente no combate aos abigeatários. Neste período, ficaram conhecidos como 

os “Abas Largas”, em razão do chapéu de aba larga que integrava o fardamento da 

época, o qual servia de símbolo de coragem, determinação e identificação da Brigada 

com o povo gaúcho.   

Em 1961, o Regimento de Polícia Rural Montada passou a ser chamado de 1º 

Regimento de Polícia Rural Montada e em 1970, a Organização da Policia Militar 

passou a realizar o policiamento ostensivo e, finalmente no ano de 1974 assumiu a 

denominação “1º Regimento de Polícia Montada —  Regimento Coronel Pillar”. 

(SKREBSKY, 2011, p. 43). 



45 

 

  
 

 A trajetória histórica da Brigada Militar de Santa Maria encontra-se preservada 

no CHCP, através de exposições, objetos, bibliografias, fotografias e documentos do 

1º RPMon, podendo ser conhecida pelos militares, pesquisadores e pela comunidade 

santa-mariense. 

O CHCP é constituído por museu, arquivo e biblioteca. No museu, é possível 

conhecer os diferentes tipos de uniformes utilizados pela Brigada Militar ao longo dos 

anos, os distintivos, as armarias, as bandeiras, troféus, instrumentos musicais, 

equipamentos de trabalho, etc.  

Visando preservar a memória da Brigada Militar de Santa Maria e de 

proporcionar o acesso aos documentos, o Arquivo Histórico está inserido no Sistema 

de Arquivos do 1º RPMon, que visa tratar os documentos desde a sua criação até a 

destinação final, através de políticas de classificação, avaliação, conservação e 

descrição de documentos. 

No arquivo, o pesquisador tem acesso às fontes primárias.  Seu acervo é 

constituído por documentos de gêneros textuais e iconográficos produzidos e 

recebidos pela Unidade desde o ano de 1892. No local também se encontram 

fotografias e documentos pessoais doados por outras Unidades da Guarnição da 

Brigada Militar de Santa Maria e por policiais da reserva. 

Na biblioteca, encontram-se livros técnicos de segurança pública e da polícia 

militar, publicações sobre a história da Brigada Militar e do Estado do RS. Todas as 

obras são de empréstimo domiciliar, necessitando, apenas, o usuário fazer um 

cadastro prévio.  

Além disso, o CHCP tem desenvolvido algumas ações e projetos, como, por 

exemplo, orientação de estágios acadêmicos, recuperação do primeiro filme 

produzido em Santa Maria “Os Abas Largas”, do ano de 1963, a organização do 

acervo fotográfico, confecção e exposição de Policiais da Brigada Militar de Santa 

Maria em miniaturas, entre outras ações e projetos voltados para a preservação da 

memória da Brigada Militar de Santa Maria. 

 

6.2 INSTITUTO MAGNIFICAT – LEGIÃO DE MARIA – MEMORIAL PE. FRANCISCO 

MASCARENHAS 

 

Para compreender a formação do Instituto Magnificat se faz necessário discutir 
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sobre o seu idealizador e fundador, o Padre Francisco Mascarenhas, pois toda a 

trajetória histórica da instituição está ligada ao trabalho de seu fundador. 

O Pe. Francisco Mascarenhas nasceu em Chinchinim, na Índia Portuguesa no 

dia 23 de julho de 1916. Quando tinha 12 (doze) anos, foi para Belgaum na Índia 

Inglesa, de modo a dar continuidade a seus estudos no Colégio São Paulo, onde ficou 

até 1933. Depois disso, entrou para o noviciato jesuíta em Shembaganur, no Sul da 

Índia, onde cursou teologia e filosofia. Segundo Loureiro (2004), Francisco ficou no 

local somente por 06 (seis) anos, pois o tratamento rigoroso pelo qual foi submetido, 

causou-lhe sérios problemas de saúde, o que o fez retornar para a casa de seus pais. 

Passado 01 (um) ano em casa, Francisco, ainda sentindo dores de cabeça e 

problemas digestivos, foi para o seminário Trichinopoly, no Sul da Índia a fim de tornar-

se Padre Diocesano. 

De acordo com Loureiro (2004, p. 20), em Bombaim o Padre foi nomeado 

“coadjutor na Igreja N. Sra. do Rosário, em Mozagon. ” Foi nessa paróquia que 

Francisco fundou no local a Legião de Maria, em 02 (dois) de fevereiro de 1943. Após, 

vários núcleos da Legião foram fundados na Índia.  

Durante uma viagem para a Europa, Francisco conheceu um bispo brasileiro 

da Diocese de São Paulo que lhe falou da carência de Padres no Brasil. Francisco, 

ao retornar para sua Sede em Bombaim percebeu o grande número de sacerdotes 

que havia em sua diocese. Diante disso, decidiu enviar seu curriculum vitae para o 

Brasil, onde foi muito bem recebido. Segundo Durigon e Barbiero (2016, p. 5), o Pe. 

Francisco veio para o Brasil em 26 de junho de 1967 e chegou em Santa Maria no dia 

31 de agosto do mesmo ano. Nomeado pelo bispo de Santa Maria Dom Luiz Victor 

Sartori para a paróquia de Santa Catarina, localizada no Itararé, Francisco fundou no 

local o movimento Legião de Maria. 

Nesse contexto, Durigon e Barbiero explicam que o Pe. Francisco foi: 

 

Nomeado coadjutor da paróquia Santa Catarina e responsável pela promoção 
da Legião de Maria, fundou aos Sete de Setembro de 1967 o primeiro grupo 
de Legionários, recebendo a denominação de Praesidium Nossa Senhora 
das Graças. Assim iniciava o movimento da Legião de Maria na cidade. 
(DURIGON, BARBIERO, 2016, p. 6). 
 

Nos anos seguintes, ampliou o movimento para todo o Estado do Rio Grande 

do Sul. 
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Em Santa Maria, o Instituto Magnificat foi idealizado pelo Pe. Francisco, diante 

da necessidade dos Legionários em dispor de um lugar próprio para a realização das 

reuniões dos Conselhos, dos grupos e das Missas. O terreno foi comprado em 1983, 

contudo, o prédio só começou a ser construído 03 (três) anos depois. De acordo com 

Loureiro (2002), a construção foi possível graças a recursos provindos de rifas e 

donativos promovidos pelos Legionários e também por uma doação em dinheiro, 

realizada por uma Irmã chamada Aquilina Eibel. 

No dia 23 de março de 1990 foi inaugurada a primeira parte do Instituto 

Magnificat, em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. Já a segunda parte foi 

inaugurada em 1993. Nesse ano, o Padre comemorou 50 (cinquenta) anos de 

Ordenação Sacerdotal, destes 25 (vinte e cinco) no Brasil. 

O Instituto pertence à Legião de Maria, Senatus Nossa Senhora da Conceição 

de Santa Maria. A Legião de Maria é um movimento constituído por Apostolados leigos 

que dedicam parte da sua vida a ajudar o próximo através da evangelização nos 

ambientes.  

Conforme Durigon e Barbiero (2016), até o ano do falecimento do Pe. 

Francisco, em 2001, a Legião de Maria estava presente em 23 (vinte e três) cidades 

do Rio Grande do Sul. Atualmente são 230 (duzentos e trinta) legionários ativos e 

mais de 1000 (mil) auxiliares. 

Sendo assim, cabe ressaltar a importância do Pe. Francisco Mascarenhas para 

a cultura religiosa de Santa Maria, pois, segundo Loureiro: 

 

De 1967 a 1990, foram 23 anos de vida do Padre Mascarenhas dedicados a 
extensão da Legião de Maria em todo o Rio Grande do Sul, juntamente com 
a organização dos cenáculos. Também a elaboração e a publicação de vários 
livros e folhetos sobre a Legião, que foram sendo disseminados por entre os 
legionários de todo o Brasil. Entre estes livros, os mais divulgados foram os 
“Subsidios Para os Legionários” com 10 edições, os “Temas Fundamentais 
da Legião”, com 5 edições, e o livrinho “Conhece a Legião de Maria?”, com 
11 edições. (LOUREIRO, 2002, p. 58). 

 

É importante destacar também que em 15 de dezembro de 1998, Francisco foi 

condecorado cidadão benemérito de Santa Maria em reconhecimento pelo trabalho 

que realizou em prol da sociedade santa-mariense desde que veio para a cidade. 

De acordo com Durigon (2016) após o falecimento do Pe. Francisco 

Mascarenhas, visando preservar a memória do Padre, foi organizado no térreo do 

Instituto Magnificat um memorial denominado “Memorial Padre Francisco 
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Mascarenhas”. Nele encontram-se documentos, fotografias, objetos, roupas, uma 

biblioteca e aparelhos que eram utilizados pelo Pe. Francisco no desempenho das 

atividades de escritor e de sacerdócio.  

 

6.3 PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM SANTA MARIA 

 

A Primeira Igreja Batista em Santa Maria (PIBSM), ligada à Convenção Batista 

Brasileira e a Convenção Batista do Rio Grande do Sul, foi fundada em Santa Maria, 

RS, no dia 10 de fevereiro de 1950, na Rua Treze de Maio, no Centro, por um casal 

de missionários norte-americanos denominado “Pastor Daniel Sharpley e Doris 

Sharpley”. 

Passados os anos, a instituição mudou-se para a Rua José do Patrocínio, n° 

92, no Centro da cidade. Porém, com o crescente número de membros, fez-se 

necessário aumentar o espaço. Dessa forma, foi construído um novo templo, a atual 

Sede da Igreja, ao lado do templo antigo.  

