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III Congresso Nacional de Arquivologia 
 

Tema: "Arquivologia e suas múltiplas interfaces" 
 
 

Eixos temáticos:  
 

A Arquivologia contemporânea: métodos, objetos e dimensões teóricas. 
 

A Arquivologia e suas relações com outros campos do conhecimento (seja nas práticas 
profissionais ou na produção do saber arquivístico) 

 
 

Áreas de concentração:  
 

1. Ensino e pesquisa em Arquivologia 
 

2. Políticas arquivísticas 
 

3. Normalização arquivística 
 

4. Gestão e preservação de documentos digitais 
 

5. Gestão e preservação de documentos audiovisuais 
 

6. Tendências no mercado de trabalho  
 

7. Relações interdisciplinares: confluências e antinomias.  
 
 

Ementa: 
 

A Arquivologia como território interdisciplinar. A arquivologia e as ligações que podem 
contribuir para o seu desenvolvimento. Os pontos de união com as outras áreas com as quais 
se relaciona e/ou faz fronteira, a compreensão dessas relações, os pontos de convergência e 

divergência e as disciplinas que favorecem os estudos arquivísticos e são favorecidas por eles. 
A arquivologia e o seu próprio território. A relação entre as partes do todo. O fortalecimento e 
o desenvolvimento da arquivologia. Reflexões sobre a área e as questões referentes ao seu 

objeto de estudo, considerando as suas especificidades. 
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Projeto de modernização dos arquivos do TJDFT – ÁREA-FIM – PROMA 

9



Otacílio Guedes Marques 
 

Proposta de critérios para escolha de software gerenciador de arquivo: o 
caso do Centro de Memória da Extensão da UFES 

Alzinete Maria Rocon Biancardi, Edílson Freire Filho, Luiz Carlos da Silva  
 

Assinatura digital como fenômeno infocomunicacional: estudo de caso no 
judiciário brasileiro  

Moisés Rockembach, Lizete Dias de Oliveira 
 
 

Dia 22/10 - Sala 5 – 18º andar  
14h00min – 17h30min 

 
Moderador: Flávio Leal da Silva  

(Professor da UNIRIO e Doutourando em Memória Social – UNIRIO) 
 

O arquivo e a memória das minorias sociais: um estudo do fundo “Grupo 
Somos” do Arquivo Edgard Leuenroth 

Antonio Gouveia de Sousa 
 

Memória do trabalho: o tratamento do fundo documental do 
Sindicomerciários-ES e a sua importância para a história local 

André Malverdes  
 

Arquivos pessoais como fonte de pesquisa para a Memória Institucional 
Renato Crivelli Duarte 
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Palestra de Abertura 
 
 

A CONSTRUÇÃO DAS MÚLTIPLAS INTERFACES DA ARQUIVOLOGIA 
 
 

  MARIA IZABEL DE OLIVEIRA 
Coordenadora – Geral de Gestão de Documentos do Arquivo Nacional 

 
 
 
 

   Arquivista  é  o  profissional  de  nível  superior, 

 com  formação  em arquivologia ou experiência 

 reconhecida  pelo  Estado. 
 (Dicionário de Terminologia Arquivística,Arquivo nacional, 2005) 

 

 

 
         Profissionais  da  informação  “todos    aqueles  

                                                    indivíduos que, de  uma  forma  ou  de  outra, fazem 

                                                    da  informação o  seu  objeto de trabalho, entre  os  

                                                    quais: arquivistas, museólogos, administradores,        

                                                    analistas de sistema, comunicadores, documentalistas,        

                                                    e  bibliotecários,  além  de  profissionais  ligados  à  

                                                    informática e  às  tecnologias  da  informação e  às   

                                                    telecomunicações.” 
                                                              (Jussara Pereira Santos, 1996) 

 
 
 
Parabéns para nós todos:  Arquivistas e  Profissionais  de Arquivo e de  Informação pelo 

dia de hoje, 20 de outubro de 2008 - dia em que se comemora o Dia do Arquivista,  os 37 

anos da Associação dos Arquivistas Brasileiros – AAB (20/10/1971),  os 36 anos de 

realização do I Congresso Brasileiro de  Arquivologia (15 a 20/10/1972). Cabe lembrar 

que neste ano também se comemorou os em 4 de julho de 1978, os 30 anos da 

regulamentação da profissão de Arquivista e de Técnico de Arquivo, pela Lei nº  

6.546. 

 

 

 

 



                

 
 

 
I –  UM POUCO DA HISTÓRIA DA ARQUIVOLOGIA 
 
 
Neste dia de hoje, dia de comemoração  e  de congraçamento dos profissionais  da área de 
arquivo e documentação é necessário alguns instantes de reflexão e de retorno a um 
passado que sem dúvida permitiu o presente da Arquivologia que vivenciamos atualmente.  
 
É por isto que ao rememorar os primórdios da Arquivologia no Brasil, cabe citar o 
historiador José Honório Rodrigues, que a frente da direção do Arquivo Nacional, no 
período de 1958 a 1964, realizou importante reforma da Instituição, baseada no seu  
conhecimento sobre as formas de organização e de trabalho dos  arquivos europeus e 
americanos. 
 
Foi capaz de sensibilizar o então Ministro da Justiça - o Arquivo estava  subordinado a 
esta pasta - e por meio de convênios com embaixadas, em especial a dos Estados Unidos,   
implementou ações como a vinda de  Theodore R. Schellenberg, o maior especialista  
norte-americano em arquivística, e  de outros, que analisaram a situação do Arquivo 
Nacional e emitiram sugestões visando aprimorar as suas atividades. Este fato registra pela 
primeira vez  no  Brasil o exame  e  o encaminhamento, por parte das autoridades,  da 
questão arquivo, .   
 
Os técnicos estrangeiros também ministraram cursos para os funcionários e elaboraram 
materiais técnicos como livros ou apostilas. Esta ação reorganiza a área de formação e 
capacitação em arquivos para o serviço público, que será a base do Curso Permanente de 
Arquivos mantido pelo próprio Arquivo Nacional; 
 
Foram também traduzidos para a língua portuguesa um série de livros e artigos de 
profissionais franceses, americanos, holandeses, americanos e italianos. 
 
 Este fato registra pela primeira vez no Brasil o exame e  o encaminhamento, por parte das 
autoridades,  da questão arquivo.  A direção de José Honório caracterizou- se pelo 
dinamismo, criatividade, entendimento global dos problemas da área de arquivos  e ânimo 
para enfrentá-los.  
 
 
Os  anos de 1970 foram especialmente importantes para a Arquivologia no Brasil,  
destacando - se: 
 
  ●  o Arquivo Nacional,  que se integra ao Conselho Internacional de Arquivo – 
CIA  e a  Associação Latino Americana de Arquivos – ALA; a criação do primeiro 
Sistema  Nacional de Arquivos - SINAR ; 
 
 
 ●  a criação, em 20 de outubro de 1971,  da  Associação dos Arquivistas Brasileiros 
– AAB, por um grupo de profissionais tenazes, idealistas  e ousados formado, entre outros,  
por José Pedro Pinto Esposel,  Maria de Lourdes Costa e Souza, Maria Luíza Danemann, 
Helena Corrêa Machado e  Marilena Leite Paes.  
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●   realização pela AAB, no período de 15 a 20 de outubro de 1971 do I Congresso 
Brasileiro de Arquivologia e neste evento o lançamento do primeiro número da  Revista 

Arquivo & Administração; e 
 

 
●  o Curso Permanente de Arquivos mantido pelo Arquivo Nacional, origem  dos 

cursos superiores em Arquivo no Brasil, obtém em 28 de setembro de 1973, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, mandato universitário para registro de 
seus diplomas.  Pelo Decreto nº 79.329, de 2 de março de 1977, este curso, com a 
denominação de Curso de Arquivologia, é definitivamente integrado à estrutura 
universitária com a sua absorção pela Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado 
do Rio de Janeiro - FEFIERJ, que atualmente  é a  Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro – UNIRIO; 

 
●  criação progressiva de Cursos de Arquivologia:  

       -  Universidade Federal de Santa Maria /RS  (20/08/1976);  

       -  Universidade Federal Fluminense – UFF/ RJ;  

       -  Universidade Brasília – UNB/DF;    

       -  Universidade Federal da Bahia – UFBA /BA;       

       -  Universidade Estadual de Londrina – UEL /PR;        

       -  Universidade Federal do Rio Grande do SUL – UFRGS/ RS;  

        - Universidade  Federal do Espírito Santo – UFES/ES;        

       -  Universidade Estado de São Paulo - UNESP – Campus de Marília/ SP;        

       -  Universidade Estadual da Paraíba – UEPB – PB; 

       -  Fundação Universidade Federal do Rio Grande – FURG – RS,  previsto para       
          2008 o 11º  curso superior em Arquivologia do Brasil, 3º no Rio Grande do  
          Sul;  
 

                  -  Universidade Federal do Maranhão – UFMA, previsto para 2010; 

                  -  Centro universitário Assunção – UNIFAI - Vila Mariana, criado em 2004 até         
                      fevereiro de 2008 não havia entrado em funcionamento. 
 
                ● a regulamentação do exercício da profissão de Arquivista e de Técnico de 
Arquivo, por meio da Lei nº 6. 546, de 4 de julho de 1978 e do Decreto nº 82.590, de  6 de 
novembro de 1978, por iniciativa da AAB. 
 

Na década de 1980 profissionais arquivistas formados pelas primeiras turmas dos Cursos 
Superiores de Arquivologia começam a atuar em instituições públicas e privadas.  A AAB 
promove cursos, congressos, encontros técnicos e comissões especiais visando consolidar 
a  Arquivologia como pilar de um Estado Moderno,  eficaz e eficiente. 
 
 Tem início o Programa de Modernização Institucional do Arquivo Nacional, sob  a gestão 
de Celina Vargas do Amaral Peixoto, que inclui entre ouras ações ao envio de técnicos 
para capacitação e reciclagem no exterior, criação de novas rotinas, procedimentos e 
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metodologias de trabalho, identificação dos fundos documentais sob a guarda do Arquivo 
Nacional e localização, no Rio de Janeiro e em Brasília, dos acervos documentais que 
seriam recolhidos, mudança de sede e início dos estudos para elaboração de uma Lei de 
Arquivos. 
 
Segundo Jaime Antunes da Silva,  “este cenário, sem dúvida, sensibilizou  o Governo 
Federal para que fosse sancionado o Decreto  nº 90.740, de 20 de dezembro de 1984, 
criando o Grupo-Arquivo do Serviço Civil da União, abrangendo atividades de nível 
superior e médio a serem exercidas pelas categorias funcionais de Arquivista e Técnico de 
Arquivo, respectivamente, sem dúvida um marco importante na identidade de nossa 
carreira profissional. 
 
Em 1987, quando da Reforma Administrativa proposta pelo Governo Sarney, já se falava 
na implementação de sistemas de arquivos visando aumentar a eficácia dos serviços 
arquivísticos governamentais.  A Comissão Especial de Preservação de Acervo 
Documental – CEPAD, em estreita cooperação com o Arquivo Nacional, produz um 
diagnóstico da situação dos serviços arquivísticos da Administração Público Federal, onde 
se constata: a inexistência de uma lei de arquivos e de uma política arquivística; a carência 
de recursos financeiros; a dispersão do acervo; a inexistência de critérios de avaliação e 
transferência; o  baixo nível hierárquico dos serviços arquivísticos na estrutura 
organizacional; a carência quantitativa e qualitativa de recursos humanos; o tratamento 
técnico não orientado por métodos e técnicas adequados; a inexistência de padronização 
dos procedimentos e terminologia; a inexistência de instrumentos básicos para a gestão 
documental (classificação de documentos, tabelas de temporalidade etc); e o baixo índice 
de recuperação da informação.” 
 
A partir de 1988 são criadas novas Associações de Arquivistas, como resultados da 
extinção dos  Núcleos Regionais da ABB. 
 
 -  Associação dos Arquivistas de São Paulo – ARQ-SP; 
 

-  Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro- AAERL; 
 

-  Associação dos Arquivistas da Bahia- AABA; 
 
-  Associação Brasiliense de Arquivologia – ABARQ; 
 
-  Associação dos Arquivistas do Estado do Rio Grande do Sul – AARGS; 

 
-  Associação dos Arquivistas do Estado do Espírito Santo – AARQES; 

 
-  Associação dos Arquivistas do Estado do Paraná – AAPR; 
 
-  Associação de Arquivologia do Estado de Goiás – AAGO. 
 

 
A década de 1990 coroou a trajetória da arquivística brasileira, a partir da sanção 
presidencial da Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991 (Lei de Arquivo) que cria no seu 
artigo 26 o Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, com a função de definir a 
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política nacional de arquivos. As ações desenvolvidas pelo CONARQ, visam modernizar 
tecnicamente os serviços e as instituições arquivísticas públicos brasileiras, que integram o  
Sistema Nacional de Arquivos – SINAR.  
 
 
O CONARQ, por meio de seu Plenário, das Câmaras Técnicas, das Câmaras Setoriais, das 
Comissões Especiais e dos Grupos de Trabalho tem sido responsável pela sanção 
presidencial  de um conjunto de decretos e  da aprovação de textos e normas técnicas e  de 
resoluções sobre aspectos importantes para o desenvolvimento das atividades arquivísticas 
como  classificação, avaliação e seleção, descrição, terminologia, acesso, microfilmagem e 
gestão e preservação de documentos digitais, bem como pela realização de seminários, 
workshops e oficinas .   
 
Em 12 de dezembro de 2003,  mais  uma vitória e reconhecimento da importância das 
atividades de arquivo ocorre com a sanção presidencial do Decreto 4.915, que dispõe 
sobre o Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA, da Administração Pública 
Federal, determinando em seu artigo 1º que ficam organizadas sob a forma de sistema, 
com a denominação de Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA às 
atividades de gestão de documentos no âmbito dos órgãos e entidades da administração 
pública federal.  
 
 

II - RECONHECENDO AS  MÚLTIPLAS INTERFACES DA ARQUIVOLOGIA 

 

 As múltiplas  interfaces da Arquivologia vem sendo construída  desde 1838 com a 
instalação do Arquivo Nacional do Brasil. Nesta época aumenta o interesse pelo valor 
histórico dos arquivos, até então conservados em função de caráter administrativo, legal  
ou fiscal. Essa tendência reflete-se no desenvolvimento da disciplina  Arquivística  e  no  
modelo de arquivo público, que se constitui a  partir de então, e o  Brasil  é um exemplo.   
 