Inaugurada no ano de 1999, a PIBSM é a matriz e está em expansão em Santa 

Maria. Atualmente, possui outras 03 (três) Igrejas filiais instaladas nos bairros da 

cidade.  

A Igreja é formada por uma Comissão de Diretoria composta pelo conselho 

administrativo constituído por 01 (um) presidente, 01 (um) vice-presidente, 02 (duas) 

secretárias, 02 (dois) tesoureiros, 01 (uma) comissão de finanças constituída por 03 

(três) membros, 03 (três) pastores, 452 membros (quatrocentos e cinquenta e dois) e 

22 (vinte e dois) ministérios. 

Em conversa com a comunicadora social da instituição, Ana Cláudia 

Fernandes. Ela diz que:  

 

Ao longo dos anos, a Igreja vem contribuindo para Santa Maria. Dentre as 
ações sociais desenvolvidas pela instituição, destaca-se que diariamente, de 
segunda a sexta-feira, é oferecido um almoço para pessoas que trabalham 
com a reciclagem na cidade. Para receber a refeição que é gratuita, o 
profissional reciclador faz a sua inscrição na Igreja e passa por uma análise, 
onde é verificada a sua necessidade.  
Outra ação social realizada pela instituição consiste no repasse de cestas 
básicas para famílias carentes residentes na cidade. Atualmente, cerca de 20 
(vinte) famílias participam do Programa. Essa ação social é realizada a partir 
de uma parceria entre a Primeira Igreja Batista e o Projeto Banco de 
Alimentos denominado “Santa Maria sem fome”. O Banco de Alimentos é uma 
organização sem fins lucrativos, sediada na Rua Valdir Costa da Silva, n° 564, 
no Bairro Urlândia. A Igreja, após receber os alimentos, separa-os e distribuí 
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para as famílias carentes de Santa Maria, de acordo com a necessidade 
alimentar de cada uma. ”(Informação verbal comunicadora social da 
instituição)*.1 
 

A Igreja2 considera seus membros o seu maior patrimônio e realiza em suas 

dependências diversas atividades tanto para crianças quanto para jovens e adultos. 

Dentre as atividades, destaca-se: a Celebração Dominical; a Minicri-crianças, 

destinada às crianças de 0 (zero) a 07 (sete) anos; a Uniju —  Juniores, atividade 

voltada para crianças com idade de 08 (oito) a 12 (doze) anos; a S.A —  Sociedade 

Adolescente para adolescentes; a U.J —  União Jovem, que realiza reflexões 

contemporâneas todos os sábados; Grupos de Oração, no qual diversos irmãos (ã) s 

se reúnem semanalmente na Igreja para orar pela instituição, pelos enfermos, pelo 

Brasil, etc.; a Escola Bíblica, realizada nos domingos pela manhã, às 9 horas e 30 

minutos; a CNV — Celebrando Nova Vida, para pessoas interessadas em se libertar 

de traumas e vícios; a MVS —  Voz no Silêncio. Essa atividade visa integrar pessoas 

com problemas auditivos, trabalhando com discipulado durante a semana e tradução 

aos domingos; a MCA - Mulheres, realizada na Igreja para damas da Primeira Igreja 

Batista, durante as sextas-feiras, às 19 horas e 30 minutos e, por fim, destaca-se que 

são realizadas também na Igreja, atividades voltadas para os homens, na qual um 

grupo de homens se reúnem todas as sextas-feiras, às 19 horas e 30minutos, na Igreja 

para orar e estudar a Bíblia. 

Cabe ressaltar que o arquivo da Primeira Igreja Batista em Santa Maria é 

constituído por livros de registro de batizados e casamentos e por plantas do projeto 

de construção do Templo.  

 

6.4 PROVÍNCIA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA  

 

Para compreender a formação da Província Nossa Senhora Conquistadora, 

sediada na cidade de Santa Maria, RS, se faz necessário, primeiramente, falar sobre 

o fundador da sociedade “União do Apostolado Católico”, Padre Vicente Pallotti. 

De acordo com a Sociedade Vicente Pallotti (2018), Vicente Pallotti nasceu no 

dia 21 de abril de 1795, em Roma e desde a infância, dedicou-se a vida religiosa. Com 

o título de Doutor em Teologia e Filosofia, foi professor na Universidade Sapienza de 

                                                           
¹Conversa informal com Ana Cláudia Fernandes, dia 18/09/2018. 
2 Disponível em: <https://www.igrejabatistasm.com.br/>. Acesso em 18 nov. 2018. 

https://www.igrejabatistasm.com.br/
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Roma até o ano de 1829, quando abandonou a carreira de docência para se dedicar 

a atividade pastoral. Foi confessor e conselheiro, tanto dos ricos quanto dos pobres. 

Dedicou-se, principalmente, a atender as necessidades dos jovens, doentes, viúvas, 

soldados e órfãos. Teve óbito em Roma no dia 22 de janeiro de 1850, foi beatificado 

pela Igreja no dia 22 de janeiro de 1950 por Pio XII e canonizado em 1963 por João 

XXIII, denominando-se São Vicente Pallotti.  

Com a intenção de incentivar as pessoas a sentirem-se e agirem como 

apóstolos, Vicente fundou em 1835 a União do Apostolado Católico, formada por 

padres, irmãos, irmãs e leigos (a) s.  

Atualmente, a Sociedade conta com mais de 2. 300 (dois mil e trezentos) 

membros em 55 (cinquenta e cinco) países, nos 05 (cinco) continentes e, tem como 

lema as palavras do Apóstolo São Paulo: “Caritas Christi urget nos”, que significa “A 

caridade de Cristo nos impele” e como padroeira Maria, Rainha dos Apóstolos. 

No Brasil, os Padres e Irmãos Palotinos chegaram em 24 de julho de 1886 e 

instalaram-se no Município de Vale Vêneto, no Rio Grande do Sul.  

De acordo com Quaiani: 

 

A vinda dos missionários Palotinos ao Rio Grande do Sul é devida a duas 
razões fundamentais: ao espirito missionário da Pia Sociedade das 
Missões/hoje Sociedade do Apostolado Católico, e ao insistente pedido de 
imigrantes católicos italianos que, ao sentirem muito a falta de sacerdotes de 
língua italiana, bateram à porta da Congregação da Propagação da Fé e 
também daquela de Congregações Religiosas europeias, especialmente dos 
Palotinos. (QUAIANI, 2016, p. 09). 

 

         Ainda segundo o autor, os católicos italianos instalados em Vale Vêneto e 

Silveira Martins, sentiam muita falta da presença de sacerdotes, como havia na Itália, 

visto que o Pe. mais próximo residia em Santa Maria.  

Após, outras localidades do Estado como: Novo Treviso Arroio Grande, Nova 

Palma, Dona Francisca, Ivorá, Agudo, Tristeza, Caxias do Sul, Porto Alegre, Santa 

Maria, Passo Fundo, Cruz Alta, Júlio de Castilhos, São Luiz Gonzaga, Palmeira, Cerro 

Azul/Cerro Largo e São Luiz da Casca, também, passaram a ser atendidas pelos 

Pallottinos. 

Em Santa Maria, a Província de Nossa Senhora Conquistadora foi criada em 

07 de março de 1940 pelo Padre Carlos Hoffmann (Superior Geral da Congregação). 

Conforme Quaiani (2016, p. 110), o Superior, em plena guerra mundial (1939) “visitou 

as casas Palotinas da América do Norte e da América do Sul”. Ao retornar de 
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Montevidéu/Uruguai, chegou em 06 de março de 1940 em Santa Maria. Ficou 

hospedado no Patronato Antônio Alves Ramos (abrigo, naquela época, para meninos 

desamparados) e, no dia seguinte criou a Província Nossa Senhora Conquistadora.  

No ano de sua fundação, a Província teve como Vigário o Pe. Rafael e como 

Conselheiros: Caetano Pagliuca e Casimiro Tronco. Em 1941, Pe. Rafael foi nomeado 

pelo Reitor Geral a Provincial, o Pe. Casimiro Tronco, Vice-Provincial e os Padres 

Caetano Pagliuca, Antônio Bombassaro e Artur Soldera, Conselheiros. Nesse mesmo 

ano, a Província contava com 32 (trinta e dois) padres, 29 (vinte e nove) escolásticos, 

09 (nove) irmãos, 120 (cento e vinte) alunos da escola apostólica e 10 (dez) 

candidatos irmãos. 

A partir da sua criação, a direção da Província passou a desenvolver atividades 

em meio a comunidade. Destaca-se que em 1945, para dar espaço aos estudantes 

do Curso de Filosofia, transferiu o Noviciado, que estava em Polêsine, para o Colégio 

Santo Alberto, no Município de Cadeado. No ano de 1948 a Província passou a ofertar, 

também, o Curso de Teologia. De acordo com Morales (2009), passados os anos, em 

1958, os Cursos foram transferidos para o Colégio Máximo Palotino situado na cidade 

de Santa Maria e no ano de 2001, foram credenciados pelo Ministério de Educação e 

Cultura, originando assim, a Faculdade Palotina (FAPAS).  

Conforme Quaiani “no dia 07 de março do ano de 1948, as Irmãs de Maria 

tomaram posse do Hospital de Polêsine” e no dia 11 de abril, às 16 horas do referido 

ano foi inaugurado o Santuário da Mãe Três Vezes Admirável, situada próximo a Casa 

de Retiros. (QUAIANI, 2016, p. 233).  

Em 1º de janeiro de 1949, foi inaugurada a Casa de Retiros, que fica próximo 

a Província Nossa Senhora Conquistadora. Na ocasião a solenidade foi celebrada 

pelo Pe. Benjamim Ragagnin (Superior Provincial), a missa executada pelo músico 

Pe. Jorge Albino Zanchi e o discurso inaugural pelo Pe. Dorvalino Rubin. 

Em 1964, houve a separação jurídica entre a Sociedade e o Movimento 

Apostólico de Schoenstatt, permanecendo no Seminário Maior de Santa Maria 

praticamente só estudantes teólogos da Província Nossa Senhora Conquistadora. 

Em 1954, passou a atender o sudoeste do Paraná, assumindo as paróquias de 

Coronel Vivida, Palotina, Terra Roxa, Francisco Alves, Iporã, Cascavel, Verê e 

Itapejara do Oeste. No referido ano a Província, também, deu início no sul do Mato 
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Grosso, em Amambai, Vicentina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Campo Grande, 

Nova Alvorada do Sul.  

No ano de 1974, passou a atender Manaus (AM) no Santuário Nossa Senhora 

de Fátima, na Paróquia Rainha dos Apóstolos e no Centro de Formação. Em 1981, 

iniciou suas atividades no Estado de Rondônia. 

Já em 1999, a Província passou a atender o Sul de Moçambique e a África. 

Em Santa Maria, visando contribuir para a promoção e para o enfrentamento 

das questões sociais, os Padres e Irmãos Palotinos da Província Nossa Senhora 

Conquistadora, fundaram em 02 de junho de 1909 a Sociedade Vicente Pallotti, uma 

instituição jurídica, privada, constituída sob forma de associação Civil, sem fins 

lucrativos e de caráter religioso. 

Dentre as ações de solidariedade e assistência social desenvolvida pela 

Sociedade, destaca-se a criação de 05 (cinco) Centros de Conveniência Social 

Vicente Pallotti (CCSVP) e 01 (uma) Associação de Mulheres Recicladoras (ARPS —

Associação de Recicladoras Pôr do Sol) em 2010.  

Mais tarde, entre os anos de 2013 e 2014, a referida Associação e os 04 

(quatro) Centros de Conveniência foram fechados para, então, formar um só Centro 

denominado Centro Social e Cultural Vicente Pallotti, o qual tem como objetivo, 

através de ações artísticas, culturais, esportivas, lúdicas pedagógicas, musicais e 

psicossociais, fortalecer a convivência familiar e comunitária, contribuindo para o 

retorno ou permanência de crianças de 06 – 17 anos na escola, estimulando o 

desenvolvimento e o convívio social e promovendo o atendimento e acompanhamento 

das famílias. 

Em 2012, foi criada a Entidade Palotina de Educação e Cultura (EPEC), com 

finalidade educacional, científica, cultural e beneficente, visando promover o 

conhecimento através da educação infantil, de Cursos técnicos, do ensino 

fundamental, do ensino médio e superior. As instituições ligadas a EPEC são: 

Faculdade Palotina (FAPAS), Instituto Vicente Pallotti (PALLOTTI) e o Colégio Antônio 

Alves Ramos (PALLOTTI). 

É mantido também pela Sociedade, o Museu Vicente Pallotti, que tem como 

missão a coleta, a pesquisa e a preservação dos testemunhos materiais do homem e 

do ambiente, de modo a colocar o acervo a serviço da comunidade, para fins de 

conhecimento, estudo e reflexão. 
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Resumidamente pode-se dizer que os Padres e Irmãos Palotinos construíram 

em Santa Maria Seminários, Igrejas, Colégios, Faculdade e Centros de Formação e 

possuem um acervo documental, o qual comprova a sua contribuição para com a 

região de Santa Maria, bem como a da cidade. 

Em conversa com a arquivista da instituição, Sra. Cleuse Galina. Ela diz que: 

  

A Província Nossa Senhora Conquistadora é custodiadora de um vasto 
acervo documental, constituído por todos os documentos produzidos e 
recebidos pela Província no âmbito de suas atividades paroquiais, 
educacionais, seminários, santuários, capelas, etc. Para melhor atender os 
usuários, foi criado um site para o arquivo Palotino onde será disponibilizado 
para pesquisa os livros de Registro das famílias de Vale Vêneto e Novo 
Treviso, RS. (Informação verbal da arquivista³)*. 

 

Atualmente, o Conselho3 da Província Nossa Senhora Conquistadora encontra-

se constituído da seguinte forma: Pe. Gilberto Antônio Orsolin (Conselheiro), Pe. Lino 

Baggio (Vice-provincial), Pe. Clesio Facco (Provincial), Pe. Vanderlei Luiz Cargnin 

(Conselheiro e Ecônomo) e pelo Pe. Mércio José Cauduro (Conselheiro).  

 

6.5 IGREJA EPISCOPAL ANGLICANA DO BRASIL – CATEDRAL DO MEDIADOR 

 

De acordo com Guedes (2010), a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil (IEAB) 

resultou da expansão do Cristianismo, alcançou primeiramente as Ilhas Britânicas, 

passou pelos Estados Unidos no século XVII e chegou ao Brasil em 1890. Os 02 (dois) 

Missionários provenientes dos Estados Unidos chamavam-se Lucien Lee Kinsolving 

e James Watson Morris. Ambos organizaram a primeira missão da Igreja em Porto 

Alegre. Para isso, alugaram uma residência que ficou conhecida como a Casa da 

Missão. Passado 01 (um) ano, chegaram também os Missionários William Cabell 

Brown, John Gaw Meen e a Profa. Mary Packard e, a partir daí, houve a expansão da 

Igreja para outras localidades.  

Em Santa Maria, Kickhofel (2000) fala que a Igreja deu início a suas atividades 

em 1900 com o nome de Capela do Mediador e com o seguinte lema: Há um só 

Mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Seus fundadores foram: o Rev. James 

                                                           
3 *Conversa informal com Cleuse Galina, dia 14 de junho de 2018. 
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Watson Morris, o Bispo Lucien Lee Kinsolving, o Re. George Wallace Ribble e a Prof. 

Mary Packard. Ainda, de acordo com Kickhofel (2000, p. 19), “o primeiro culto público 

na cidade foi realizado no dia 11 de fevereiro do referido ano, às 7 horas da noite” em 

uma pequena sala alugada na Rua do Comércio, hoje Dr. Bozano (calçadão). 

Após a inauguração da Capela, os Cultos passaram a ser realizados as 

quartas-feiras e aos domingos à noite. Frequentavam regularmente cerca de 250 

(duzentas e cinquenta) pessoas, muitas delas acabavam ficando do lado de fora da 

Igreja, pois a sala não comportava todos. Conforme Kickhofel (2000): 

 

Era uma Congregação grande demais para uma Igreja que recém estava 
nascendo. Isso criava alguns problemas. A Capela era tão pequena que, com 
o calor excessivo do verão e em recinto acanhado, aconteciam algumas 
confusões e desordens, que Morris atribuía a novidade dos cultos e as 
circunstancias em que a Igreja se encontrava. O resultado dessa novidade, 
trazida por uma Igreja Evangélica, motivou até uma mudança no modo de 
atuar e no comportamento da Igreja de Roma. (Kickhofel, 2000, p. 25). 

 

 Passado um mês do Culto inaugural, no dia 04 de março de 1900, foi instituída 

uma Escola Dominical que em pouco tempo se expandiu pela cidade, chegando a ter 

dez escolas e 560 (quinhentos e sessenta) alunos. Nas escolas dominicais, eram 

passados aos alunos os ensinamentos dos Dez mandamentos, do Pai-Nosso e do 

Credo Apostólico. 

 Em 09 de julho de 1900, foi instituída uma Agremiação denominada 

“Sociedade Bíblica Literária Evangélica” e em 28 de novembro de 1901, uma 

agremiação denominada “Irmandade de Santo André”, a qual tinha como finalidade, 

segundo Kickhofel (2000), organizar escolas dominicais; criar 01 (uma) biblioteca de 

literatura evangélica; fundar uma classe bíblica e realizar reuniões de oração. Essa 

agremiação fundou três escolas dominicais na cidade que chegou a contar com 198 

(cento e noventa e oito) alunos matriculados.  

Em 22 de maio de 1901, foi criada a primeira diretoria da Igreja constituída 

pelos seguintes membros: José Casagrande (Primeiro Guardião), João Guilherme 

Rolim (Segundo Guardião) e Carl Henry Clement Sergel (Tesoureiro). Nesse mesmo 

ano, a Igreja foi reconhecida pelo concílio como Paróquia. Já no dia 11 de fevereiro 

de 1902, começou a ser publicado o boletim de propaganda denominado “Estrela do 

Oriente” que se manteve circulando até o ano de 1903 na cidade. 
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Em 1902, a agremiação “Santo André” passou a funcionar em uma sala 

alugada na rua do Comércio, nº 112. A sala contava com 01 (uma) biblioteca, 01 (uma) 

redação do boletim chamado “Estrela do Oriente” e com diversos jogos inofensivos. 

No mesmo ano, Morris foi substituído por George Wallace Ribble, fundador do 

primeiro grupo do coral da Igreja. George permaneceu até 1903, após Carl Henry 

Clement Sergel assumiu e começou a realizar uma campanha para angariar fundos 

para a construção da atual Catedral do Mediador. 

Com o dinheiro foi comprado em 1904, um terreno na Rua Progresso, hoje Rio 

Branco e, em 1905, lançou a pedra fundamental onde foi construído o novo Templo.  