A consolidação deste modelo de instituição arquivística – arquivo histórico, resulta entre 
outros aspectos, na formação de historiadores - arquivistas, especializados na 
administração dos documentos como testemunho histórico. Não se atentava para o fato de 
que os  documentos são constituídos em razão das   necessidades da administração. 
 

A reação  a essa orientação que limitava a função dos arquivos surge após a Segunda 
Guerra Mundial, quando ocorre uma grande expansão da produção documental, 
prejudicando a capacidade gerencial das organizações governamentais. Neste cenário, 
desenvolve-se a teoria das três idades e a gestão de documentos nos Estados Unidos, 
Canadá e em alguns países europeus, africanos e asiáticos.  Tal situação levou as 
instituições arquivísticas a reverem suas funções exclusivas de arquivos históricos, 
distanciados dos interesses da administração  pública. 
 
Em 1974, o Conselho Internacional de Arquivos passou a considerar o Arquivo como um 
serviço de apoio à administração e fonte essencial à pesquisa e ao desenvolvimento  
cultural. 
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O objeto da arquivologia/ arquivística evoluiu face as mudanças tecnológicas, econômicas, 
sociais, políticas, científicas, dentre outras, que resultaram na racionalização de rotinas e 
procedimentos e  na gestão de documentos, no acesso à informação, no âmbito de uma 
sociedade globalizada  - a  sociedade da informação e do conhecimento. 

 
O estabelecimento de  relações sistêmicas da  arquivística com as ciências de informação 
nasceu  nos  Estados Unidos após a 2ª Guerra Mundial, com o grande desenvolvimento 
científico e técnico que resultou na chamada explosão  de informação. 

           

A integração da Arquivologia no seio da ciência da informação foi encorajada em 1992,  
durante o XII Congresso Internacional de Arquivos, em Montreal, quando se abordou  
questões ligadas à capacidade dos arquivistas assumirem suas funções quanto à teoria, aos 
princípios e as práticas da gestão  da informação eletrônica. Dentro deste contexto, 
segundo José Bernal Rivas Fernández os arquivistas encontrariam condições de agir em 
relação aos  outros profissionais da informação. 
 

Atualmente esta posição está sendo revista em razão da existência dos cursos de 
graduação, da legislação, normas, princípios, técnicas, terminologia  e metodologias 
específicas, bem como de profissionais especializados no mercado de trabalho, a 
consciência de que o uso da técnica é importante e representa um contributo para a 
pesquisa e a produção de conhecimento.  Tais constatações garantem a Arquivologia as 
bases para caminhar, com independência, ao lado das outras ciências . Há que se buscar 
sempre a integração e não a absorção de uma ciência por outra.   
 
O exemplo mais recente de que mudanças estão em curso é a proposta em estudo no CNPq 
que inclui na Grande Área (07) Ciências Socialmente Aplicáveis, a área Arquivologia 
(Fundamentos da Arquivologia, Gestão Arquivística, Técnicas Arquivísticas e 
Arquivologia  Especializada).                                                                                                                                           
 

Rivas Fernández, enfatiza ainda a pesquisa arquivística na definição de princípios 
universais aplicáveis aos arquivos do mundo inteiro, como é o caso da normalização da 
descrição, a criação de um vocabulário internacional  e a homologação de conteúdos para 
a formação profissional de futuros arquivistas,  ações encorajadas pelo Conselho 
Internacional de Arquivos- CIA a partir da criação de diferentes comissões.  Cabe ainda 
ressaltar o Programa  Geral de Informação (PGI) da UNESCO, um programa destinado a 
promover à importância da gestão de arquivos nas organizações e  nas administrações de 
sistemas de  informações que foram implementados nos estudos RAMP. 
 

O resultado mais significativo a nível internacional para consolidar a arquivística é a 
Norma Internacional de Descrição Arquivística (ISAD-G), em aplicação nos países 
membros do CIA e  o encorajamento  para que estes países estabeleçam as suas normas 
nacionais. A esta seguiram- se a Norma Internacional de Registro de Autoridade 
Arquivística  para Entidades  Coletivas, Pessoas e Famílias (ISAAR-CPF) e a Norma 
Internacional para Descrição de Funções (ISDF). 
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No Brasil, o resultado mais significativo foi  aprovação em 1996, pelo Conselho Nacional 
de Arquivos – CONARQ, do Código de Classificação  e da Tabela Básica de 
Temporalidade e Destinação de  Documentos relativos às  atividades -meio da 
Administração  Pública,  em uso na Administração Pública Federal, além de servir como 
modelo para os demais integrantes do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), como 
instrumentais fundamentais no cumprimento do estabelecido na Lei nº 8.159, de 8 de 
janeiro de 1991. Em seguida a Norma Nacional de Descrição Arquivística (NOBRADE) e 
o Dicionário de Terminologia Arquivística.  
 

O reconhecimento de que os arquivos públicos são efetivamente instrumento e testemunho 
de gestão governamental, tem direcionado os profissionais de arquivo a implementar uma 
renovação metodológica e organizacional, cuja tendência é adequar os conceitos e as 
práticas arquivísticas ao novo entendimento que se tem da função dos arquivos. 

 

Neste contexto o que se espera do profissional de arquivo ou no sentido mais amplo, do 
profissional da informação na chamada “ Era da informação ou Era da Informação e seu 
uso  ou  Era do capital humano” ou  Era do Conhecimento? 

 

  -   Qual o perfil ideal do profissional  
                         -  Quais os saberes que deve dominar? 
                         -  Qual o seu campo de atuação? 
 

O profissional de arquivo deve ter domínio das técnicas e procedimentos  para o 
tratamento dos documentos e das informações neles contidas  e  saber utilizar mecanismos 
e explorar as  técnicas que  a sociedade do século XXI oferece, servindo como 
intermediário na passagem do suporte convencional – papel para o meio digital. 
 
O seu papel como administrador de fontes de informação ganha uma nova dimensão com 
a produção, tratamento e preservação de arquivos digitais. 
 

Deve ser ainda o elo entre o conjunto de usuários, os proprietários de sistemas de 
comunicação e os técnicos da instituição, além de conhecer profundamente a missão da 
instituição e as informações que ela detêm, além de qualidades pessoais, cultura geral e a 
capacidade de tomar decisões,  de resolver problemas. O espaço profissional será definido 
em função da competência e da competitividade de cada um. 
 

 A diversificação das categorias profissionais que lidam com informação aumenta a cada 
dia e é resultado da diversificação do mercado e das funções ligadas à informação. 
 

Esse conjunto de  mudanças levou à criação do  “novo profissional da informação” ou  
MIP – “Modern Information Professional”, expressão criada pela Federação Internacional 
de Documentação e Informação  - FID. 

          

O moderno   profissional  deve  ainda: 

     - TER: 
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- criatividade; 

- liderança; 

- dinamismo; 

- responsabilidade; 

- visão  interdisciplinar / ativas práticas interdisciplinar; 

- profissionalismo, incluindo a questão de ética; 

- conhecimento dos conceitos e  procedimentos de organização; 

- poder de análise e síntese; 

- capacidade de trabalhar em grupo; 

- domínio de línguas estrangeiras; 

- espírito crítico; 

- habilidade de formular claramente suas idéias tanto de forma escrita 

como verbal; 

- atenção voltada para o atendimento  ao usuário; 

- domínio de saberes de áreas afins; 

- capacidade de planejar e gerenciar sistemas de informação; 

- capacidade de intervir em todas as etapas do tratamento documental; 

- preocupação com à  produção, uso de disseminação da informação; 

- intenso processo de educação continuada; 

 

 

III - CONCLUSÃO 

 

De acordo com  Jaime Antunes “O cenário positivo ora desenhado para a Arquivologia e  
a arquivística brasileiras, tanto em nível federal quanto nos arquivos dos Estados, e que em 
vinte  anos mudou substancialmente, para melhor, o diagnóstico da CEPAD acima 
referido, é fruto do conhecimento cumulativo construído  pelas Associações Profissionais, 
as Universidades mantenedoras de cursos de graduação e especialização em Arquivologia 
e Ciência da Informação, o Arquivo Nacional e o Conselho Nacional de Arquivos – 
CONARQ.   
 
O que se colhe no campo da Arquivologia e da arquivística de nosso país é fruto, portanto, 
do esforço autodidata de muitos profissionais, de diversa formação, dos profissionais 
advindos dos cursos especializados implantados em diversos Estados da Federação e de 
instituições que servem de guia ou norte na área como o Arquivo Nacional e o Conselho 
Nacional de Arquivos”.  
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Assim, caminhamos rumo à intervenção total dos técnicos em todo o ciclo documental, 
garantindo entre outros aspectos a racionalização da produção, o controle da tramitação, a 
aplicação de métodos de classificação, a prática da avaliação como um processo natural e 
não como uma solução para resolver problemas de espaço físico, o  arquivamento correto 
e adequado, o acesso rápido aos documentos e às informações, bem como, o 
reconhecimento dos arquivos como sendo uma unidade estratégica para as decisões de 
governo e de cidadania. 
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Plenária: Ensino e Relações Interdisciplinares da Arquivologia 

 

Resumo do Mediador 

 

 

Composição: 

Renato Tarciso Barbosa de Sousa (Mediador) 
José Maria Jardim 
Luiz Cleber Gak  
Maria da Paz Martín-Pozuelo Campillos 
 

 

A primeira plenária do III Congresso Nacional de Arquivologia aconteceu no dia 21 de 

outubro de 2008, no auditório do Clube de Engenharia, no Rio de Janeiro, e teve início 

às 9 horas e 30 minutos. A plenária teve como moderador o professor Renato Tarciso 

Barbosa de Sousa, da Universidade de Brasília, e contou com a presença do professor 

José Maria Jardim, da Universidade Federal Fluminense, que proferiu a palestra 

intitulada “Dimensões interdisciplinares da Arquivologia”, do professor Luiz Cleber 

Gak, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que proferiu a palestra 

“Ensino: tendências para a formação em Arquivologia”, e com a professora Maria da 

Paz Martín-Pozuelo Campillos, da Universidad Carlos III, da Espanha, que proferiu a 

palestra “Archvistica y Sociedad. Um alianza impresindible para El afianzamiento de la 

profesión”. 

Os trabalhos foram iniciados com a palestra do professor José Maria Jardim que, de 

uma maneira extremamente clara e objetiva, fez um sobrevôo sobre questões 

importantes e atuais da Arquivologia, enquanto disciplina do conhecimento. Discutiu as 

suas relações e os seus compromissos formais e informais com outras áreas do 

conhecimento humano como a História e a Administração. E abordou, também, a 

reconhecida interdisciplinaridade da Arquivologia, destacando que essa característica 

tem certa unanimidade no discurso arquivístico, mas não se realiza efetivamente na 

prática. Destaca, ainda, que a proximidade geográfica com a Ciência da Informação não 

possibilitou ainda uma aproximação de interesses e de conhecimentos mútuos e que 

parte da produção científica da Arquivologia é dispersa em vários programas de pós-

graduação, principalmente da Ciência da Informação. E aponta, finalmente, para a 



             

 

necessidade de criação de uma associação de ensino e pesquisa em Arquivologia no 

Brasil. 

O professor Luiz Cleber Gak, em sua fala, descreveu de forma objetiva e esclarecedora 

a trajetória do ensino de Arquivologia no Brasil. Fez isso abordando as primeiras 

iniciativas de formação do profissional arquivista, que foi o Curso Permanente de 

Arquivos, passando pelo estabelecimento, no início da década de 1970, do currículo 

mínimo dos cursos de Arquivologia, e a instalação das primeiras escolas na UNIRIO e 

na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Abordou, também, os 

efeitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), do Plano Nacional de 

Educação (PNE/2001) e do REUNI, em 2007. Este último programa, inclusive, tem sido 

responsável pelo surgimento de novos cursos de Arquivologia no Brasil. E a 

preocupação apontada é como suprir esses cursos com professores em quantidade e 

qualidade em um país com dimensões continentais. Dessa forma, faz a proposta de 

criação de um Programa de Educação a Distância para atender as necessidades de 

formação de profissionais de Arquivo por todo o território nacional. Afinal, atualmente, 

o país dispõe de recursos humanos, tecnológicos e de um conhecimento consolidado, 

que poderia viabilizar tal iniciativa.  

A professora Maria da Paz Martín-Pozuelo Campillos falou sobre um importante 

projeto que está em desenvolvimento na Espanha, que é o Observatório Arquivística e 

Sociedade. Trata-se de um grupo de especialistas reunido para compreender a realidade 

arquivística. Foi apresentada a proposta metodológica do Observatório, seus 

componentes e suas principais atividades, além das instituições envolvidas, pois apesar 

de capitaneada pela Universidade Carlos III, da Espanha, outras instituições espanholas 

e estrangeiras participam desse esforço. Não é uma proposta contemplativa, mas 

propositiva, isto é, de análise e intervenção na realidade. Todos os resultados e todos os 

trabalhos desenvolvidos pelo Observatório são divulgados por meio de uma página na 

internet.  

Em seguida, após um rápido resumo dos principais aspectos abordados nas três 

palestras, o moderador encaminhou os questionamentos dos congressistas. As perguntas 

foram respondidas pelos palestrantes e serviram para enriquecer e complementar o 

debate. O número de perguntas foi grande, o que impediu, por questões de tempo e para 

não atrasar a programação do Congresso, a resposta in loco. Por decisão da organização, 
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as perguntas foram encaminhadas aos palestrantes, que se comprometeram em 

respondê-las por correio eletrônico (e-mail). 
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Plenária: Ensino e Relações Interdisciplinares da Arquivologia 

As relações interdisciplinares da Arquivologia 

Comunicação proferida pelo Prof. Dr. José Maria Jardim 

       Bom dia a todos. 

       É um prazer participar desse Congresso, especialmente desta primeira sessão, na 
qual se aborda um tema que me é tão caro e, sobretudo, poder fazê-lo em uma mesa com 
esses colegas: os professore Luiz Cleber Gak, Renato Tarciso Barbosa de Souza e Maria 
Paz Martín-Pozuelo Campillos. Quero agradecer o convite dos organizadores para estar 
aqui hoje e parabenizar a todos os organizadores e participantes deste Congresso que 
certamente será um sucesso. 

       Vou abordar o tema “As relações interdisciplinares da Arquivologia”, na 
perspectiva de  favorecer a discussão sobre as dimensões epistemológicas do campo, 
bem como o seu o impacto no ensino (na graduação e pós-graduação) e na pesquisa em 
Arquivologia. 

O saber e o fazer arquivísticos vêm se modificando profundamente nas duas 
últimas décadas. Essas alterações têm ocorrido de forma diferenciada em distintas partes 
do mundo e em ritmos variados. Apesar dessas diferenças, é possível identificar uma 
certa convergência na percepção da comunidade arquivística internacional sobre um 
novo cenário, marcado por uma dinâmica complexa, caracteriza a Arquivologia 
contemporânea. Isso é evidenciado nos congressos nacionais, internacionais e em boa 
parte da literatura arquivística. Alguns aspectos, a meu ver, expressam esse cenário que 
se modificou e segue em constante modificação:  

- as novas configurações na produção, uso e conservação da informação 
arquivística; 

- os novos fazeres demandando novos saberes arquivísticos; 

- as novas dinâmicas organizacionais nos setores público e privado; 

- as novas demandas informacionais por parte da sociedade; 

- as novas necessidades na formação dos arquivistas; 

- as novas representações sociais do que é um arquivista; 

- os questionamentos dos arquivistas sobre o que é um arquivista nesse cenário de 
mudanças; 

- as demandas de conhecimento arquivístico; 



                            

 

- os novos lócus de produção e difusão de conhecimento arquivístico; 

- as novas agendas de pesquisa em Arquivologia; e 

- as reflexões emergentes sobre o objeto da Arquivologia, as nossas teorias e 
nossos métodos neste cenário de futuras modificações.  

       O teor de inovações nesse cenário, logicamente, não é o mesmo em todos esses 
aspectos e nem tampouco as demandas emergentes surgem e são percebidas da mesma 
forma e com a mesma sincronia em diversas realidades sociais.      Por outro lado, esses 
novos desafios não significam necessariamente rupturas e descontinuidades com a 
Arquivologia estruturada na Europa no final do século XIX.  

       Com muita freqüência, as melhores e mais consistentes respostas ou hipóteses 
voltadas para esses novos desafios da Arquivologia nas duas últimas décadas, significam 
um profundo e saudável reconhecimento da história da Arquivologia. É fundamental, 
num momento como esse, termos muito claro esse percurso histórico da Arquivologia, 
em um plano internacional e em plano nacional. 

       A releitura e re-significados de princípios fundadores da Arquivologia, à luz da 
contemporaneidade, tem se revelado um exercício saudável no reconhecimento de novas 
indagações e no encontro de novas respostas. Essa atitude nada tem de conservadora. Ao 
contrário,  é altamente ousada do ponto de vista intelectual e, claro, muito delicada. É 
nessa dialética, envolvendo a leitura contemporânea do passado e os deslocamentos no 
presente que as ciências - no nosso caso, a ciência arquivística - constroem percursos 
futuros. 

       Portanto, neste contexto em que estamos vivendo, a sedução por reduzir a 
Arquivologia a adjetivos pode ser um equívoco. Sem excluir todos os méritos de 
hipóteses ricas que lhe são subjacentes, a Arquivologia não é apenas pós-custodial, não é 
apenas pós-moderna, não é apenas integrada. A Arquivologia é! Ponto! Gerar uma 
espécie de auto-explicação, às vezes de forma imediatista e até banal sobre a 
Arquivologia e pretensamente refundá-la é minimizar o alcance das possibilidades 
epistemológicas da própria área, tendo em conta o seu próprio percurso histórico. 

       A Arquivologia não precisa ser refundada. A Arquivologia demanda, cada vez mais. 
ser repensada constantemente nas nossas práticas diversas, para além do conforto dos 
manuais cujas perguntas e respostas foram suficientes durante tantos anos.  

Precisamos repensar a Arquivologia para reconhecermos novas perguntas e 
buscarmos novas respostas. Isso é mais relevante, do ponto de vista científico,  do que a 
classificação da Arquivologia, às vezes de forma apressada, pelo uso de etiquetas bem 
intencionadas, porém em alguns casos, até mesmo ingênuas em termos epistemológicos. 

       Portanto, refiro-me aqui à Arquivologia enquanto disciplina científica que requer de 
todos nós uma atitude científica sem, no entanto, resvalarmos em um cientificismo 
barato ou numa Arquivologia que é apenas interpretada como um conjunto de normas.  
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As normas são fundamentais, porém  não podemos esquecer que as normas se 
constituem em dispositivos de teor estritamente prescritivo e datado. Só produziremos 
normas consistentes e que cumpram os seus objetivos numa dada realidade e durante um 
determinado tempo se tivermos respaldo na pesquisa científica e na educação de 
qualidade. Se não soubermos disso, só saberemos o valor das normas, mas jamais o valor 
de produzirmos conhecimentos em termos científicos e, sobretudo, jamais saberemos o 
valor dos desvios que resultam do que transcende a norma. 

Um campo científico se faz também com seus desvios.  Muitas vezes, é a partir 
do reconhecimento dos desvios que se produzem novas normas, como sempre e 
inevitavelmente datadas. Elas não são produzidas para durarem eternamente, 
especialmente se considerarmos que são irrigadas pela pesquisa e pela educação de 
qualidade. Ou seja, o arquivista deve produzir conhecimento cientifico do qual resultam, 
inclusive, mas não só, normas de qualidade. Ao atuar como um profissional que dispõe 
de conhecimentos científicos, o arquivista produz a norma arquivística, mas não deve 
tornar-se refém dela. Até porque, nem todo fenômeno arquivístico é normatizável. Da 
mesma forma, nem todo fenômeno arquivístico era passível de ser enquadrado nos 
manuais que durante muitos anos nortearam a área.  

Não pretendo minimizar o papel dos manuais, mas estes não sintetizavam 
necessariamente, sobretudo nos últimos vinte anos, o nosso elenco de perguntas e 
respostas para a área. Mais que isso, não expressavam uma nova lógica de produção de 
quetionamentos e hipóteses.   Ao reconhecermos isso, inevitavelmente nos defrontamos 
com as dimensões interdisciplinares da Arquivologia. De imediato, sugiro algumas 
questões. Não tenho, porém,  nenhuma pretensão de respondê-las neste momento. Na 
verdade, estou trazendo para vocês algumas inquietações que me chamam a atenção.  

       Por que nós temos discutindo tanto as relações interdisciplinares da Arquivologia 
com outros campos nos últimos anos, especialmente no caso brasileiro, com a Ciência da 
Informação?  

Esse debate, muito freqüente no Brasil, é reflexo de uma tendência internacional? 

Em outros países de forte tradição arquivística esse debate é tão evidente?  

Essas co-relações  tão debatidas no campo da Ciência da Informação são também alvo de 
reflexões na Administração, na História, na Ciência da Computação (áreas que de 
imediato vem à tona como campos com os quais nós desenvolvemos relações 
interdisciplinares)?  

E essas outras dimensões interdisciplinares da Arquivologia, exteriores àquelas com a 
Ciência da Informação,  que não são tão discutidas no momento?  

E as clássicas relações da Arquivologia com a Administração e a História?  E os outros 
campos das Ciências Sociais?  

Será que essa discussão está tão resolvida ou naturalizada, ao ponto do debate a respeito 
parecer dispensável? 
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  Essas questões, evidentemente, exigem investigações sistemáticas. É uma agenda 
de pesquisa que, acredito, pode ser interessante, até porque a literatura em Arquivologia 
e nos demais campos que mencionei parece não dar conta, no momento, dessas questões. 
Há, no entanto, algumas pistas e indicadores que se não nos permitem respondermos a 
essas perguntas em toda sua extensão, talvez nos ajudem a levantarmos aqui algumas 
hipóteses.  

       Para isso, gostaria antes de especificar alguns elementos do campo arquivístico, 
estabelecer algumas considerações sobre disciplina, disciplinaridade e 
interdisciplinaridade.  

       Uma disciplina científica, segundo Heckhausen(1972), envolve sete critérios: o 
domínio material ou objeto de estudo; o conjunto dos fenômenos que são observados; o 
nível de integração teórica; os métodos; os instrumentos de análise; as aplicações 
práticas; e as contingências históricas.  

       Conforme Legendre apud Maheu (2008), em termos epistemológicos, uma disciplina 
é  o “domínio estruturado do saber que possui um objeto de estudo próprio, um esquema 
conceitual, um vocabulário especializado e, ainda, um conjunto de postulados, conceitos, 
fenômenos particulares, métodos e leis.” Refiro-me, neste caso, à disciplina como um 
ramo do saber e não como componente curricular.  

Devemos considerar ainda que uma disciplina é uma atividade socialmente 
organizada, que pressupõe um discurso e uma prática que constitui um corpo de 
conhecimento envolvendo uma comunidade de especialistas dessa ciência. Uma 
disciplina científica envolve organizações científicas que reconhecem quem é ou não 
membro do corpo de cientistas, que definem regras deontológicas e metodológicas.  Uma 
disciplina científica pressupõe a existência de publicações especializadas, regras de 
qualidades para os trabalhos a serem publicados e apresentados nos congressos.  

       Tendo em vista esta disciplinaridade, gostaria de balizar um pouco mais alguns 
elementos em torno da interdisciplinaridade. 

       A história da Ciência revela, especialmente a partir do século XX, sob o 
norteamento da racionalidade capitalista, uma forte tendência daquilo que vários autores 
chamam de fragmentação do saber, ou seja, um quadro de excessiva especialização 
científica. 

       Se, de um lado, a fragmentação da ciência favoreceu diversas conquistas científicas 
em vários momentos, a partir do século XX, por outro lado, este seria um obstáculo a 
novos avanços científicos.  Ou seja, o excesso de especialização impediria hoje uma 
percepção mais ampla do real e diminuiria as possibilidades da ciência enquanto 
conhecimento efetivamente a favor do desenvolvimento humano e social. Nesse cenário, 
o cientista é convidado a um olhar não exclusivamente especializado, mas também 
transversal. 

       Como menciona Olga Pombo (2005), “... o progresso da investigação faz-se, cada 
vez mais, não tanto no interior dos adquiridos de uma disciplina especializada, mas no 

33



                            

 

cruzamento das suas hipóteses e resultados com as hipóteses e os resultados de outras 
disciplinas.”  

  Quando estamos aqui a falar de interdisciplinaridade, estamos a tentar o 
mapeamento de possibilidades de cruzamento de hipóteses da Arquivologia, de 
resultados da Arquivologia com as hipóteses e resultados de outros campos. 

       O projeto interdisciplinar ganhou bastante adesão do mundo científico. Não há 
dúvidas de que se trata de uma perspectiva extremamente rica. A própria professora Olga 
Pombo menciona que a interdisciplinaridade segue um curso que, a essa altura, 
independe em boa parte de uma decisão individual de um cientista ou de um grupo de 
cientistas. Isso se dá na medida em que passa a ser um imperativo de “uma maneira 
contemporânea de pensar um conjunto de fenômenos que não são apenas objetos de um 
determinado campo” (POMBO, 2005). Paralelamente, esse reconhecimento parece 
convidar a uma certa banalização do termo, ou seja, tudo fica muito interdisciplinar no 
discurso. Como que na prática, efetivamente, conseguimos diferenciar a 
interdisciplinaridade para além da retórica sedutora, convidativa e, de imediato, 
extremamente rica? E afinal de contas, o que é isso? O que é interdisciplinaridade? 

       “ A minha proposta é muito simples. Passa por reconhecer que, por detrás destas 

quatro palavras, multi, pluri, inter e transdisciplinaridade, está uma mesma raiz – a 

palavra disciplina (que nós falamos há pouco). Ela está sempre presente em cada uma 

delas. O que nos permite concluir que todas elas tratam de qualquer coisa que tem a ver 

com as disciplinas. Disciplinas que se pretendem juntar: multi, pluri, a idéia é a mesma. 

Juntar muitas, pô-las ao lado uma das outras. Ou então articular, pô-las inter, em inter-

relação, estabelecer entre elas uma relação recíproca..” (POMBO, 2005) 

Nesse quadro de transformação epistemológica do plano científico, Pombo (2005) 
sugere-nos que “onde nós esperávamos encontrar o simples, estamos encontrando o 

complexo, o infinitamente complexo”. Que “quanto mais fina é a análise, maior a 

complexidade que se abre à nossa frente”. E, portanto, que 

 “o todo não é a soma das partes.       Sem interesse real, e isso é fundamental, 

por aquilo que o outro tem para dizer não se faz interdisciplinaridade. Só há 

interdisciplinaridade se somos capazes de partilhar o nosso pequeno domínio 

do saber, se temos a coragem necessária para abandonar o conforto da nossa 

linguagem técnica e para nos aventurarmos num domínio que é de todos e de 

que ninguém é proprietário exclusivo.” (POMBO, 2005) 

       No caso da Arquivologia, sem me aprofundar aqui na história do campo, é 
impossível não levarmos em conta alguns momentos significativos para visualizarmos o 
impacto desses marcos na construção de relações da Arquivologia com outros campos. 

       Se a publicação do manual dos holandeses em 1898 é um marco fundador da 
Arquivologia, a sua configuração como área está fortemente ligada à invenção dos 
arquivos públicos como instituição, a partir da Revolução Francesa e a um conjunto de 
práticas na organização dos arquivos do Estado moderno. A Arquivologia como saber de 
Estado, é filha do Estado moderno europeu, fortemente associada, naquele momento, ao 
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quadro de uma memória que é identificada e que é construída como referência à 
nacionalidade dos Estados.  

Até meados do século XX, predomina o entendimento do arquivo histórico como 
objeto da Arquivologia que se estrutura então como “ciência auxiliar” da História. 

 Nesse momento, o fazer arquivístico exige do arquivista não apenas a teoria 
arquivística em seu estado de construção. Exige também conhecimentos da História e do 
Direito.  