De acordo com (Kickhofel, 2000), constituíram a comissão da construção da 

Igreja: Antônio Appel, Inácio de Oliveira Valle Machado, João Guilherme Rolim, João 

Appel Primo, José Casagrande e Henrique Niederauer. Ainda, segundo o autor, 

Sergel empenhou-se tanto em conseguir dinheiro para a construção da atual Catedral 

que chegou a emagrecer, economizando na comida. Além disso, o pároco desfez-se 

de sua barba ao ser desafiado (em tom de brincadeira) pelo bispo que visitava a obra, 

o qual propôs que caso Sergel cortasse a longa barba que possuía daria em troca de 

uma boa oferta para a construção da Igreja. Ainda de acordo com o autor, além, de 

angariar fundos para a construção, Sergel foi quem elaborou o projeto arquitetônico e 

administrou as obras. Com estilo normando misturado ao gótico, a Igreja possui 16 

metros de comprimento, 9,5 metros de largura, 26 metros de altura e a estrutura 

permite ainda a sua ampliação. 

Ainda de acordo com o autor, em 11 de novembro de 1906, ocorreu a 

inauguração da Igreja. A cerimônia que foi regida pelo bispo Lucien Lee Jinsolving e 

pelo rev. Américo Vespúcio Cabral, durou 03 (três) horas e contou com mais de 200 

(duzentas) pessoas. 

Passados os anos, em 1950, com a divisão do Brasil em Dioceses a Paróquia 

foi elevada a Catedral e em 29 de outubro de 2002 o prédio foi considerado Patrimônio 

Histórico do Município de Santa Maria, pela Lei Municipal nº 4617. 

 

6.6 CORINTIANS ATLÉTICO CLUBE 

 

Segundo Rechia (2002), no começo do ano de 1932, a equipe “Associação 

Cristã de Moços” (ACM) de Porto Alegre, após disputar competições desportivas em 
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Uruguaiana, ao passar por Santa Maria almejou jogar uma partida de basquete com 

desportistas santa-marienses. Diante disso, a Professora Ermelinda Schenkel, mestra 

emérita do Colégio Centenário, solicitou aos jovens Dalton Couto e Horst Pulhmann, 

praticantes do basquete na cidade, que formassem uma equipe para jogar contra a 

ACM. 

A equipe santa-mariense, apesar de conhecer as suas limitações e o potencial 

da equipe ACM, aceitou o desafio e foi a partir da vitória dessa disputa realizada na 

quadra do Colégio Centenário, no dia 30 de abril de 1932, tendo como vitoriosa a 

equipe de Santa Maria por uma diferença de 04 (quatro) pontos, é que nasceu o 

Corintians Atletico Clube, durante a comemoração na madrugada do dia seguinte. 

Sobre a comemoração, Rechia (2002, p. 39), explica que “varou a madrugada”, 

começou no Bar Monte Rosa e terminou na Praça Saldanha Marinho onde os atletas 

(Francisco Gontan, Manglio Garibaldi, Adyl Quites, Rubens Parlagrecco, Galeno 

Badke, Marcolino Moraes, Ruy Brazzale, Walter Ritzel, Mario Ceccon, Eitel Brenner, 

Waldemar Vallandro, Eugenio Farias, Dalton Couto e Horst Puhlmann), trataram sobre 

a criação do Corintians Atlético Clube. 

A criação do Clube demandou muita dedicação e coragem de seus fundadores, 

pois, inicialmente, a única coisa que os atletas tinham era garra e entusiasmo. 

A primeira Sede do Clube foi em uma quadra improvisada na Rua Silva Jardim 

nas proximidades da atual Escola Cícero Barreto. O espaço, infestado de ervas 

daninhas, passou por uma limpeza pelos atletas para, então, ser utilizado para 

treinamentos e jogos pela equipe. Segundo Rechia (2002, p. 41), nesse período “não 

havia colaboração de qualquer tipo de apoio por parte dos políticos (deputados, 

senadores, vereadores). Eles não acreditavam muito no esporte e em seus resultados 

positivos”.  

Após conseguir local para a Sede, os atletas trabalharam intensamente na 

construção da quadra até que estivesse pronta para uso. A areia era transportada de 

carroça do Bairro Passo d’Areia até a Rua Silva Jardim, local onde a Sede estava 

sendo construída.  

A escolha do nome do Clube deu-se a partir da sugestão de um torcedor do 

Corinthians em São Paulo chamado Rubens Parlagrecco. Foram definidas também 

as cores: verde e branco, e escolhida uma águia como símbolo da instituição.  
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Rechia (2002), descreve no Livro intitulado “Corintians Atlético Clube 70 

(setenta) anos: Documentário Comemorativo”, um relato do Professor José Pereira 

Ritzel, onde ele fala que no dia 30 de abril do ano de 1932, para comemorar a 

fundação do Clube e o aniversário de um dos atletas fundadores, a equipe preparou 

uma brincadeira que consistiu na confecção e entrega de um bolo surpresa para o 

aniversariante, onde o conteúdo era uma lata vazia de caramelos e o recheio, um par 

de tênis velhos. 

Passados os anos, o Clube mudou-se para onde fica a atual Praça dos 

Bombeiros e desta para o “alçapão”, um terreno nos fundos do Clube Caixeiral, situado 

na Rua do Acampamento, onde permaneceu até o ano de 1962. De acordo com o 

Jornal “A Razão” (1992), o local recebeu esse nome porque era visto como uma 

armadilha para seus adversários, já que raramente um time vencia a equipe corintiana 

em sua Sede. Nesse local, Achutti fala que: 

 

O Corintians realizava saraus dançantes, a fim de angariar fundos para suas 
atividades. Eram realizados em sua quadra esportiva situado no “Alçapão da 
rua do Acampamento”, fundos do Clube Caixeiral, com a organização de um 
gardem paty, e também, em local cedidos pelos proprietários das Casas Roth 
(subsolo da loja). (ACHUTTI, 2012, p. 27). 

 

No ano 1958, o Presidente do Corintians, Saul Machline, começou a realizar 

esforços para a construção do atual ginásio poliesportivo, situado na Rua General 

Neto, no centro de Santa Maria. Foi o primeiro ginásio coberto construído no interior 

do RS e sua inauguração ocorreu no dia 22 de setembro de 1962. Quanto a estrutura 

do Clube, Rechia explica que:  

 

O ginásio é equipado com duas quadras, vestiários, cabine para imprensa e 
possui 5.969, 23 m² de área construída, com capacidade para um público 
igual a 2.700 pessoas. Em sua área externa, possui uma piscina olímpica e 
duas piscinas menores. (2002, p. 47). 
 

No dia 20 de julho do ano de 2012, o ginásio recebeu a denominação de “Saul 

José Machline” em homenagem ao seu fundador. A data foi assim escolhida por ser 

a dia da comemoração do aniversário de Saul José Machline. 

Segundo Reschia (2012), o Departamento de Basquete foi o primeiro criado 

pelo Clube. Nesse departamento, a equipe conquistou diversos títulos em 

competições de âmbito estadual, interestadual e fora do país, nas Categorias: Adulto, 

Pré-Infantil, Infantil, Mirim, Infanto-Juvenil e Juvenil. Porém, o Corintians Atlético Clube 
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desenvolveu outras modalidades, além do Basquete, como o Futebol, a Ginástica 

rítmica, o Voleibol, o Judô, Caratê, Handebol e a Patinação. Para cada modalidade, 

era formado um departamento composto por um técnico, um instrutor e um diretor. 

Cabe ressaltar que, as décadas de 40 (quarenta), 50 (cinquenta) e 60 

(sessenta) marcaram positivamente a história do Clube, pois, na Categoria Adulto o 

time sagrou-se Hexacampeão, sendo Campeão Estadual por 06 (seis) vezes nos anos 

de 1940, 1947, 1957, 1960, 1962 e 1965. A equipe era formada por: Amilcar Dania, 

Armando Vallandro, Abdo Mottecy, Carlos Haupt, Lidio Penerai, Carlos Nascimento, 

Nilton Nieves, Sidon Schuch, Solon Castro, Widder Nascimento e Tacito Dias Filho. 

Na Categoria Pré-Infantil, foi Campeão Estadual no ano de 1989; na Infantil foi 

Hexacampeão Estadual em 1951, 1952, 1953, 1973, 1990,1993; Tricampeão Estadual 

em 1960, 1961, 1962. Conquistou por dez anos consecutivos, o título de Campeã 

Citadina de Basquete Infantil e foi Vice-Campeão Torneio Amaro Junior em 1994. 

 Na Categoria Mirim e na Infanto-Juvenil foi Campeão Estadual em 1993 e em 

1991. Foi, também Campeão Torneio Cone Sul em 1996.  

Na Categoria Juvenil foi Campeão Estadual nos anos de 1954, 1956 e 1959 e 

Campeão Torneio Cone Sul em 1995.  

Em 1982 o Corintians sagrou-se Campeão no Campeonato Citadino de 

Basquete Mirim Masculino; Vice-campeão em 1984 no VII Festival Estadual de 

Minibasquete; Campeão Estadual em 1989 no Campeonato Categoria Pré-Infantil 

Masculino; Campeão Estadual na Categoria Pré-Infantil Masculino em 1989; 

Campeão Estadual de Basquete Infantil Masculino em 1990; Campeão do Torneio 

Amaro Júnior de Basquete Infanto-Juvenil em 1991; Campeão Estadual de Basquete 

Mirim Masculino em 1993; Vice-campeão no Torneio Amaro Júnior de Basquete 

Infantil Masculino; Campeão Estadual no Basquete Cadete Masculino em 1996; 

Campeão Estadual na Categoria Infanto-Juvenil Masculino; Campeão Estadual 

Juvenil Masculino em 1999; 3º lugar na Categoria cadete Masculino e Vice-campeão 

na Categoria Júnior no ano de 2000. 