A crescente intervenção do Estado na vida social, sobretudo após a II Guerra, 
propiciam a emergência dos princípios relacionados à gestão de documentos 
(especialmente no mundo anglo-saxão), à idéia de ciclo vital e à reconfiguração das 
instituições arquivísticas. As tradições administrativas dos Estados nacionais, associadas, 
nesse quadro histórico, às condições de respostas, em cada caso, àquilo que se 
convencionou chamar de “explosão documental”, seguem influenciando fortemente as 
concepções de Arquivologia (como área voltada apenas para os arquivos históricos ou 
como área que inclui também os arquivos correntes e intermediários).  Influenciam 
também as práticas arquivísticas e até mesmo, a partir da emergência da gestão de 
documentos, o entendimento do que é um arquivista, no mundo anglo-saxão, 
diferenciado do gestor de documentos, e de como educar um sujeito para que ele se torne 
um arquivista. Ou seja, havia uma tendência, naquele momento, ao menos no mundo 
anglo-saxão, a uma maior proximidade com a administração. O arquivista deixou de ser 
um “historiador”, mas essa visão cede espaço às perspectivas do arquivista como 
“administrador”. 

       Nesse cenário histórico, o fazer arquivístico exige do arquivista não apenas a teoria 
arquivística e os conhecimentos da História e do Direito, mas também profundos 
conhecimentos da área de Administração. 

       Especialmente após os anos 90 do século XX, as novas formas de produção e uso da 
informação arquivística provocam novas questões em torno de aspectos teóricos e 
práticos da área. São questionados os nossos objetos, nossos métodos, o documento 
digital, a web, a perspectiva não custodial, o funcionamento das instituições e serviços, a 
identidade do arquivista, sua formação, a pesquisa. Discutia-se, naquele momento, de 
uma maneira muito frequente a disciplinaridade e a interdisciplinaridade da 
Arquivologia.  

 Nesse contexto, o fazer arquivístico exige do arquivista não apenas a teoria 
arquivística, não apenas mais somente conhecimentos da História e do Direito e da 
Administração, mas também das tecnologias da informação, da Comunicação, da 
Sociologia, da Antropologia, da Ciência da Informação.  

Chegamos ao atual momento com todas essas demandas que passam a ser 
inerentes ao trabalho do arquivista em diversos planos de sua atuação. A Arquivologia, 
desde os seus marcos fundadores, é uma disciplina com vocação multi, pluri e 
interdisciplinar. Em todas as atividades arquivísticas, o arcabouço teórico e os métodos e 
técnicas da Arquivologia são acionados, evidentemente. No entanto, não gerenciamos os 
arquivos apenas com os instrumentos teóricos e metodológicos da Arquivologia. 
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Necessitamos em diversos momentos e em graus variados, da Administração, da 
História, do Direito, da Sociologia, da Antropologia, da Ciência da Informação, da 
Ciência da Computação e outros campos de conhecimento. Enfim, o trabalho 
arquivístico é de natureza, no mínimo, multidisciplinar. 

 Lindo, mas como é que operamos essa interdisciplinaridade com qualidade? 
Como podemos dar conta dessa interdisciplinaridade na nossa formação, na nossa 
atualização profissional, na nossa pesquisa? 

        A interdisciplinaridade ou outros graus de relação da Arquivologia com outros 
campos tem sido pouco explorada, enquanto questão epistemológica, pela própria 
Arquivologia. Ao longo de muitos anos, pelo menos até vinte anos atrás, essas relações 
faziam parte da Arquivologia, mas não eram problematizadas. A partir de um novo 
quadro emergente após o anos 90, a discussão da interdisciplinaridade entra na nossa 
agenda de discussão, finalmente. 

       Supondo que, durante algum tempo ocorreu uma certa “inércia epistemológica” na 
Arquivologia , esse cenário foi realmente alterado nessas duas últimas décadas? Há 
indícios que sim.  

Essa discussão tem sido ampliada em razão de vários aspectos: as novas 
configurações da produção e uso da informação; o fenômeno informacional 
contemporâneo, marcado pela tecnologia da informação; os novos questionamentos 
sobre a identidade do arquivista e a natureza do trabalho arquivístico e a produção de 
conhecimento arquivístico que passa a ser também uma tarefa da universidade, 
relativizando o domínio técnico da área a partir das instituições arquivísticas.  Isso se dá 
porque a pesquisa em Arquivologia se faz necessária para além das motivações mais 
imediatas da gestão arquivística. Não se trata mais somente de produzir conhecimento 
para o programa de classificação arquivística a ser estabelecido pelo arquivo nos 
próximos dois anos. Agora é preciso também investigar e obter respostas que reorientem 
esses programas de classificação nos médio e longo prazos, em um quadro das redes de 
informação, face a usos remotos dos acervos, por exemplo. Isso tudo só se consegue com 
pesquisa. Ao se fazer necessária a construção de agendas de pesquisa em Arquivologia é 
necessário, portanto, discutir epistemologicamente a própria terminologia, os nossos 
métodos, os nossos universos de atuação e estas questões interdisciplinares do campo. 

       A essa altura, do ponto de vista da história das ciências, nós podemos até afirmar 
como uma hipótese bastante razoável, que a perspectiva interdisciplinar na área de 
Arquivologia, alcança graus de consolidação bastante nítidos. Um bom exemplo da 
interdisciplinaridade está, por exemplo, no projeto de pesquisa que é o InterPARES 
(International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems ). O 
InterPARES, envolve a Arquivologia, a Ciência da Computação, Filmes, Geografia, 
História, Direito, Biblioteconomia e várias outras áreas..  

Aos poucos, o campo vai assumindo mais claramente suas novas demandas e 
desnaturalizando a co-relação com outras áreas. Questiona-se sobretudo a naturalização 
que se deu a partir de uma perspectiva da  Arquivologia como uma ciência auxiliar da 
História ou uma espécie de ciência auxiliar da Administração. 
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       É importante ressaltar que essa perspectiva interdisciplinar não é, porém, 
plenamente consolidada. É uma vertente em construção que acolhe profissionais que dela 
partilham, tanto quanto é objeto de discordância de outros. Esse, aliás, é um dos embates 
do campo, expresso basicamente em três visões que estão aí: 
 
- a visão da Arquivologia com um campo autônomo, com bases consolidadas e, de certa 
forma, ciência auxiliar da História;  
 
- a visão da Arquivologia como uma disciplina que constitui uma sub-área da Ciência da 
Informação (uma visão que ganha espaço especialmente no Brasil, sem maior veiculação 
internacional);  
 
- a visão de Arquivologia com uma disciplina científica em permanente construção, 
dotada de autonomia, porém exercida (ou potencialmente) exercida em diversos aspectos 
mediante relações interdisciplinares com a História, a Administração, a Ciência da 
Informação, a Biblioteconomia, a Museologia, a Sociologia, etc. Essa é hoje a minha 
perspectiva. 
 

Por que temos discutido tanto as relações interdisciplinares entre Arquivologia e 
Ciência da Informação? 
 

1. As possibilidades da perspectiva interdisciplinar na produção de conhecimento 
expressam uma questão forte, presente, nas agendas de políticas de pesquisa, 
educação e inovação na contemporaneidade. 

 
2. A discussão da interdisciplinaridade da Arquivologia ganha proporções à luz 

desse quadro, num momento em que efetivamente o fazer arquivísticos se 
defronta com novas possibilidades e desafios que impõe a interlocução com 
outras áreas. Um exemplo: os princípios da representação da informação, no 
cerne da Ciência da Informação, extremamente interessantes para refletirmos 
sobre a descrição arquivística. 

 
3. Conforme o trabalho que já desenvolvi inicialmente com a Profa. Odila Fonseca, 

posteriormente o livro da Profa. Odila e outros trabalhos da Profa. Georgete 
Medleg Rodrigues, essas interfaces que envolvem Arquivologia e Ciência da 
Informação no Brasil ainda são muito tênues e escassas, nos dois campos. 

 
4. Por outro lado, cabe lembrar novamente que muitas vezes a interdisciplinaridade 

é uma retórica sedutora que nem sempre se plasma em processos concretos 
envolvendo dois ou mais campos do conhecimento. O princípio da 
interdisciplinaridade é muito convidativo, mas o fazer interdisciplinar é 
extremamente complexo e sofisticado. No caso da Arquivologia e da Ciência da 
Informação, parece que falamos mais dessas possibilidades interdisciplinares do 
que efetivamente as praticamos. Efetivamente, essas relações ainda estão longe 
de serem estreitas. 
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       Algumas questões merecem ser reconhecidas nesse debate entre as possíveis 
relações envolvendo Arquivologia e Ciência da Informação. Algumas dessas questões do 
meu ponto de vista, talvez produzam alguns equívocos e resultam de outros tantos.  

Um equívoco é a perspectiva, pelo menos em algumas interpretações, de que a 
Arquivologia é uma modalidade pragmática ou universo de aplicação da Ciência da 
Informação. Essa perspectiva reduz a Arquivologia a um campo de aplicação da Ciência 
da Informação, passando ao largo dos dispositivos teóricos da área. Ainda que os 
dispositivos teóricos da Ciência da Informação possam e devam ser aplicados no 
universo empírico arquivístico, isso não equivale necessariamente a uma relação de 
subordinação da Arquivologia em relação à Ciência da Informação. Essa concepção vem 
ganhando espaço no Brasil, inclusive, de alguma forma, no campo arquivístico. Talvez 
essa visão ganhe adesões em função das necessidades de institucionalização da Ciência 
da Informação no Brasil.  

Um outro equívoco, é a idéia de que a Arquivologia, junto com a 
Biblioteconomia e a Museologia,  constituem-se na base da Ciência da Informação. Ao 
menos em relação à Arquivologia, basta analisar a história da área e também da Ciência 
da Informação para verificar que essa afirmação é inconsistente. 

       Da mesma forma, parece-me equivocada a perspectiva de que a autonomia da 
Arquivologia é incompatível com o imperativo da sua interdisciplinaridade. Autonomia e 
relações interdisciplinares não são categorias excludentes. Um campo de conhecimento 
pode manter relações interdisciplinares com diversas outras áreas sem que sua 
autonomia, como um campo, seja diluída. Autonomia não significa insulamento. 

       Nesse cenário, parece ter algum espaço no Brasil a percepção de que as distinções 
entre Arquivologia e Biblioteconomia seriam artificiais. Ora, todos os recortes do campo 
científico são artificiais. Não são resultados “naturais”. Resultam de embates, 
convergências, divergências, interpretações e vários fatores históricos. Ainda assim, o 
reconhecimento de que as informações que são objeto da Arquivologia não são as 
mesmas que são objeto da Biblioteconomia e da Ciência da Informação parece-me fazer 
sentido em termos teóricos, empíricos e metodológicos. Isso não nos impede de 
reconhecermos zonas de convergência e uma agenda comum de interesses de 
investigação com a Ciência da Informação, a Biblioteconomia e a Museologia. 

       Parece-me também equivocada a interpretação de que a Biblioteconomia teria, no 
Brasil, estreitas relações com a Arquivística porque essas duas áreas são contempladas 
frequentemente, em nossas universidades, pelos Departamentos de Ciência da 
Informação. Claro que o convívio de profissionais desses campos num mesmo recorte 
institucional como um Departamento de Ciência da Informação pode propiciar um 
ambiente favorável a relações entre as duas disciplinas, mas isso não é, por si só, um 
condicionante. Como sabemos, não se produz interdisciplinaridade apenas pelo fato de 
um Departamento de Ensino ter arquivistas e bibliotecários trabalhando lado a lado. Isso 
é uma caricatura de interdisciplinaridade. O fundamental são as interlocuções na 
pesquisa, no ensino, no reconhecimento das singularidades e especificidades nos 
diálogos entre esses campos. 
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       Um outro aspecto diz respeito ao número considerável de dissertações e teses 
produzidas nos programas de pós-graduação em Ciência da Informação, com temáticas 
voltadas ou pelo menos relacionadas à Arquivística.  

A ausência de um programa de Mestrado e Doutorado em Arquivologia, no 
Brasil, nos últimos 15 anos, levou a uma procura, por parte dos arquivistas, a programas 
de pós-graduação em diversas áreas. Essa demanda levou profissionais da Arquivologia 
para a pós-graduação em História, Administração, Educação, Engenharia de Produção, 
sendo mais freqüente o recurso à pós-graduação em Ciência da Informação. Muitos 
desses programas, zelosos das suas perspectivas interdisciplinares, acolheram essas 
perspectivas mesmo sem poderem, na maioria absoluta dos casos, com um corpo docente 
que tivesse proximidade com as inquietações procedentes da Arquivologia.  

Em nenhum desses casos, a procura derivou de sinais evidentes de uma 
perspectiva interdisciplinar por parte desses programas de Ciência da Informação em 
relação à Arquivologia. Nenhum deles decidiu que bastaria ter relações interdisciplinares 
com a Arquivologia, até porque isso não é uma decisão que nasce dessa forma. Isso 
nasce no cotidiano, nos bastidores da pesquisa. No caso da Ciência da Informação, só 
muito recentemente, ainda timidamente, alguns programas de pós-graduação passaram a 
oferecer disciplinas sobre informação arquivística.  

É muito interessante um levantamento recentemente feito pelo Eliezer Pires da 
Silva na sua dissertação sobre “A noção de informação arquivística presente na 

produção de conhecimento em Arquivologia no Brasil”. Nesse levantamento, foram 
identificados 97 trabalhos com temática arquivística produzidos em diferentes programas 
de pós-graduação e áreas do conhecimento entre 1996 e 2006. 43% desses trabalhos 
estão na Ciência da Informação, em torno de 18% na História, 7% em Educação, 
Comunicação, Memória Social. Será necessário uma análise dessas teses e dissertações 
para podermos afirmar se efetivamente as relações interdisciplinares começam a se fazer 
evidente.  

É possível, nesse quadro, supor que um Mestrado em Arquivologia provocaria 
uma alteração? Claro que provocaria! Não tenho dúvidas de que se nós conseguirmos 
oferecer mestrados na nossa área e, numa perspectiva a longo prazo, o doutorado, 
absorveremos muito dessa demanda. Isso não exclui de forma nenhuma a legitimidade 
do profissional de Arquivologia que continuará a procurar a sua pós-graduação em 
História, em Administração, ou em Ciência da Informação. Afinal, o nosso campo é 
interdisciplinar. Nós não estamos fadados a trabalhamos com pesquisa apenas numa pós-
graduação em Arquivologia, mas estamos condenados a uma posição periférica como 
campo de conhecimento se, além da graduação, não criarmos a pós-graduação stricto 
sensu em Arquivologia no Brasil. 

Enquanto não contarmos com programas de pós-graduação stricto sensu em 
Arquivologia, a pesquisa na área, no Brasil,  continuará a produzir estatísticas a favor , 
especialmente, da Ciência da Informação. Os dados quantitativos das teses e dissertações 
sobre arquivos e informação arquivística, produzidas em programas de pós-graduação 
em Ciência da Informação, são considerados, na CAPES e no CNPq, como produção da 
Ciência da Informação e não da Arquivologia (que, dessa forma, perde em 
institucionalização em termos de campo científico). Isso acaba reiterando uma falsa 
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visão, que começa a ganhar espaço no Brasil, de que a Arquivologia é uma sub-área da 
Ciência da Informação.  

Falo a respeito muito à vontade porque eu transito nos dois campos. O meu 
mestrado e o meu doutorado são em Ciência da Informação, discutindo informação 
arquivística. E aqui não expresso nenhuma perspectiva redutora, limitada, corporativista. 
Não se trata absolutamente disso.  

O fato é que atualmente todas as demandas de desenvolvimento científico da 
Arquivologia que envolvem o Estado brasileiro (e quem financia a pesquisa no Brasil é o 
Estado brasileiro) passa necessariamente pela área de Ciência da Informação. O que 
significa a ausência, nas agências de fomento, de pesquisadores no campo da 
Arquivologia para a avaliação das demandas da área?  A demanda da área de 
Arquivologia é avaliada por pesquisadores de outras áreas. No caso, sobretudo da 
Ciência da Informação.  

E, claro, hegemonia existe, como já nos ensinou o bom e velho Gramsci. Se as 
agências de fomento tem poucos recursos para pesquisa, se existe a possibilidade de 
contemplar apenas poucos pedidos, se não há pesquisadores da área de Arquivologia na 
avaliação das demandas e se existe toda uma estrutura hegemônica que favorece a 
Ciência da Informação, é previsível, por exemplo, que os projetos sobre biblioteca 
virtual ou sobre um Congresso Internacional de Biblioteca Virtual tenham mais 
possibilidades de serem contemplados dos que os do campo arquivístico. Isso é 
seríssimo! É seríssimo e só passaremos a romper esse quadro na medida em que tivermos 
mais doutores nos cursos de Arquivologia, mais profissionais buscando seus mestrados e 
doutorados e nos organizando, inclusive institucionalmente, como Associação de 
Pesquisa em Arquivologia.  

Alterar esse quadro requer mais profissionais pesquisando, difundindo 
conhecimento arquivístico e ocupando espaço nas estruturas governamentais de Ciência 
e Tecnologia. Isso pressupõe um trabalho árduo em termos de pesquisa e publicação, 
mas também político. É mais do que necessário uma Associação Brasileira de Ensino e 
Pesquisa em Arquivologia. Os profissionais de ciência no Brasil que não se organizam 
dessa forma, não constituem grupos de pressão na busca pelas verbas de pesquisa na 
área. No momento o quadro é este. Eu sou otimista, mas creio que precisamos ter 
claramente consciência sobre isso.  

A Arquivologia, no quadro das áreas de conhecimento do CNPq (de acordo com 
a tabela das áreas de conhecimento que informa toda a política científica do Governo 
Federal e também das instituições que trabalham com as pesquisas nos Estados), está 
dentro da área de Ciências Sociais Aplicadas e dentro da área de Ciência da Informação. 
Na área de Ciência da Informação temos: Teoria da Informação, Teoria Geral da 
Informação, Processos da Comunicação, Representação da Informação, 
Biblioteconomia, Teoria da Classificação, Métodos Quantitativos, Técnicas de 
Recuperação de Informação, Processos de Disseminação da Informação e Arquivologia e 
Organização de Arquivos. A diferença entre “Arquivologia” e “Organização de 
Arquivos” é incompreensível. Isso é mais um exemplo de que estamos passando bastante 
ao largo ainda de interdisciplinaridade. Porque se houvesse algo parecido com 
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interdisciplinaridade, esse desenho acadêmico-político da área de Arquivologia  não 
estaria elaborado dessa forma.  

Estamos hoje numa disputa, num embate do campo para que na nova proposta 
das áreas do conhecimento dentro do CNPq e da CAPES, a Arquivologia seja 
identificada como um campo autônomo.  Nessa nova proposta, a Arquivologia é 
reconhecida como área de conhecimento autônoma. Essa proposta, de 2005, que 
encontra resistência na área de Ciência da Informação, ainda não foi implementada. É 
importante assinalar que o CONARQ e a AAB se pronunciaram a favor desse proposta 
junto ao CNPq. 

Evidentemente há tendências contrárias, sobretudo enquanto nós estivermos 
aumentando as estatísticas da Ciência da Informação. Eu não estou aqui a sugeriruma 
guerra santa. Não é isso. E muito menos trata-se uma visão belicosa em relação à Ciência 
da Informação que é um campo no qual nós atuamos. Sugiro, sim,  uma maior vigília, 
uma ação mais sistemática da nossa área em relação à essa questão. 

       Por último, gostaria de mencionar que para visualizar um pouco mais esse cenário, 
analisei três anos do Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Ciência da 
Informação, um encontro realizado pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
graduação em Ciência da Informação. Analisei 451 trabalhos apresentados em 2006, 
2007 e 2008. Desses 451 trabalhos da área de pesquisa em Ciência da Informação, 
apenas 12( 4%), revelavam elementos que tinham como objeto de análise, total ou 
parcial, os arquivos. Ao menos quantitativamente, a  interdisciplinaridade está longe de 
ser evidente, no caso específico.  

Cabe lembrar que a discussão brasileiras sobre as relações entre Arquivologia e 
Ciência da Informação não apresenta a mesma proporção em termos internacionais. Não 
estou dizendo com isso que uma discussão especificamente brasileira seja menos 
legítima. Mas, nessa escala, parece ser algo absolutamente brasileiro. Se você conversar 
com colegas de alguns países e tentar explicar que a Arquivologia no Brasil é uma sub-
área da Ciência da Informação na classificação de agências estatais de fomento à 
pesquisa, a expressão tende a ser de surpresa por parte da grande maioria. 

       Esse não é um debate só epistemológico. É também uma questão de política, 
especialmente se consideramos as políticas no mundo científico. 

       Enfim, para concluir, penso que a interação da Arquivologia com outros campos é 
efetivamente rica. Nós temos que buscá-la na nossa perspectiva, no fazer arquivístico, no 
ensino, na produção de pesquisas. Os níveis de interação com alguns desses campos 
ainda são precários, de parte a parte. Espero que cada vez mais fique evidenciado a 
importância desse diálogo da nossa parte, como atitude do campo da Arquivologia. Mas 
é necessário nós refletirmos um pouco mais sobre como esses diálogos são construídos, 
os resultados, as hipóteses, tanto na prática profissional, como no ensino, como na 
pesquisa. E ao fazê-lo, nós certamente contribuiremos  para ampliarmos a Arquivologia 
como campo científico, reconhecendo a riqueza das suas possibilidades 
interdisciplinares. 

       Muito obrigado.  
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Plenária: Ensino e Relações Interdisciplinares da Arquivologia 

 

ENSINO: Tendências para a formação em Arquivologia no Brasil 

 

Luiz Cleber Gak  

1. APRESENTAÇÃO 

 

 Esta apresentação está dividida em três momentos, o primeiro momento refere-se a 

contextualização da formação arquivística, apresentando alguns marcos cronológicos, desde a 

década de 1970 quando iniciam os cursos de Arquivologia, em universidades no Brasil, 

cotejando o currículo mínimo com suas matérias desenvolvidas em três anos. 

 

  O segundo momento refere-se a evolução da arquivologia e não somente da 

arquivologia, mas também da educação brasileira que, a partir de 1996, com a Lei de 

Diretrizes da Educação Nacional, passa a apresentar um panorama diferenciado, rompendo 

com as “grades” das grades curriculares, enfocando novas diretrizes com o inclusão de um 

novo conceito, a flexibilização que vai garantir um olhar mais sócio-educacional à educação 

brasileira. 

 

 O terceiro momento está dedicado aos desafios e perspectivas, principalmente em 

relação à educação a distância como protagonista para a democratização do conhecimento 

arquivistíco no Brasil, país de dimensões continentais que deve buscar o atingimento de metas 

estabelecidas no Plano Nacional da Educação, sendo uma delas a inclusão de pelo menos 

trinta por cento de jovens e adultos de 18 a 24 anos na universidade até o final da década de 

2010. 

 

 Assim, com o avanço legislativo em relação à educação a distância, com a Portaria 

número 4059 de dezembro de 2004 e o Decreto 5622 de dezembro de 2005. 

 

 



             

  

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO E EVOLUÇÂO 

 

 A década de 1970 é fértil para a arquivologia brasileira, nesta a arquivologia passa a 

ter mandato universitário, estabelecido o currículo mínimo e criado o curso superior de 

arquivologia, primeiro na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, 

depois na Universidade Federal de Santa Maria e em 1978 na Universidade Federal 

Fluminense – UFF. Os eventos, em relação ao curso de arquivologia são: 

  

• 1972, o Conselho Federal de Educação autoriza a criação de cursos de Arquivologia 

em nível superior. 

• 1973, o curso de Arquivologia passa a ser reconhecido pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro – UFRJ 

• 1974, o  currículo mínimo do curso de graduação em Arquivologia é aprovado , com 

um mínimo de 2160 horas, distribuídas entre 3 e 5 anos, com as  seguintes matérias: 

. Introdução ao Estudo da História 

. Noções de Contabilidade 

. Noções de Estatística 

. Arquivo I - IV 

. Documentação 

. Introdução a Administração 

. História Administrativa, Econômica e Social do Brasil 

. Paleografia e Diplomática 

. Introdução à Comunicação 

. Notariado 

. Uma língua estrangeira moderna 

 

• 1977 são criados dois cursos de Arquivologia: o da UNIRIO, oriundo do Arquivo 

Nacional  e o  da UFSM 

 

• 1978 É criado o curso de Arquivologia da UFF. 
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 Na década de 1980 nenhum curso de Arquivologia foi criado, no entanto, o Brasil tem 

o seu evento mais significativo, a aprovação da Constituição Brasileira em 1988 que revela 

questões importantes de cidadania e de segurança de registros, além do hábeas data. 

 

 Durante a década de 1990 mais três cursos foram criados: Universidade de Brasília - 

UnB - 1991;  Universidade Estadual de Londrina - UEL 1998 e Universidade Federal da 

Bahia – UFBA – 1998.  

 

 O ano de 1996 é muito significativo para a educação, pois a promulgação da  Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei no 9394/96) constitui-se em marco de 

referência para o início do processo de reestruturação da educação superior no Brasil. O 

governo Fernando Henrique Cardoso, a partir do seu primeiro mandato (1995-1998), iniciou 

ampla reforma que modificou o panorama da educação no país, em particular da educação 

superior, promovendo a elaboração e a aprovação de um arcabouço legal capaz de alterar as 

diretrizes e bases que sustentavam o modelo que se implementava desde a reforma 

universitária de 1968. Além disso, introduz mudanças concretas no padrão de avaliação, de 

financiamento, de gestão, de produção do trabalho acadêmico, produzindo transformações 

significativas no campo universitário e na identidade das Instituições de Ensino Superior 

(IES). 

 

 Dentre as inovações trazidas pela Lei 9394/96 é possível destacar o estabelecimento de 

diretrizes gerais para a elaboração de currículos, pensado como ação básica para o 

planejamento nacional do ensino. 

 

 Assim, a educação superior deve preocupar-se com os cursos e programas que 

permitam a formação plural do profissional competente e do cidadão não apenas para atuar 

em sua área e de forma intensa, nos processos de transformação social. 

 

 Em 2001 foi aprovado, pela Lei 10.172 de 9 janeiro, o PNE – Plano Nacional de 

Educação.  

 

 O PNE identifica alguns problemas na educação superior, ou seja: 
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 a) o baixo percentual de atendimento, pois apenas 10% da população de 18 a 24 anos cursa 

esse nível de ensino;  

b) a expansão das matrículas tem sido maior no setor privado, precisando ocorrer com 

garantia de qualidade;  

c) a necessidade de fortalecer o setor público, já que “a manutenção das atividades típicas das 

universidades – ensino, pesquisa e extensão” - são importantes para o desenvolvimento do 

país;  

d) a distribuição regional desigual de vagas devido à “concentração das matrículas em 

instituições particulares por regiões mais desenvolvidas”; o setor público encontra-se melhor 

distribuído, o que contribui para a diminuição das desigualdades regionais;  

 

 Os assuntos mais trabalhados no PNE, pela ordem, são: expansão da oferta de 

educação superior; financiamento e gestão; avaliação do sistema; articulação entre currículo e 

mercado de trabalho; pesquisa e pós-graduação; extensão, controle e participação da 

comunidade.  

  

 A análise dos itens 1 a 23 revela grande preocupação com o(a): crescimento da oferta 

de educação superior para, pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos até o final da 

década; estabelecimento de política de expansão que diminua a desigualdade de oferta por 

regiões do país; implantação de sistema interativo de educação a distância; autonomia efetiva 

às universidades públicas e diferentes prerrogativas de autonomia às instituições não-

universitárias públicas e privadas; institucionalização de amplo e diversificado sistema de 

avaliação; instituição de programas de fomento para as IES, para a avaliação institucional e de 

cursos; sistema de recredenciamento periódico das instituições e reconhecimento periódico 

dos cursos superiores; diversificação do sistema superior de ensino para atender clientelas 

com demandas específicas de formação; estabelecimento de diretrizes curriculares 

assegurando a flexibilidade e diversidade; consolidação da pós-graduação e da pesquisa no 

país; criação de políticas de acesso à educação superior que facilitem o ingresso das minorias, 

vítimas de discriminação; implantação de planos de capacitação dos servidores técnico-

administrativos das instituições públicas; garantia da oferta de cursos de extensão nas 

instituições públicas e a implantação de Programa de Extensão nas IFES; criação de conselhos 
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com a participação da comunidade, objetivando maior acompanhamento e controle social das 

atividades universitárias. 