Além desses títulos, conquistou o 3º lugar no: sub-13 em 2011; no sub-17 em 

2012; no sub-13 e sub-15 em 2013; no sub-14 em 2014 e no sub-15 em 2015. Em 

2015 foi Campeão Sul-Americanos da série prata. 

De 2012 a 2017 recebeu cerca de 70 (setenta) convocações de atletas para 

seleções gaúchas na Categoria de base e em 2017 foi Vice-Campeão do sub 19. 
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Diante da significativa quantidade de títulos conquistados pelo Corintians no 

decorrer de sua história, nas diferentes modalidades, destacamos aqui, apenas alguns 

dos seus títulos do Departamento de Basquete que é o carro-chefe do Clube.  

Atualmente, o Corintians conta apenas com o Departamento que deu origem 

ao Clube, o Basquete e o sistema de Escolinhas ofertado para crianças com idade 

acima de 07 (sete) anos. Nesse sistema, as crianças recebem treinamento e incentivo 

para a prática do esporte. 

O Corintians, um dos Clubes mais tradicionais de Santa Maria está preservado 

na memória de seus fundadores, atletas e da comunidade santa-mariense que o 

considera patrimônio do basquete, sendo, portanto, motivo de exaltação.  

Além disso, o Clube tem sob sua custódia um acervo constituído por 

documentos, fotografias, troféus, uniformes, revistas e livros que contam a trajetória 

história do Clube, desde a sua fundação. 
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7 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo é apresentada a classificação da pesquisa e as etapas 

desenvolvidas para alcançar o objetivo do trabalho. 

A presente pesquisa, quanto a sua natureza, se classifica como aplicada, uma 

vez que procura produzir conhecimentos para serem aplicados, na prática, 

solucionando problemas específicos. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Nesse sentido, 

esta pesquisa busca produzir determinados conhecimentos com o propósito de 

realizar a difusão dos arquivos esportivos, militares e religiosos da cidade de Santa 

Maria, RS, através de um Guia de Referência de Arquivos, fornecendo aos 

pesquisadores e a sociedade santa-mariense, informações básicas sobre a 

localização dos acervos, os documentos disponíveis nesses arquivos, bem como as 

condições de acesso e uso dos acervos documentais. 

Do ponto de vista dos objetivos, se classifica como uma pesquisa exploratória 

e descritiva. Exploratória em razão de que foi realizado um levantamento bibliográfico 

nas áreas da arquivologia, da história, do patrimônio cultural, documental e coletados 

dados, afim de conhecer e compreender o funcionamento das instituições 

pesquisadas e o conteúdo de seus acervos. Nesse sentido, Gil (2008, p. 27), explica 

que a pesquisa exploratória “[…] envolve levantamento bibliográfico e documental, 

entrevistas não padronizadas e estudos de caso”. 

É descritiva, porque os dados coletados das instituições participantes foram 

analisados e descritos de forma neutra pela pesquisadora deste estudo, isto é, não 

foram manipulados. Nesse contexto, Prodanov e Freitas (2013, p. 52), contribuem ao 

falar que “tal pesquisador observa, registra, analisa e ordena dados, sem manipulá-

los, isto é, sem interferência do pesquisador”. [...]. 

No que se refere aos procedimentos técnicos, este estudo se classifica como 

uma pesquisa bibliográfica, pois, foram utilizadas para desenvolvimento desta 

pesquisa, bibliografias das áreas da arquivologia, da história, do patrimônio cultural e 

documental. 

De modo a atingir os objetivos a pesquisa desenvolveu-se em 05 (cinco) 

etapas, são elas: a elaboração do referencial teórico, identificação das instituições 

detentoras de acervos históricos de cunho religioso, militar e esportivo da cidade de 

Santa Maria, contato com os responsáveis, visita às instituições e, por fim, a 
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elaboração do produto final da pesquisa, o Guia de Referência de Arquivos Esportivos, 

Militares e Religiosos de Santa Maria, RS. 

A primeira etapa consistiu na elaboração do referencial teórico, que se 

estendeu durante todo o desenvolvimento do trabalho, a fim de respaldar a pesquisa 

e aprofundar o conhecimento teórico sobre o assunto. Para isso, foram consultados 

livros, artigos, dissertações, teses, monografias, relatórios de estágio, sites, leis, 

decretos e portarias, referentes aos temas tratados na pesquisa, tais como: patrimônio 

cultural e documental, arquivo, memória e história, arquivos públicos e a sua relação 

com os arquivos militares, arquivos privados de interesse público e social, explorando 

a sua relação com os arquivos religiosos e esportivos e, por fim, as funções 

arquivísticas: descrição e difusão dos arquivos. 

Já a segunda etapa da pesquisa consistiu na identificação e localização das 

instituições detentoras de acervos históricos de cunho religioso, militar e esportivo da 

cidade de Santa Maria. Para isso, foi realizado um levantamento das referidas 

instituições que se deu a partir da orientação da profa. orientadora desta pesquisa, de 

conversas informais com amigos, familiares, professores do Programa de Pós-

Graduação em Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

e através de consultas na internet, utilizando o Google como ferramenta de busca. 

Cabe ressaltar que, diante da grande quantidade de instituições, do tempo e 

dos recursos disponíveis para a realização da pesquisa, foi necessário delimitar a sua 

abrangência.  

Assim, para identificação, levou-se em consideração a relevância histórica da 

instituição para Santa Maria. Esse critério foi utilizado pelo fato de que algumas 

instituições de cunho esportivo, militar e religioso de Santa Maria participaram do 

processo de formação e do desenvolvimento social e cultural da sociedade santa-

mariense, por isso parte da documentação produzida e recebida por ambas, ao longo 

dos anos, é considera relevante para a compreensão da história social e cultural local, 

em virtude das atividades desenvolvidas em prol da sociedade.  

É importante também destacar que para as instituições religiosas, foram 

identificadas e localizadas as Sedes, pois, geralmente nesses locais encontra-se 

conservada toda a documentação produzida e recebida pela instituição matriz e por 

suas filiais. 
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Logo, com o levantamento identificou-se 37 (trinta e sete) instituições. Destas, 

06 (seis) aceitaram participar da pesquisa, sendo, 04 (quatro) de caráter religioso, 01 

(uma) de caráter militar e 01 (uma) de caráter esportivo. 

A terceira etapa da pesquisa consistiu no primeiro contato com os responsáveis 

das instituições identificadas, através de ligações telefônicas, mensagem privada 

enviada pela rede social facebook e e-mails para marcar uma data e horário para 

apresentar o que estava sendo proposto e para convidá-las a participar da presente 

pesquisa.  

A quarta etapa consistiu na visita às instituições que demostraram, após o 

contato, interesse em participar do trabalho. Durante a visita foi apresentado aos 

responsáveis pelo arquivo, o tema e os objetivos da pesquisa de forma compreensível 

e realizado o convite. Para algumas instituições, foi necessário realizar apenas uma 

visita, já para outras houve a necessidade de retornar, pois, a proposta precisava ser 

apresentada em reunião para os demais gestores para, então, ser aprovada.  

Durante a visita, para os gestores que concordaram em participar da pesquisa 

foi solicitada a assinatura de concordância dos Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido (ANEXO A) e dos Termos de Autorização de Uso de Imagem (ANEXO 

B), autorizando a utilização dos dados, das fotografias dos acervos e das fachadas 

das referidas instituições arquivísticas pela pesquisadora deste estudo. Ambos 

documentos, foram elaborados em duas vias, sendo que uma via ficou com o 

responsável pelo acervo e outra com a pesquisadora. Esses Termos, assinados 

servem como garantia de que os direitos dos participantes da pesquisa serão 

respeitados.  

Para alcançar os objetivos específicos da pesquisa de identificar os tipos 

documentais e os períodos de abrangência dos documentos contidos nos arquivos 

das instituições pesquisadas, e averiguar como se dá o acesso e o uso dos 

documentos aos usuários externos, foi aplicado um instrumento próprio de coleta de 

dados, do tipo questionário (APÊNDICE A).  

O instrumento foi preenchido a caneta é formado por questões de fácil 

interpretação, abertas e fechadas e encontra-se dividido em 02 (duas) partes, sendo 

que na primeira constam 05 (cinco) questões referentes a identificação e 

funcionamento da instituição arquivística, são elas: nome e histórico da instituição, 

endereço, telefone e e-mail para contato e horário de atendimento ao público.  
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Na segunda parte, 05 (cinco) questões sobre o acervo documental, são elas: 

tipos documentais existentes no acervo, datas-limite dos documentos, se todos os 

documentos do acervo são disponibilizados para pesquisa, quais as condições de 

acesso à documentação (Livre ou possui restrições) e a possibilidade de reprodução 

dos documentos. 

Observou-se que as questões foram respondidas com facilidade pelos 

responsáveis, somente a questão referente ao histórico da instituição, a qual 

demandava uma pesquisa mais aprofundada sobre a origem e funcionamento da 

mesma, foi solicitada a pesquisadora para que pesquisasse, escrevesse e depois a 

enviasse para revisão. De 06 (seis) instituições participantes, apenas 01 (uma), o 

Centro Histórico Coronel Pillar, escreveu com suas próprias palavras a questão. 