 

 De modo geral, identifica-se no PNE a política que vem sendo pensada, implementada 

e que deverá nortear a reestruturação da educação superior no país até 2010. Por meio do 

diagnóstico, diretrizes e, em especial, objetivos e metas constantes do item “educação 

superior”, verifica-se que a política governamental na área busca uma expansão acelerada por 

intermédio da diversificação da oferta, crescimento das matrículas no setor privado e 

racionalização dos recursos nas IFES, permitindo ampliação de vagas, sobretudo nas 

universidades federais.  

 

 Objetiva-se também maior articulação dos currículos de formação com as demandas 

do mercado e maior controle da educação superior, através de amplo e diversificado sistema 

de avaliação, que ordene as tomadas de decisão em termos de gestão e do estabelecimento de 

políticas governamentais. 

 

 Em 2002, a partir da Resolução n. 20 de 13 de março, do Conselho Nacional de 

Educação, são estabelecidas as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Arquivologia. 

 

 Em 2007 surge o REUNI, ou seja, Programa de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais - é uma iniciativa do Governo Federal que tem como um de seus 

objetivos tornar o acesso às Universidades mais democrático. 

  

 Hoje, apenas 10% dos jovens brasileiros, entre 18 e 24 anos, freqüentam o Ensino 

Superior, sendo que 80% destes se encontram em Universidades Privadas. Portanto, trata-se 

de uma proposta que objetiva reverter tal situação. 

  

 As Universidades Públicas não recebem investimentos há décadas e se encontram, 

hoje, sem possibilidades de recuperar e ampliar sua estrutura física, atualizar seus 

equipamentos e seu quadro de pessoal. 
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 O REUNI se propõe, também, a expandir os recursos de investimento e de custeio das 

Universidades, ampliar o quadro de professores e de técnico-administrativos e aumentar a 

parcela do orçamento federal destinada à Educação Superior Pública. 

 

 No caso da UNIRIO, por ser uma Universidade com menos de 1200 docentes, os 

recursos de custeio e pessoal advindos deste Programa, nos próximos cinco anos, aumentarão 

em 32 % o orçamento atual. 

 

 É mesmo necessário reestruturar a Universidade? 

  

 A Universidade Pública apresenta características que a identificam como elitista, 

antidemocrática e fragmentadora do conhecimento. Ela é fruto de uma Reforma levada a cabo 

no final dos anos 60, em pleno período de repressão. Foi o regime autoritário que criou esta 

Universidade departamentalizada, formadora de profissionais para o mercado, muitas vezes 

sem o comprometimento com a formação de uma consciência política e social. 

 

 Nesse sentido, é urgente o repensar de outras formas de organizar as universidades, a 

partir de concepções educacionais que respondam aos ideais de um país mais justo. 

 

3. DESAFIOS E NOVAS PERSPECTIVAS 

  

Em 2004 desenvolvemos um estudo nas universidades brasileiras mantenedoras de 

cursos de arquivologia, visando a perceber se a Educação a distância era viável, naquele 

momento, a compreensão dos estudantes sobre educação a distância era incipiente, ou seja, 

tinham pouco conhecimento a respeito dessa modalidade de educação. 

 

Alguns profissionais, produtores de conhecimentos na área arquivística, viam a 

educação a distância com desconfiança e argumentavam que a Arquivologia deveria se firmar 

primeiro, antes de se lançar a uma nova modalidade de educação. 

 

Hoje, 2008, a situação é uma pouco mais complexa, pois a concentração de cursos de 

Arquivologia no Brasil permanece nas regiões sul e sudeste, privilégio que interfere no 
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desenvolvimento arquivístico de outras regiões do país além de existe a necessidade de 

democratizar o conhecimento e a formação na área arquivística.  

 

A formação do arquivista brasileiro está concentrada, como mencionado 

anteriormente, no sul e no sudeste.   

 

São seis as universidades mantenedoras nas  duas regiões: (Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO; Universidade Federal Fluminense – UFF; Universidade 

Estadual de Londrina – UEL;  Universidade Federal do Espírito Santo – UFES;  Universidade 

Estadual de São Paulo – UNESP; Universidade Federal de Santa Maria - UFSM e 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul -  URGS),  e apenas quatro no restante do Brasil,  

deixando de cobrir uma grande parte do território nacional e deixando de aproveitar o capital 

intelectual já consolidado na área, ou seja, os docentes que se mantêm em seus ambientes: 

pessoal e de trabalho, direcionando toda a atenção especificamente para a unidade em que está 

atuando, geralmente, a universidade.  

 

Acreditamos que a partir da educação a distância, diferentes estratégias podem ser 

mobilizadas, como a defesa de políticas objetivando articular os esforços de aprimorar os 

programas de formação inicial com os de implantação de cursos de pós-graduação  

 

 Nessa linha de raciocínio, é possível direcionar a educação a distância: rompendo 

barreiras, atuando com flexibilização  nas  realidades e, sobretudo,  democratizando o 

conhecimento arquivístico no contexto nacional. 

 

 É importante destacar algumas condições legais que oportunizam a oferta da 

formação a distância em nível superior, como é o caso do Decreto no. 5.622 de 19 de 

dezembro de 2005, que regulamenta o Artigo 80 da Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação)  

 

 

 A Educação a Distância é uma: 
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...modalidade educacional na qual a mediação didático- 

pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com 

a utilização de meios de tecnologias de informação e 

comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 

atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 

     

 A Educação a Distância, neste novo instrumento, deverá estabelecer, pontos 

obrigatórios como alguns momentos presenciais para: 

- avaliações, 

- estágios, 

- laboratórios, 

- defesas de trabalhos de conclusão de cursos 

 

O art. 3º.apresenta: 

# 1º. Os cursos e programas a distância deverão ser projetados 

com a mesma duração definida para os respectivos cursos na 

modalidade presencial. 

 

A Portaria MEC 4.059 de 10 de dezembro de 2004 normaliza a oferta de disciplinas nos 

cursos superiores na modalidade semipresencial 

 

As instituições de ensino superior poderão introduzir, na 

organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores 

reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que 

utilizem modalidade semipresencial, com base no Art. 81 da Lei 

9394, de 1996, e no disposto nesta Portaria. 

#1º.  Para fins desta Portaria, caracteriza-se a modalidade 

semipresencial como quaisquer atividades didáticas, módulos ou 

unidades de ensino-aprendizagem centrados na auto-

aprendizagem e com a mediação de recursos didáticos, 

organizados em diferentes suportes de informação que utilizem 

tecnologias de comunicação remota. 
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#2º. Poderão ser ofertadas disciplinas referidas no caput, integral 

ou parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20% (vinte 

por cento) da carga horária total do curso. 
 

 

O envolvimento com as questões da educação nacional direciona para o compromisso 

efetivo da construção de uma educação melhor:  flexível, inclusiva e acima de tudo, 

democrática e libertadora. 

 

É a partir desse envolvimento que se pretende dar um passo na direção de um cenário 

educacional arquivístico francamente democrático, aprendendo e ensinando sem as 

desconfianças castradoras que envolviam alguns debates, de peito aberto para entender e 

acatar as críticas que devem ser sempre construtivas. 

 

4. BASES PARA O PRIMEIRO CURSO SUPERIOR EM ARQUIVOLOGIA EM 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  NO BRASIL 

  

 A concepção de uma proposta de Curso de Arquivologia a Distância deve levar em 

consideração as potencialidades dos profissionais docentes das universidades mantenedoras 

de cursos de Arquivologia.  Deve ser orientada, em uma primeira versão, para um Curso 

Piloto com o objetivo de otimizar a formatação nessa nova modalidade. 

 

 Observa-se, porém que os requisitos indispensáveis para uma configuração a distância 

do Curso de Arquivologia estão consubstanciados na Resolução do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Superior n° 20, de 13 de março de 2002, apresentando que as 

Diretrizes Curriculares deverão orientar o projeto pedagógico do curso.  

 

 Assim, no Art. 2º é definido que “o projeto pedagógico de formação acadêmica e 

profissional a ser oferecida pelo curso de Arquivologia deverá explicitar: 

a) o perfil dos formandos 
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b) as competências e habilidades de caráter geral e comum e aqueles de caráter 

específico 

c) os conteúdos curriculares de formação geral e os conteúdos de formação específica 

d) o formato dos estágios 

e) as características das atividades complementares 

f) as estruturas do curso 

g) as formas de avaliação” 

O princípio formal da qualidade de um curso de Arquivologia, seja presencial ou a 

distância, é configurada a partir dos itens apresentados acima e, no sentido estrito da educação 

a distância, o Ministério da Educação estabelece alguns indicadores de qualidade para 

autorizar  cursos dessa natureza. 

 A principal preocupação de um curso de Arquivologia a distância deve ser a de 

“garantir continuamente melhorias na criação, aperfeiçoamento, divulgação de conhecimentos 

culturais, científicos, tecnológicos e profissionais que contribuam para superar os problemas 

regionais, nacionais e internacionais e para o desenvolvimento sustentável dos seres humanos, 

sem exclusões, nas comunidades ou ambientes em que vivem.” 

 Um curso de graduação em Arquivologia a distância deve dar atenção para os 

seguintes pontos:  

 - arquitetura do projeto: identidade da Arquivologia e da Educação a Distância 

 - pessoal envolvido no projeto: equipe multidisciplinar 

 - articulação e integração com políticas, diretrizes e padrões de qualidade para o nível 

superior e especificamente para a Arquivologia 

 - infra-estrutura da universidade, visando ao apoio logístico 

 - interatividade e comunicação entre professor/aluno, aluno/aluno e aluno/professor 
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 - parcerias, convênios, acordos com outras instituições 

 - custos de implementação e manutenção da graduação em Arquivologia a distância 

 - avaliação permanente e contínua da qualidade do curso 

 Com essa preocupação, descortina-se apenas dois pontos do futuro projeto pedagógico 

com base efetiva no projeto pedagógico do curso de Arquivologia presencial da UNIRIO. 

 

4.1Perfil dos Formandos do Curso de Arquivologia a Distância 

 

 O Parecer da Câmara de Educação Superior – CES 492/2001) estabelece para a 

educação presencial que o perfil dos formandos fixado como uma das diretrizes curriculares 

para os cursos de Arquivologia compreende o domínio dos conteúdos da Arquivologia por 

parte do arquivista e o seu preparo para fazer face – com proficiência e criatividade – aos 

problemas de sua prática profissional, em especial aqueles que requerem intervenções em 

arquivos, centros de documentação ou informação, centros culturais, serviços ou redes de 

informação, órgãos de gestão do patrimônio cultural. 

 

 Um entendimento claro é que a educação é una, não se divide.  Se a área é 

Arquivologia, a educação é só uma, porém, a modalidade pode ser presencial ou a distância, é 

uma questão metodológica. 

 

 Nesse sentido, o currículo, como na modalidade presencial, deve direcionar-se para 

uma ampla “formação arquivística que considere, não somente a competência técnico-

científica que o mundo do trabalho requer, mas também a competência para o exercício pleno 

da cidadania.  Nesse sentido, o profissional da área de Arquivologia deve ter um perfil 

investigativo e crítico, visando a enfrentar as alteração sociais de forma natural.”   

 

 A formação do profissional de Arquivologia deve ser planejada e desenvolvida 

considerando-se a realidade concreta do campo de atuação profissional. Nesse sentido, os 

bacharelandos em Arquivologia deve ter: 
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• Autonomia intelectual, capaz de desenvolver uma visão de cidadania plena, 

necessária ao exercício de sua profissão, como um profissional crítico, criativo e 

ético, capaz de compreender e intervir na realidade e transformá-la; 

• Capacidade de desenvolver relações solidárias, cooperativas e coletivas; 

• Possibilidade de produzir, sistematizar e socializar conhecimentos e tecnologias e 

esteja apto a compreender as necessidades dos grupos sociais e comunidades com 

relação a problemas sócio-econômicos, culturais, políticos e organizativos, de 

forma a utilizar racionalmente os recursos disponíveis, além de preocupar-se em 

conservar o equilíbrio do ambiente; 

• Constante desenvolvimento profissional, exercendo uma prática de formação 

continuada e que possa empreender inovações na sua área de atuação. 

 

 Deste perfil geral decorrem os objetivos que orientam a formação do profissional da 

arquivologia na UNIRIO, levando-o a: 

• Compreender a cidadania como participação social e política, assim como 

exercício de direitos e deveres de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, 

respeitando e atuando com a diversidade humana; 

• Questionar a realidade formulando problemas e tratando de resolvê-los, utilizando 

para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise 

crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação; 

• Compreender de forma ampla e consistente o processo educativo, considerando as 

características das diferentes realidades e níveis de especialidades em que se 

processam; 

• Articular o ensino, a pesquisa e a extensão, buscando a produção do 

conhecimento e a solução de desafios e de problemas da prática arquivística; 

• Lutar pela valorização do profissional de Arquivologia. 

 

4.2 Processo de  Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso de Arquivologia 

 

 Este texto, retirado do texto do Projeto Pedagógico do Curso de Arquivologia, 

presencial da UNIRIO, é a sistemática que deve ser utilizada para a efetiva avaliação  
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qualitativa do curso e assim, deve fazer parte também da modalidade a distância.  Dessa 

forma, a decisão de avaliar evidencia uma posição clara de interrogação e de abertura para 

críticas e sugestões, sempre orientada pelo  objetivo de aperfeiçoar a proposta de um curso em 

seus diferentes momentos de implementação. Esta é uma condição indispensável para manter 

a qualidade do curso e para possibilitar mudanças na realidade dos espaços de formação 

profissional. Para tanto, é necessário ultrapassar aquilo que é apenas aparente, mantendo viva 

a utopia expressa no Projeto Pedagógico, construído de forma coletiva e, verdadeiramente, 

capaz de orientar o caminho teórico-prático adotado e as ações sócio-políticas e educacionais 

voltadas para o desenvolvimento do curso de Arquivologia. 

 

 A avaliação, além de permitir um balanço dos rumos da formação de profissionais de 

Arquivologia na busca de sua qualidade, constitui-se numa prática de pensar e repensar os 

fundamentos e os princípios, os objetivos, a identidade profissional delineada, a organização 

curricular, as formas de implementação e as condições de infra-estrutura e de recursos 

humanos envolvidos no trabalho pedagógico. 