Também foram fotografados os acervos e as fachadas das instituições 

participantes para que pudessem ser utilizadas no produto resultante da presente 

dissertação de mestrado e nos demais trabalhos decorrentes desta pesquisa. Para 

fotografar utilizou-se uma Câmera Fotográfica, modelo DSC W730 com resolução de 

16.1 Mega Pixels. 

Algumas fotografias foram tiradas pela pesquisadora e outras pelos 

responsáveis dos arquivos, como é o caso da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil — 

Catedral do Mediador, que preferiu enviar as fotografias.  

Os responsáveis pelos arquivos do Centro Histórico Coronel Pillar, da Província 

Nossa Senhora Conquistadora, do Instituto Magnificat e da Primeira Igreja Batista em 

Santa Maria enviaram somente as fotografias das fachadas. Os acervos de tais 

instituições foram fotografados pela pesquisadora. Assim como, a fachada e o acervo 

do Corintians Atlético Clube.  

A quinta etapa da pesquisa consistiu na elaboração do Guia de Referência de 

Arquivos Esportivos, Militares e Religiosos de Santa Maria, RS.  

Procurou-se na elaboração utilizar uma linguagem clara e compreensível para 

diferentes usuários, possibilitando, assim, alcançar, o público em geral, pesquisadores 

e profissionais de diferentes áreas. Nessa etapa, as informações coletadas através do 

questionário e as fotografias tiradas dos acervos e das instituições foram então 

transcritas e agrupadas no editor de textos Microsoft Word, utilizando o formato A4, 

textual.  
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Após, as informações foram enviadas para os responsáveis das instituições 

participantes, a fim de serem revisadas, finalizando assim o desenvolvimento do 

produto final da dissertação, o Guia de Referência de Arquivos Esportivos, Militares e 

Religiosos de Santa Maria.  

A impressão do referido instrumento de pesquisa está prevista para 2019, 

assim como a sua entrega para as instituições participantes.  

Cabe salientar que esta pesquisa abrangeu apenas instituições sediadas na 

cidade de Santa Maria. Tendo em vista os recursos financeiros e o tempo disponível 

para a realização da pesquisa, fez-se necessário delimitar a sua abrangência, optando 

por organizações que se encontram sediadas na cidade, local onde reside a 

pesquisadora.  

No próximo capítulo, são apresentados os resultados e discussões obtidos com 

a pesquisa. 
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8 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir do levantamento realizado para identificar e localizar instituições de 

cunho esportivo, militar e religioso de Santa Maria, detentoras de acervos históricos, 

obteve-se a seguinte amostra de instituições: de cunho religioso, 26 (vinte e seis); de 

cunho militar, 05 (cinco) e de cunho esportivo, 06 (seis) instituições.  

Porém, das 26 (vinte e seis) instituições religiosas identificadas e convidadas a 

participar da pesquisa, apenas 04 (quatro) concordaram, são elas: a Igreja Episcopal 

Anglicana do Brasil — Catedral do Mediador, a Primeira Igreja Batista em Santa Maria, 

a Província Nossa Senhora Conquistadora e o Instituto Magnificat — Legião de Maria 

— Memorial Pe. Francisco Mascarenhas. 

Do restante, 02 (duas) informaram ter seus arquivos localizados nos Estados 

Unidos, 11 (onze) não se posicionaram, visto que ficaram de retornar, caso os 

responsáveis pelo acervo concordassem, após ser apresentado em reunião, o que 

não aconteceu, 04 (quatro) informaram desorganização do acervo, 01 (uma) informou 

que os documentos que poderiam ser disponibilizados a pesquisa foram destruídos 

pelo fogo, 03 (três) disseram ter apenas documentos administrativos em seus 

arquivos, impossibilitando a sua participação na pesquisa e 01 (uma) não foi possível 

estabelecer contato pelos meios de comunicação utilizados: ligações telefônicas e 

mensagens enviadas por e-mail. 

As instituições religiosas identificadas e convidadas de cunho religioso, bem 

como as respostas obtidas de cada uma, podem ser conferidas a seguir, no Quadro 

1. 

 

Quadro 1 — Instituições identificadas e convidadas de cunho religioso e as respostas 
das mesmas 

 (Continua) 

Instituição/religião Resposta 

Igreja Adventista Central de Santa 
Maria/ Adventista 

Não se posicionou se iria participar ou não 

Catedral do Mediador/Anglicana Concordou em participar  

Igreja Metodista/ Metodista Não se posicionou se iria participar ou não 

Primeira Igreja Batista em Santa 
Maria/ Batista 

Concordou em participar 

Igreja Messiânica/ Messiânica Não se posicionou se iria participar ou não 
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(Conclusão) 

Instituição/religião Resposta 

Catedral Metropolitana Nossa 
Senhora da Imaculada Conceição/ 
Católica 

Possui acervo desorganizado 

Província Nossa Senhora 
Conquistadora/ Católica 

Concordou em participar 

Cúria Metropolitana de Santa 
Maria/ Católica 

Não se posicionou se iria participar ou não 

Instituto Magnificat — Legião de 
Maria — Memorial Pe. Francisco 
Mascarenhas/ Católica 

Concordou em participar 

Paróquia Nossa Senhora das 
Dores/ Católica 

Não possui documentos de caráter histórico 

Igreja Nossa Senhora do Rosário/ 
Católica 

Não se posicionou se iria participar ou não 

Santuário Basílica Nossa Senhora 
Medianeira/ Católica 

Possui acervo desorganizado 

Santuário de Schoenstat/ Católica Não possui documentos de caráter histórico 
 

Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima/ Católica 

Não se posicionou se iria participar ou não 

Paróquia Nossa Senhora da 
Glória/ Católica 

Não se posicionou se iria participar ou não 

Assembleia de Deus de Santa 
Maria/ Assembleia 

Não possui documentos de caráter histórico 

Igreja Pentecostal Deus é Amor/ 
Pentecostal 

Não se posicionou se iria participar ou não 

Igreja Evangélica Luterana 
“Cristo”/ Luterana 

Possui acervo desorganizado 

Igreja Evangélica Alemã de 
Confissão Luterana/ Luterana 

Perda dos documentos ocasionada por 
sinistro (fogo) 

Sociedade Espírita Lar de 
Joaquina/Espirita 

Não se posicionou se iria participar ou não 

Sociedade Espirita Dr. Benjamim 
Potti/Espirita 

Não se posicionou se iria participar ou não 

Lar Oscar José Pithan/Espirita Possui acervo desorganizado 

A Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias/Mórmons 

Não possui acervos no Brasil 

Centro de Umbanda São 
Sebastião/ Umbanda 

Não foi possível realizar contato 

Testemunhas de Jeová/ Jeová Não possui acervos no Brasil 

Sociedade Beneficente Israelita de 
Santa Maria/ Judaica              

Não se posicionou se iria participar ou não 

 
Fonte: Autora. 
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Com relação às instituições de cunho militar, das 05 (cinco) identificadas, 

localizadas e convidadas, apenas 01 (uma) colaborou: o Centro Histórico Coronel 

Pillar. 

 Das instituições que não colaboraram, 02 (duas) informaram não ser 

custodiadoras de documentos de caráter histórico e 02 (duas) não se posicionaram 

se iriam participar ou não da pesquisa.  

As instituições identificas e convidas podem ser conferidas a seguir, no Quadro 

2. 

 

Quadro 2 —  Instituições identificadas e convidadas de cunho militar e as respostas 
das mesmas 
 

Instituição Resposta 

Centro Histórico Coronel Pillar Concordou em participar 

6ª Brigada de Infantaria 

Blindada 

Não possui documentos de caráter histórico 

Base Aérea de Santa Maria  Não possui documentos de caráter histórico 

Regimento Mallet Não se posicionou se iria participar ou não 

Comando da 3ª Divisão do 
Exército: Divisão Encouraçada 

O responsável pelo Comando não se posicionou 

se iria participar ou não da pesquisa, mas solicitou 

ao Programa de Pós-graduação em Patrimônio 

Cultural da UFSM um ofício, apresentando a 

pesquisadora deste estudo as demais 

organizações militares da cidade. Segundo ele o 

ofício e o convite de participação seriam enviados 

e caso alguma unidade apresentasse interesse, 

entraria em contato por e-mail ou por telefone com 

a pesquisadora, porém, não se obteve retorno.  

 
Fonte: Autora. 

 

Quanto as instituições de cunho esportivo, das 06 (seis) convidadas e 

localizadas, apenas 01 (uma) colaborou: o Corintians Atlético Clube.  
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As outras 05 (cinco) não se posicionaram se iriam participar ou não da 

pesquisa, pois, não responderam os e-mails enviados, como pode ser verificado no 

Quadro 3. 

 

Quadro 3 — Instituições identificadas e convidadas de cunho esportivo e as 
respostas das mesmas 
 

Instituição Resposta 

Avenida Tênis Clube Não se posicionou se iria participar ou não 

Clube Atirador Esportivo Não se posicionou se iria participar ou não 

Clube Recreativo Dores Não se posicionou se iria participar ou não 

Corintians Atlético Clube Concordou em participar 

Esporte Clube Internacional   Não se posicionou se iria participar ou não 

Riograndense Futebol Clube Não se posicionou se iria participar ou não 

 
Fonte: Autora. 

  

Logo, foram identificadas e convidadas 37 (trinta e sete) instituições, mas 

apenas 06 (seis) aceitaram participar da pesquisa, sendo 04 (quatro) de cunho 

religioso, 01 (uma) de cunho militar e 01 (uma) de cunho religioso, como ser verificado 

no Quadro 4. 

 

Quadro 4 — Instituições que concordaram participar da pesquisa 

 

Cunho Instituição 

Religioso Igreja E. A. do Brasil — Catedral do Mediador 

Religioso Primeira Igreja Batista em Santa Maria 

Religioso Província Nossa Senhora Conquistadora 

Religioso Instituto Magnificat —Legião de Maria 

Militar Centro Histórico Coronel Pillar 

Esportivo Corintians Atlético Clube 

 
Fonte: Autora. 
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Com relação às instituições descritas no Quadro 4, observou-se grande 

entusiasmo dos responsáveis em participar desta pesquisa de mestrado, colocando-

se à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que viessem a surgir no decorrer 

do trabalho, contribuindo para o bom andamento da pesquisa. 

 

8.1 DESENVOLVIMENTO DO GUIA DE REFERÊNCIA DE ARQUIVOS 

ESPORTIVOS, MILITARES E RELIGIOSOS DE SANTA MARIA, RS 

 

A partir da coleta de dados, teve início o desenvolvimento do produto final desta 

dissertação de mestrado, o Guia de Referência de Arquivos Esportivos, Militares e 

Religiosos de Santa Maria. Primeiramente, escolheu-se o formato do Guia.  

 

Formato do Guia 

 

A partir da realidade encontrada nas instituições pesquisadas, escolheu-se que 

o Guia será disponibilizado em formato de Livro A5, impresso.  

Definido o formato do Guia, teve início o desenvolvimento do instrumento de 

pesquisa que se encontra estruturado da seguinte forma: capa, folha de rosto, 

sumário, apresentação, ficha descritiva, glossário e referências bibliográficas. 

 

 Capa/contracapa 

 

Na face frontal externa (capa), é apresentado o nome do instrumento de 

pesquisa, o local, o ano de produção da publicação e 03 (três) imagens que 

transmitem ao leitor a ideia do caráter dos arquivos que compõem o Guia.  

 Já a contracapa é lisa, ou seja, não apresenta informações. 

 

Folha de rosto 

 

Na folha de rosto constam informações que identificam a publicação, são elas: 

nome da mestranda e da orientadora da pesquisa, título do produto resultante da 

pesquisa, autoria das fotos, nome do responsável pela elaboração da capa do Guia e 

o nome do Curso de Pós-Graduação da mestranda.  
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Sumário 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), define por meio da NBR 

6027 Informação e Documentação — Sumário — Apresentação, o conceito de 

sumário com sendo a “enumeração das divisões, seções e outras partes de uma 

publicação, na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede”. 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018, p. 02). 

Essa enumeração facilitará a localização das informações no corpo do Guia. 

Sendo assim, para a elaboração e formatação do sumário foram seguidas as 

recomendações da referida Norma, elencadas, a seguir: 

 

5.1 A palavra sumário deve ser centralizada e com a mesma tipologia          da 
fonte utilizada para as seções primárias. 5.2 A subordinação dos itens do 
sumário deve ser destacada pela apresentação tipográfica utilizada no texto. 
5.3. Os elementos pré-textuais não devem constar no sumário. 5.4 A ordem 
dos elementos do sumário deve ser conforme 5.4.1 a 5.4.4. 5.4.1. Os 
indicativos das seções que compõem o sumário, se houverem, devem ser 
alinhados à esquerda, conforme a NBR 6024. 5.4.2. Os títulos, e os 
subtítulos, se houver, sucedem os indicativos das seções. Recomenda-se 
que sejam alinhados pela margem do título do indicativo mais extenso. 5.4.3 
O (s) nome (s) do (s) autor (es), se houver, sucede (m) os títulos e os 
subtítulos. 5.4.4 A paginação deve ser apresentada sob uma das formas 
abaixo: a) número da primeira página (exemplo: 27); b) números das páginas 
inicial e final, separadas por hífen (exemplo: 91-143); c) números das páginas 
em que se distribui o texto (exemplo: 27, 35, 64 ou 27-30, 35-38, 64-70). 5.5. 
Se houver um único sumário, podem ser colocadas traduções dos títulos após 
os títulos originais, separados por barra oblíqua ou travessão. 5.6. Se o 
documento for apresentado em mais de um idioma, para o mesmo texto, 
recomenda-se um sumário separado para cada idioma, inclusive a palavra 
sumário, em páginas distintas. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS, 2018, p.2). 

 

Cabe salientar, que o sumário foi a última atividade desenvolvida durante a 

elaboração do Guia, visto que para sua formatação foi necessário a conclusão do 

instrumento de pesquisa. 

 

Apresentação 

 

Neste capítulo, é apresentado o texto de apresentação da publicação — Guia 

de Referência de Arquivos Esportivos, Militares e Religiosos de Santa Maria, RS. Nele 

constam informações que identificam a publicação, a autora e a orientadora, o que se 
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espera com o instrumento de pesquisa e os agradecimentos as instituições que 

colaboraram para o trabalho. 

 

Ficha descritiva 

 

Como são 03 (três) instituições distintas, ambas, foram dispostas no 

instrumento de pesquisa em ordem alfabética na seguinte sequência: 1) arquivos 

esportivos, 2) arquivos militares e 3) arquivos religiosos. A separação dos diferentes 

tipos de arquivos (esportivo, militar e religioso) dar-se-á através de uma folha, a qual 

consta o cunho do arquivo. 

A descrição de cada instituição participante da pesquisa foi realizada de acordo 

com as informações fornecidas pelos responsáveis das organizações durante a 

aplicação do questionário. No entanto cabe salientar, que o presente Guia tem como 

objetivo a difusão dos arquivos de instituições religiosas, militares e esportivas de 

Santa Maria, a fim de comunicar aos pesquisadores e a sociedade em geral, o 

conteúdo informacional desses arquivos, a sua localização e as condições de acesso 

e uso do acervo documental. 

Sendo assim, o instrumento versa sobre diferentes arquivos e não apresenta 

uma descrição minuciosa dos documentos arquivísticos conforme a Norma Brasileira 

de Descrição Arquivística (NOBRADE), a qual fornece subsídios para a descrição 

arquivística no Brasil. 

Inicialmente constam dados que identificam a unidade de descrição, 

possibilitando o usuário conhecer previamente, localizar e entrar em contato com o 

responsável pela instituição, são eles: nome da instituição, endereço, endereço 

eletrônico, telefone para contato, horários de atendimento ao público e histórico 

resumido da mesma.  

Em seguida constam dados que identificam o acervo, são eles: conteúdo do 

acervo e datas-limite dos documentos. No “conteúdo do acervo” são descritos os tipos 

documentais existentes no arquivo, possibilitando o pesquisador identificar 

previamente os documentos que poderão ser úteis à sua pesquisa. 

Com relação as “datas-limite”, estas constituem o ano de início e fim da 

documentação contida no acervo, possibilitando o pesquisador identificar o período 

da documentação existente no arquivo. 
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 No elemento “condições de acesso e uso do acervo”, constam informações 

que possibilitam o usuário inteirar-se das questões referentes as condições de acesso 

e uso dos documentos, como: restrições, recomendações, necessidade de 

apresentação de carta de intenções, entre outros. 

Além das informações apresentadas acima, constam 03 (três) imagens, sendo 

01 (uma) da fachada do prédio e 02 (duas) do acervo. No sentido de chamar a atenção 

do usuário, contribuindo para a identificação das instituições, uma vez que com as 

imagens os usuários poderão ter uma prévia de tais espaços e dos seus acervos. 

Além, de contribuir para o visual do Guia e para a divulgação das instituições 

participantes. 

 

Glossário 

 

O Glossário encontra-se disponível no final da publicação e nele o usuário 

poderá consultar as palavras pouco conhecidas utilizadas no Guia. Tais palavras 

encontram-se listadas em ordem alfabética.  

 

Referências  

 

Neste capítulo, encontram-se as bibliografias consultadas para a elaboração 

do Guia. Para isso, utilizaram-se literaturas em forma de livros, artigos, dissertações, 

entre outras publicações.  

A seguir, é abordado como será realizada a impressão e a entrega do Guia 

para as instituições integrantes. 

 

8.2 IMPRESSÃO E ENTREGA DO GUIA DE REFERÊNCIA DE ARQUIVOS 

ESPORTIVOS, MILITARES E RELIGIOSOS DE SANTA MARIA, RS 

 

Após passar por uma revisão e pelas correções sugeridas pela banca 

avaliadora da dissertação, o Guia de Referência de Arquivos Esportivos, Militares e 

Religiosos de Santa Maria, RS, contendo cerca de 46 (quarenta e seis) folhas, será 

levado para impressão em uma gráfica. Pretende-se utilizar para a impressão, o 

formato Livro A5 (frente e verso). Para a capa e contracapa utilizar papel supremo 
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(4×0), para a impressão das folhas, o papel sulfite (4x4) e por fim, para o acabamento 

usar grampo.  

Posteriormente, após a conclusão o trabalho foi entregue uma cópia do Guia, 

em formato impresso, para cada instituição participante da pesquisa. Para uma maior 

difusão dos arquivos, pretende-se, também deixar uma cópia com o Arquivo Histórico 

de Santa Maria por ser um local que concentra um grande número de pesquisadores. 

Ainda, durante a entrega pretende-se realizar uma apresentação do 

instrumento, a fim de esclarecer eventuais dúvidas que possam surgir, 

proporcionando, assim, uma melhor compreensão quanto ao seu uso.  

Nesse capítulo, foram apresentados os resultados alcançados com a pesquisa. 