 

 Assim, a avaliação de seu próprio Projeto orienta para que sejam contempladas as 

seguintes propostas: 

 

• O caráter permanente e sistemático do processo avaliativo do Projeto Pedagógico do 

Curso numa periodicidade de, no máximo 2 (dois) anos; 

•  O envolvimento do conjunto dos docentes, estudantes e técnicos-administrativos 

que compõem a comunidade do Curso de Arquivologia, no processo de avaliação de 

seu Projeto Pedagógico; 

•  A análise da realidade do Curso de Arquivologia expressa pela condução 

metodológica na apresentação de conteúdos, nas diretrizes para o processo de 

avaliação do aprendizado, na organização curricular adotada, na distribuição de 

tempos curriculares, ou seja, a análise do projeto pedagógico como um todo; 

•  A articulação entre meios e fins necessária à operacionalização do projeto; 

• A análise das contribuições das Unidades Acadêmicas que participam, no âmbito do 

curso, do processo de formação dos bacharelandos e das demais instâncias, internas e 
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externas a UNIRIO, envolvidas no processo de formação inicial e continuada de 

bacharéis de Arquivologia; 

•  As contribuições da pesquisa e da extensão para o curso de Arquivologia; 

• A articulação com os egressos do Curso e com a sociedade em geral. 

 

5. CONCLUSÃO 

A capacidade de transformar e transformar-se, de ser capaz de desenvolver processos 

diferentes para diferentes perspectivas, de incluir o que pode está excluído,  de perceber que 

estamos em constante formatação, minuto após minuto, hora após hora, dia após dia, mês 

após mês, ano após ano; é entender que só a educação é a organização, construção e 

reconstrução da experiência. 

A Educação a Distância promove a autonomia intelectual do educando, 

instrumentalizando-o para o enfrentamento crítico das situações cotidianas, seja na esfera 

profissional ou pessoal.  O estudante deve refazer, com orientação pedagógica, o caminho do 

conhecimento, “acionando sua faculdade cognitiva, propiciando-lhe condições para 

descobertas, levando-o a produzir no ambiente em que atua, efeitos significativos, duradouros 

e passíveis de transferência a outras situações” (SCHÖN: 2000).  

A educação a distância propõe uma construção progressiva. O importante é ter como 

início situações organizadas que podem configurar problemas e questões que, se resolvidas, 

proporcionem o caminhar, com relativa autonomia, em direção à internalização do 

conhecimento. 

 

 Se considerarmos que a Educação a Distância é uma modalidade de educação que 

elimina as barreiras geográficas e que a otimização dos recursos humanos e financeiros é 

evidente nesse sistema de educação, podemos concluir que desenvolver essa proposta de 

curso atuando em sistema de parceria com universidades mantenedoras de cursos de 

Arquivologia é a melhor opção. 
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 Não podemos esquecer que algumas exigências são fundamentais na implementação 

de um curso de Arquivologia a distância, por exemplo: 

a) Instalações físicas adequadas para as aulas, trabalhos, seminários etc 

b) Salas equipadas com telefone, fax e computadores com Internet 

c) Bibliotecas 

 

 É importante destacar que os encontros presenciais são fundamentais na arquitetura 

de um projeto de educação a distância em Arquivologia, ou seja, esses encontros visam a 

facilitar o processo de construção do conhecimento, propiciar um clima de pertencimento, 

conhecer a equipe pedagógica, colegas e profissionais, dentre outros objetivos. 

  

 Como recomendação, observa-se que o material didático deverá ser elaborado pela 

equipe de docentes do curso, sendo interinstitucional, devendo ser elaborado manuais de 

orientação com o objetivo de garantir a qualidade de todo o processo, como: Gestor, tutor, 

discente, orientação de elaboração do material didático, orientação de monografia, orientação 

para os encontros presenciais e estágio. 

 

 A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO possui uma 

Coordenação de Educação a Distância vinculada à Reitoria, que atua em todas as áreas em 

que a instituição possui cursos de graduação.  Essa unidade possui os componentes 

necessários à implementação de um curso de Arquivologia a distância.  
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Plenária: Gestão e Preservação de Documentos Digitais 

 

Resumo do Mediador 

 

Composição: 

Vanderlei Batista dos Santos (Mediador) 

Mário Augusto Muniz Guedes 

Stefano Kubiça 

 

 A plenária principal da manhã de quinta-feira, 23/10/08, teve como tema “Gestão e 

Preservação de Documentos Digitais” e contou como palestrantes os senhores Mário Augusto 

Muniz Guedes (do Centro de Informática da Câmara dos Deputados) e Stefano Kubiça (da Celepar – 

Informática do Paraná) e como mediador Vanderlei Batista dos Santos. Destaca-se, de início, o fato 

de dois especialistas da área de tecnologia ministrarem palestras em um congresso arquivísticos sem 

erros significativos de emprego da terminologia técnica em seus discursos. Além disso, ambos 

afirmaram a importância de convidar os arquivistas para as discussões relativas à gestão de 

documentos digitais, além das fronteiras dos profissionais das áreas de informática. 

 

Mário Augusto Muniz Guedes iniciou os trabalhos da manhã com a palestra, resultante de 

sua dissertação de mestrado, entitulada “Fatores de risco de perda de documentos eletrônicos de 

caráter arquivístico”. Sua pesquisa possibilitou uma compreensão abrangente dos inúmeros aspectos 

que devem ser considerados pelos profissionais ao buscarem diagnosticar a situação da gestão de 

documentos digitais em suas instituições. Mais que isso, Guedes contribui com uma metodologia 

bastante minuciosa, registrando e justificando cada passou trilhado e os resultados obtidos, 

permitindo sua aplicação por qualquer arquivista que deseja iniciar um programa de gestão de 

documentos em sua instituição e considere importante, à guisa de justificar a implentação de seu 

projeto de trabalho, diagnosticar a situação de segurança dos documentos digitais e, um outro 

aspecto abordado pelo trabalho, a conformidade do modelo institucional de tratamento dos 

documentos digitais com padrões internacionais de gestão de documentos. A única ressalva é a 

pesquisa Guedes não contemplar a Resolução nº 25/2007 do Conarq, que dispõe sobre a adoção do 



                                                       

 

Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos (e-ARQ 

Brasil) pelos orgãos instegrantes do SINAR, uma vez que foi elaborada antes da publicação desta 

norma. 

 

Em seguida, Stefano Kubiça apresentou sua palestra “Certificação digital e GED” no qual 

abordou aspectos tecnológicos e arquivísticos relevantes do gerenciamento eletrônico de 

documentos e o que representa as novas tecnologias de certificação digital, com foco na Infra-

Estrutura de Chaves-Públicas Brasileira (ICP-Brasil), instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2, 

de 2001. O maior mérito de sua palestra foi apresentar em termos acessíveis questões como 

migração do papel para o digital, evolução do comércio tradicional para o eletrônico, incluindo os 

contratos eletrônicos, conceitos sobre digitalização, assinatura digital, criptografia, tempestividade  e 

carimbo de tempo. O palestrantes, um verdadeiro showman, conseguiu sintetizar toda a uma gama 

de conceitos por meio de aplicações práticas já existentes como a escrituração contábil eletrônica, 

peticionamento eletrônico. Kubiça, ao final de sua palestra, concluiu que a aplicação da certificação 

digital ao GED deve passar por cinco etapas, quais sejam: a) gestão: documentos, processos e 

mudança; b) internalização de conhecimentos; c) segurança jurídica adequada; d) viabilização da 

equivalência funcional entre documentos tradicionais e digitais; e e) prover a infra-estrutura 

necessária. Considero importante mencionar que o palestrante, quanto à qualificação do arquivista 

para trabalhar com a informática, afirmou que “não é necessário ser absorvido pelos deuses da 

informática para realizar este trabalho”, chamando a atenção para algo que se defende à muito 

tempo na área: a gestão de documentos é uma atividade coletiva. O arquivista não precisa dominar 

informática, da mesma forma que o tecnólogo não precisa ser especialista em arquivos e nenhum 

dos dois precisa dominar os meandros do Direitos e de legislação que abrange a gestão de 

documentos. É necessário um conhecimento mínimo para que exista comunicação adequada entre os 

profissionais a fim de possibilitar a realização deste trabalho conjunto. Cada um sabendo seus 

limites, embora possuindo informações suficientes para realizar as perguntas corretas aos parceiros 

de trabalho.  

 

Os debates que se seguiram foram bastantes proveitosos, porém, destaca-se a participação de 

duas profissionais atuantes na gestão de documentos digitais, ambas compontentes da Câmara 

Técnica de Documentos Eletrônicos. Cláudia Lacombe Rocha encaminhou o seguinte comentário à 
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Mesa: “Gostaria de chamar a atenção para a questão do grande desafio que é o uso da assinatura 

digital nos documentos de longa duração. Os principais projetos internacionais da área de arquivos 

têm recomendado fortemente que não se deve utilizar assinatura digital de forma generalizada. Sem 

dúvida, o uso no curto prazo é uma boa solução e, principalmente, quando se faz transmissão de 

documentos a assinatura digital é a melhor forma de garantir a autoria e a integridade. No entanto, 

no longo prazo, a assinatura digital apresenta problemas. Uma grande parcela dos documentos 

arquivísticos tem duração de longo prazo. Então, é preciso avaliar com cautela o uso de assinatura 

digital no contexto atual, pois não temos ainda solução para isto”.  

 

Em comentário enviado à Mesa, Rosely Rondinelli observou que, à luz das discussões que 

pareciam incisivas quanto ao desaparecimento do papel, “uma nova tecnologia não, 

necessariamente, suprime a antiga. Por exemplo, a fotografia não eliminou a pintura, a TV não 

eliminou o rádio nem o cinema eliminou a TV. Da mesma forma o documento digital não precisa 

acabar com o papel. A coexitência já existe, só precisa ser mais equilibrada, ou seja, menos papel e 

não nenhum papel. A questão da sustentabilidade se aplica, também, à tecnologia digital, uma vez 

que ela é totalmente dependente da energia elétrica, termoelétrica e nuclear”. Ambos os comentários 

das profissionais foram ratificados pela Mesa, observando que eram aspectos que, de fato, não 

poderiam passar sem menção. 

 

A plenária foi encerrada pelo adiantar da hora, sendo orientado aos participantes que 

encaminhassem os questionamentos não respondidos diretamente aos e-mails dos palestrantes que, 

imediatamente, se prontificaram a responder quaisquer perguntas. 

 

 

 

Vanderlei Batista dos Santos 

Mediador 
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FatoresFatores de de RiscoRisco de de PerdaPerda de de DocumentosDocumentos

EletrônicosEletrônicos de de CarCarááterter ArquivArquivíísticostico

MMáário Augusto Muniz Guedesrio Augusto Muniz Guedes
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Relevância do risco de perda de informaRelevância do risco de perda de informaçções em funões em funçção dos problemas ão dos problemas 

de gestão e da preservade gestão e da preservaçção de documentos eletrônicos, maximizados ão de documentos eletrônicos, maximizados 

pela rpela ráápida evolupida evoluçção das tecnologias da informaão das tecnologias da informaçção e comunicaão e comunicaçção ão 

((TICsTICs).).

UnB/CID

Premissa
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a) Que fatores específicos concorrem para colocar em risco de perda os
documentos eletrônicos de caráter arquivístico em uma
organização/instituição ?

b) Qual o grau de risco em que se encontram esses documentos na
organização ?

c)  A identificação de fatores específicos contribuiria para a elaboração de 
um diagnóstico preciso ?   

UnB/CID

Questões
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Os fatores de risco são de várias ordens e alguns deles podem ser 
identificados a partir do que já se encontra internacionalmente
estabelecido em termos de atividades e requisitos para o tratamento dos 
documentos eletrônicos.

UnB/CID

Hipótese 
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-.Visão estratégica do problema na instituição

. Monitoração e auditoria

. Treinamento

. Conservação e obsolescência tecnológica

. Políticas e responsabilidades

. Aspectos técnicos, administrativos e culturais

. Sistemas eletrônicos de tratamento

. Conhecimento de normas e padrões

UnB/CID

Temas de Suporte
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Dimensões de Análise
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Dimensões de Análise 
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Universidade de Brasília

- Amostra intencional - 16 unidades administrativas, 69 respondentes -
amostragem não aleatória, por cotas.

- Técnicas de coleta de dados - pesquisa documental, entrevistas informais e 
questionários com questões fechadas distribuídos pessoalmente.

UnB/CID

Estudo de Caso – Câmara dos 
Deputados

70



Universidade de Brasília

. Cultural - Comportamental

. Cultural - Empresarial

. Histórico - Político-Administrativo

. Histórico - Técnico

. Político-Administrativo - Monitoração e Auditoria

. Político-Administrativo - Normas e Padrões

. Político-Administrativo - Planejamento Estratégico

. Político-Administrativo - Políticas e Responsabilidades

. Político-Administrativo - Visão Estratégica

. Técnico - Conservação e Obsolescência Tecnológica

. Técnico - Plataforma de Hardware/Software

. Técnico - Treinamento

UnB/CID

Análise de Resultados - Entrevistas
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Valores de Maior Freqüência

GRÁFICO 2 – VALOR DE MAIOR FREQÜÊNCIA PARA CADA TIPO DE QUESTIONÁRIO

Fonte: elaboração própria, com base em dimensões de análise identificadas no ambiente pesquisado ou em padrões e melhores práticas internacionais
sobre o tratamento de documentos.
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QCM - Questionário sobre cenário macro do tratamento de documentos eletrônicos de caráter arquivístico

QPR - Questionário sobre políticas e responsabilidades no tratamento de documentos eletrônicos de caráter arquivístico

QAS - Questionário sobre aspectos técnicos/administrativos/culturais relacionados ao tratamento de documentos eletrônicos de caráter arquivístico

QAG - Questionário sobre aspectos gerais relacionados à produção de documentos eletrônicos de caráter arquivístico na Câmara dos Deputados

QMA - Questionário sobre monitoração e auditoria do tratamento de documentos eletrônicos de caráter arquivístico

QTR - Questionário sobre treinamento para o tratamento de documentos eletrônicos de caráter arquivístico

QSA - Questionário sobre sistema informático de tratamento de documentos eletrônicos de caráter arquivístico

QCO - Questionário sobre conservação a longo prazo e obsolescência tecnológica
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Valores de Maior Freqüência

G R ÁFIC O  1 – V ALO R  D E M AIO R  FR EQ Ü Ê NC IA P AR A C AD A D IM EN S ÃO  E  SUB D IM EN S ÃO  D E AN ÁLISE

Fonte: e laboraçã o própria , com  base em  d im ensões  de aná lise identificadas no am biente pesquisado ou em  padrões e m elhores práticas in ternac ionais
sobre o tra tam ento de  docum entos.
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Dime n sõ e s x F re q ü ên cias

Técnico -  Técnico Técnic o - Treinamento

Técnico -  Workf low Técnic o - A ss inatura Eletrônic a

Técnico -  Enc riptação Técnic o - Meta-inf ormação ou Metadados

Técnico -  Recurs o Humano Espec ializado Técnic o - Cons ervação e Obs olescênc ia Tec nológica

Técnico -  Sis tema Eletrônico de Tratamento Técnic o - Clas s if icação

Técnico -  Controle e Segurança Técnic o - Praz o de Conservaç ão e Des tino Final

Técnico -  Captura de Doc umentos Técnic o - Pesquisa, Recuperação e Representação

Técnico -  Função A dminis trativa Político A dminis trativo - Político-A dminis trativo

Político A dminis trativo - V isão Es tratégic a Político A dminis trativo - Monitoração e A uditor ia

Político A dminis trativo - Políticas  e Responsabilidades Político A dminis trativo - Normas  e Padrões

Político A dminis trativo - Planejamento Es tratégico Político A dminis trativo - Interrupção de Projetos

Político A dminis trativo - Funções  A dminis trativas Político A dminis trativo - Inf ormações  Gerenc iais

Cultural -  Empres arial Cultural -  Comportamental
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12

Análise dos Dados Coletados
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UnB/CID

13

Riscos – Atividades não atendidas 
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UnB/CID

14

Riscos – Atividades não conhecidas 

SIGLA: QMA

INSTRUMENTO: Questionário sobre monitoração e auditoria do tratamento de documentos eletrônicos de
caráter arquivístico

QUESTÃO A execução de procedimentos de monitoração e auditoria sobre o tratamento de documentos eletrônicos de caráter arquivístico na
instituição é documentada de forma a prover evidência sobre conformidade com políticas, procedimentos e padrões adotados pela

SISTEMA 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 0 (%) OK ?