No próximo capítulo, apresenta-se a conclusão. 
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9 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa teve como tema a difusão dos arquivos de instituições de 

cunho esportivo, militar e religioso de Santa Maria, através da produção de um Guia 

de Referência de Arquivos, visto que a memória registrada nos documentos de valor 

secundário, conservada nestes espaços possibilita o resgate da história e da 

identidade dos santa-marienses. 

Entende-se que estes arquivos são depositários do patrimônio documental, o 

qual integra o patrimônio cultural da cidade. Nesse sentido, divulga-los é uma forma 

de contribuir para sua promoção em meio a sociedade santa-mariense. 

No entanto, com base nos objetivos apresentados de possibilitar a difusão dos 

arquivos de instituições esportivas, militares e religiosas de Santa Maria através da 

produção de um instrumento de pesquisa — Guia de Referência de Arquivos, de 

identificar e localizar as instituições arquivísticas esportivas, militares e religiosas da 

cidade de Santa Maria, de identificar os tipos documentais, as datas-limites dos 

documentos e de averiguar como se dá o acesso aos documentos, pode-se perceber 

que é necessária uma maior compreensão das referidas instituições sobre a 

importância da preservação, da disponibilização e da divulgação dos seus acervos, já 

que, somente 06 (seis) instituições colaboraram com a presente pesquisa. Destas, 01 

(uma) é de cunho militar, 01 (uma) de cunho esportivo e 04 (quatro) de cunho religioso. 

Entre os motivos pelas quais as demais instituições não colaboraram com a 

pesquisa, estão: não responderam e-mails, mensagens enviadas via rede social 

facebook e ligações telefônicas. Aquelas em que foi possível estabelecer contato e 

não participaram, informaram inexistência de documentos históricos, desorganização 

dos acervos e perda dos documentos ocasionada por sinistro (fogo). Além disso, 02 

(duas) instituições religiosas alegaram ter seus arquivos situados fora do Brasil. 

Logo, dessa forma, verificou-se que dentre as instituições em que foi possível 

estabelecer contato, 67% encontram-se despreparadas para divulgar seus arquivos 

por não priorizarem a organização e o acesso de “seu” patrimônio documental, 

requisito necessário para a realização da difusão arquivística. 

Esse resultado nos causou preocupação, pois se tratam de instituições que têm 

sob sua custódia documentos extremamente relevantes para a construção da história 

social e cultural de Santa Maria, considerada, portanto, de interesse público e social, 
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pois, esses documentos contribuem para a compreensão da constituição e evolução 

da sociedade santa-mariense.  

Além disso, durante a realização deste estudo constatou-se que a presença de 

arquivistas atuando nos arquivos permanentes contribui para o desenvolvimento de 

pesquisas, pois percebeu-se que nos locais onde haviam arquivistas o entendimento 

do que se tratava a pesquisa, após a exposição da temática e dos objetivos, era 

rapidamente compreendida e aceita, sendo necessário, apenas, estipular um tempo 

para que o convite fosse apresentado em reunião para os gestores. Já nos locais onde 

não haviam arquivistas trabalhando nos arquivos, a compreensão era mais lenta, 

sendo necessário realizar diversas explicações para diferentes gestores, os quais 

raramente demonstravam interesse em propiciar a pesquisa externa. 

No entanto, é importante ressaltar, que esta pesquisa, além de alcançar os 

seus objetivos, contribuiu para a divulgação da profissão do Arquivista em Santa 

Maria, visto, que o responsável de 01 (uma) instituição participante teve conhecimento 

da existência da profissão e da sua importância ao ser convidado para participar deste 

estudo. 

Ao fazermos uma análise das instituições que colaboraram com a presente 

pesquisa, observou-se grande empenho dos responsáveis em contribuir com o estudo 

e divulgar o seu acervo. Estes entendem que seus arquivos, compostos por 

documentos, fotografias, jornais, revistas e livros, possibilitam o conhecimento de uma 

parte da história da cidade e por isso, se constituem em importantes fontes para 

pesquisa histórica.  

Assim, a partir dos dados coletados elaborou-se o instrumento de pesquisa: 

Guia de Referência de Arquivos Esportivos, Militares e Religiosos de Santa Maria. 

Entende-se, que por ser de vocabulário simples, será facilmente compreendido por 

usuários de diferentes áreas. O instrumento abrange instituições abertas à visitação 

e/ou a pesquisa de seus acervos, possibilitando ao pesquisador identificar 

previamente os tipos documentais disponíveis nos arquivos, bem como programar a 

sua visita de acordo com os horários informados. 

Deste modo, acredita-se que com a difusão dos arquivos através da referida 

publicação, o pesquisador ganhará tempo para realizar sua pesquisa, visto que no 

Guia constam todas as informações essências para a identificação da instituição, do 

acervo, bem como das condições de acesso e uso do acervo documental.  
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Neste sentido, o Guia de Referência de Arquivos Esportivos, Militares e 

Religiosos de Santa Maria, RS, cumprirá o seu objetivo, estabelecendo um elo entre 

os arquivos e os usuários.  

Por fim, espera-se que novos trabalhos como esse sejam desenvolvidos para 

que as organizações sintam - se pressionadas a tratar adequadamente seus acervos, 

possibilitando o acesso e a difusão dos arquivos, posto que esses documentos são 

também de interesse público e social.  

Além disso, despertar nos gestores a preocupação com a preservação e a 

divulgação do arquivo permanente e a compreensão de que esses acervos não 

interessam apenas a instituição, mas também a sociedade onde estão inseridos, neste 

caso, a sociedade santa-mariense. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL 

EM PATRIMÔNIO CULTURAL 
 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

  

Este instrumento faz parte da pesquisa intitulada “Acervos Arquivísticos em 

Instituições Esportivas, Militares e Religiosas de Santa Maria, RS”, orientada pela 

Profa. Dra.  Glaucia Vieira Ramos Konrad, que tem como objetivo divulgar os arquivos 

de instituições públicas e privadas de Santa Maria, RS, através da produção de um 

“Guia de Referência de Arquivos”. Solicitamos sua colaboração para responder as 

questões que seguem. Grata. Mestranda: Silviane Silveira Sauter. 

 

PARTE I - Dados da Instituição Arquivística 

 

1. Nome da Instituição 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Histórico da Instituição 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Endereço 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Telefone e e-mail para contato 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5. Horário de atendimento ao público: 

___________________________________________________________________ 

PARTE II – Dados do Acervo Documental 

 

1. Tipos documentais existentes no acervo 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Quais são as datas-limite dos documentos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Todos os documentos do acervo são disponibilizados para pesquisa? 

(   ) Sim 

(   ) Não.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Quais as condições de acesso à documentação? 

___________________________________________________________________ 

 

5. É permitido reproduzir ou fotografar os documentos? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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ANEXO A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

Eu,________________________________________________________________, 

portador da Cédula de identidade RG nº.__________________, CPF nº 

___________________, residente à Av/Rua _______________________________, 

nº_________, município de ________________________________/Rio Grande do 

Sul. AUTORIZO o uso das imagens desta instituição em todo e qualquer material entre 

fotos e documentos, para ser utilizada em Dissertação de Mestrado e todos os demais 

produtos deste trabalho, desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria – 

UFSM sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral. A presente 

autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 

mencionada em todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: guia; 

mídia eletrônica; artigos e demais produtos oriundos do presente estudo. Por esta ser 

a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que 

nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer 

outro, e assino a presente autorização. 

 

______________________, dia _____ de ______________ de ___________. 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

(Assinatura) 

Nome da instituição: 

Telefone p/ contato: 
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ANEXO B –  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – UFSM 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONALIZANTE 
 EM PATRIMÔNIO CULTURAL 

 
– Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu Silviane Silveira Sauter, responsável pela pesquisa “Acervos Arquivísticos em 
Instituições Esportivas, Militares e Religiosas de Santa Maria, RS” convido o (a) 
Sr (a) a participar como voluntário desse estudo. Esta pesquisa pretende divulgar os 
arquivos públicos e privados de Santa Maria através da elaboração de um Guia de 
referência de Arquivos. Acreditamos que ela seja importante porque irá divulgar e 
promover os arquivos para os pesquisadores, historiadores e para a sociedade em 
geral. A sua participação compreende em responder umas que serão aplicadas pela 
pesquisadora desse trabalho. Os procedimentos oferecem riscos insignificantes aos 
participantes. As informações fornecidas serão tratadas de forma confidencial e 
anônimas, somente poderão ser divulgadas em eventos ou publicações, sem a 
identificação dos participantes. Sua participação é voluntária e a qualquer momento 
você pode desistir de participar da pesquisa e retirar o seu consentimento. 
No caso de dúvida ou informação o participante poderá entrar em contato com a 
pesquisadora pelo telefone (55) 999848140 ou pelo e-mail: 
silveirasautersilviane@gmail.com . 
 
Atenciosamente, 
Silviane Silveira Sauter 
 
 

Concordância de Participação 
 

Declaro que concordo em participar com este projeto de mestrado, ciente de que 
minha participação é voluntária e que a qualquer momento posso solicitar minha 
exclusão, sem que isso cause qualquer prejuízo. Além disso, declaro estar informado 
dos objetivos desta pesquisa, dos procedimentos metodológicos, da confidencialidade 
das informações recebidas e do esclarecimento de dúvidas que vierem a surgir, bem 
como de que recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido.  
 
_____________________ ____________________________ 
Nome e assinatura do (a) entrevistado (a) 
 
__________________________________________________ 
Nome e assinatura da pesquisadora 
 
Local:  
 
Data: 
 

mailto:silveirasautersilviane@gmail.com