. 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 75 N ?

QUESTÃO O processo de verificação de conformidade dos procedimentos de tratamento de documentos eletrônicos de caráter arquivístico na
instituição é conduzido ou por funcionário que projetou/implantou tal processo de verificação ou por funcionário responsável pela gestão
de documentos eletrônicos de caráter arquivístico na instituição.

SISTEMA 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 0 (%) OK ?

. 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 75 N ?

QUESTÃO A execução dos processos de verificação acontece em intervalos regulares conforme acordado e estipulado pela política de tratamento
de documentos eletrônicos de caráter arquivístico da instituição.

SISTEMA 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 0 (%) OK ?

. 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 75 N ?
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UnB/CID

Consolidação por Unidade 
Administrativa 

Tabela 1 - Consolidação Por Unidade Administrativa Pesquisada e Instrumentos de Coleta do Tipo Questionário

QUESTIONÁRIOS
QCM QPR QAS QAG QMA QTR QSA QCO TOTAIS GERAIS

LOCA
L

S % N % S % N % S % N % S % N % S % N % S % N % S % N % S % N % S % N %

1 0 0 12 100 0 0 0 0 5 38 8 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 20 80
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 92 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 92 1 7
4 5 41 7 58 7 36 12 63 4 30 9 69 9 64 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 61 70 25 29 0 0 0 0 86 59 58 40
5 4 33 8 66 7 36 12 63 4 30 9 69 6 42 8 57 0 0 0 0 0 0 0 0 227 66 117 34 2 28 5 71 250 61 159 38
6 5 41 7 58 4 21 15 78 3 23 10 76 6 42 8 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 57 3 42 22 33 43 66
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 71 4 28 0 0 0 0 7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 81 4 19
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 50 7 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 50 7 50
10 3 25 9 75 4 21 15 78 3 23 10 76 8 57 6 42 0 0 0 0 0 0 0 0 74 86 12 14 0 0 0 0 92 63 52 36
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 78 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 78 3 21
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 78 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 78 3 21
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 92 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 92 1 7
15 6 50 6 50 3 15 16 84 4 30 9 69 7 50 7 50 3 33 6 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 34 44 65
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 50 7 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 50 7 50

Total Final: 557 58 402 42

Fonte: elaboração própria
Legenda:
1 – Diretoria Geral – Assessoria de Projetos Especiais
2 – Diretoria Geral – Assessoria Técnica da Diretoria Geral
4 – Diretoria Administrativa – Centro de Informática – Assessoria de Informática
5 – Diretoria Administrativa – Centro de Informática – Coordenação de Engenharia de Sistemas e Análise de Negócios
6 – Diretoria Administrativa – Centro de Informática – Coordenação de Competência em Serviços
7 – Diretoria de Recursos Humanos – Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento – Núcleo de Desenvolvimento Pedagógico
8 – Diretoria de Recursos Humanos – Secretaria Executiva do Pró-Saúde
10 – Diretoria Legislativa – Centro de Documentação e Informação – Coordenação de Arquivos
12 – Diretoria Legislativa – Consultoria Legislativa
13 – Diretoria Legislativa – Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação – Coordenação de Histórico de Debates
14 – Diretoria Legislativa – Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação – Coordenação de Revisão
15 – Secretaria de Controle Interno
16 – Diretoria Legislativa – Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica
QCM – Questionário sobre cenário macro do tratamento de documentos eletrônicos de caráter arquivístico (apêndie Ii)
QPR – Questionário sobre políticas e responsabilidades do tratamento de documentos eletrônicos de caráter arquivístico (apêndice Ij)
QAS – Questionário sobre aspectos técnicos/administrativos/culturais relacionados ao tratamento de documentos eletrônicos de caráter arquivístico (apêndice Ik)
QAG – Questionário sobre aspectos gerais relacionados à produção de documentos eletrônicos de caráter arquivístico (apêndice Il)
QMA -  Questionário sobre monitoração e auditoria do tratamento de documentos eletrônicos de caráter arquivístico (apêndice Im)
QTR – Questionário sobre treinamento para o tratamento de documentos eletrônicos de caráter arquivístico (apêndice In)
QSA – Questionário sobre sistema informático de tratamento de documentos eletrônicos de caráter arquivístico (apêndice Io)
QCO – Questionário sobre conservação a longo prazo e obsolescência tecnológica (apêndice Ip)
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UnB/CID

Principais Achados 

. É alto o grau de risco de perda de documentos eletrônicos de caráter arquivístico
na CD: 42%

Aspectos relevantes:

. visão estratégica do problema na instituição

. articulação das ações

. mudança comportamental dos intervenientes

. apoio de treinamentos

. monitoração de todo o processo de mudança

Atividades e requisitos não atendidos foram apontados:

. Vontade política -> viabilização de um programa de gestão arquivística
compatível com as necessidades da instituição.
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UnB/CID

Constatações 

. Tratamento dos documentos eletrônicos -> planejamento estratégico

. Os fatores que concorrem para o risco de perda são de diversas ordens: visão
estratégica, monitoração e auditoria, treinamento, conservação e obsolescência
tecnológica, políticas e responsabilidades, aspectos técnicos, administrativos e 
culturais, sistemas eletrônicos de tratamento, conhecimento de normas e padrões.

. Os administradores e funcionários em geral não conhecem ou não atuam sobre
todos esses fatores.

. Ações minimizadoras de riscos são desarticuladas, não sinérgicas.

. Esforços na instituição não atingem a efetividade esperada devido às carências
identificadas. 
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UnB/CID

Constatações 

. Os fatores de risco identificados são fonte segura para o estabelecimento de 
ações -> programa de gestão arquivística.

. As ações necessitam ser executadas de maneira sistêmica, a partir de uma visão
estratégica.

. Necessidade de controle das mudanças a implementar .

.Necessidade de mudanças culturais; consideração de novos paradigmas
administrativos.

. Uso de processos negociais apoiados não apenas em documentos tradicionais, 
mas também em documentos eletrônicos.
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Conceitos:

. documento eletrônico de caráter arquivístico

. autenticidade

. fidedignidade

. integridade

. inteligibilidade

. acessibilidade

. Originalidade

. preservação

. cópia

. conversão

. migração

UnB/CID

Metodologia
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Metodologia
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Metodologia
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Metodologia

153 - O  sistem a inform ático tem  funcionalidade autom ática  de “backup” dos docum entos

e le trôn icos de caráte r arqu ivístico .

154  - A  institu ição  d ispõe  de  um a tabe la  de tem pora lidade aprovada nos te rm os da  le i..

155  - A  tabe la de tem pora lidade  contem pla toda a docum entação p roduzida pe los d iferentes

serviços da institu ição.

156  - A  tabe la de  tem pora lidade é ap licada  a todos os docum entos e le trôn icos de caráter

arqu ivís tico , independentem ente do respectivo suporte  ou fo rm ato.

157  - A  tabe la  de tem pora lidade é com patíve l com  o quadro  de classificação.
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Metodologia
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Metodologia
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Metodologia
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Metodologia
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Metodologia
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Metodologia
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Plenária: Normalizações e Políticas Arquivísticas 

 

Resumo do Mediador 

 

Composição:  

Paulo Knauss – UFF e APERJ  (Mediador) 

Maria da Paz Martin Pagnello Campos – Universidade Carlos III, Madrid, Espanha 

Ana Celeste Indolfo – UniRio e Arquivo Nacional 

Vitor Fonseca – Arquivo Nacional  

 

A mesa com o tema Normalização e Políticas Arquivísticas se iniciou com a apresentação 

da profa. Maria da Paz Martin Pagnello Campo, da Universidade Carlos III, da cidade de 

Madrid, Espanha, que tratou do quadro das políticas arquivísticas na Espanha. Inicialmente, 

a professora chamou atenção para os problemas de ausência ou debilidade de política 

públicas no campo dos arquivos, o que se evidencia em orçamento escasso e falta de 

política de pessoal e de recursos materiais, resultando em precária visibilidade e 

reconhecimento social dos arquivos. A análise partiu da consideração do marco legal na 

Espanha, chamando atenção para a inexistência de um sistema articulado nacionalmente, 

uma vez que cada comunidade autônoma do país tem sua própria lei de arquivos e as 

municipalidades também possuem políticas próprias, não havendo órgão central. Existem  7 

planos de arquivos de comunidades autônomas e 3 planos municipais. A política de 

arquivos do governo central está baseada no Ministério da Cultura e sua Direção de Livro, 

Arquivos e Bibliotecas e na sua Subdivisão de Arquivos Estatais, destacando sua 

importância no campo do patrimônio cultural e distanciando os arquivos de suas conexões 

diretas com a administração pública e a gestão de documentos.  

 

Ana Celeste Indolfo, por sua vez, iniciou discutindo os diversos sentidos do conceito de 

norma, o que relaciona a noção ao campo da ética, da legitimidade dos comportamentos 

sociais, da teoria do justo e do imperativo da ordem de condutas e sanções, entre outros. 

Destacou, igualmente, o fato de que na cultura contemporânea, a globalização impõe a 



                                

 

ênfase na normalização para superar diferenças e integrar e favorecer a transparência em 

larga escala. Citando Michael Fox, sublinhou que a questão da norma deve ser defendida 

não para favorecer a unificação de sistemas, mas sobretudo para a promover a consistência 

da informação. No Brasil, no campo dos arquivos, desde a lei de 1991, a norma se definiu 

como política pública, relacionando política nacional de informação e democracia. Entre as 

considerações conclusivas foi apontado o fato de que a literatura internacional do campo 

sempre ressaltou a importância da legislação arquivística. Contudo, é preciso considerar 

que ao lado de um marco legal é preciso um programa de ação e previsão de recursos. 

Nesses termos é preciso exigir maior articulação e compromisso dos agentes de políticas 

públicas. 

 

Vitor Fonseca, procurou discutir o sentido das normas propostas pelo Conselho 

Internacional de Arquivos / CIA, ilustrando a questão pela apresentação da nova norma de 

recuperação de contexto ISDF. Sua importância está no fato de que o contexto é 

considerado a base da teoria arquivística. A descrição arquivística deve servir, nesse 

sentido, não só para descrição do item documental. Do conceito de arquivo como conjunto 

de documentos, baseado no princípio do respeito aos fundos, decorrem as normas propostas 

pelo CIA. Ao final, foi apontado que a próxima tarefa do CIA e de seu Comitê de Boas 

Práticas e Normas é preparar um estudo de modelos relacionais das normas, valorizando 

utilização do ICA-Atom como software lançado recentemente como ferramenta para 

tratamento de arquivos. 

 

O debate que se seguiu demonstrou interesse pelo caso espanhol. Nesse sentido, a discussão 

destacou o fato de que na Espanha não há uma política de arquivo sistemática para a esfera 

da administração nacional. Além disso, ressaltou a separação entre gestão de documentos 

arquivísticos e a preservação e divulgação de documentos permanentes na Espanha. Outra 

observação importante foi a defesa de que a aprovação de projetos na área de arquivos, 

levasse em conta a aplicação das normas arquivísiticas. 

 

 

124



                                

 

�Interessa destacar que apenas em 3 comunidade autônomas há uma gestão de arquivos 

centralizada. Há uma Comissão Nacional de Normas Espanholas de Descrição Arquivística, 

mas que ainda não apresentou seus resultados.  
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NORMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS ARQUIVÍSTICAS: uma abordagem conceitual 

 

ANA CELESTE INDOLFO 
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ARQUIVO NACIONAL e UNIRIO 
 

 
RESUMO: Discute a conceituação de norma, em diversos campos do conhecimento, para a 
compreensão do papel e da intensidade das normas arquivísticas. Apresenta um quadro 
conceitual sobre as políticas públicas de informação e as políticas públicas arquivísticas. 
Examina o alcance das normas arquivísticas, no quadro geral da formulação e implantação de 
políticas públicas arquivísticas.  
 
Palavras-chave: Normas arquivísticas. Políticas públicas de informação. Políticas públicas 
arquivísticas. 
 

 

Esse trabalho apresenta um estudo das conceituações de norma utilizadas em outros 

campos do conhecimento, para que se possa compreender o poder e os limites das normas 

arquivísticas. 

De uma maneira geral, as normas são produzidas, analisadas e, facilmente, 

visualizadas em seus aspectos técnico-científicos, ou seja, enquanto instrumentos tangíveis e 

da esfera da prática, em detrimento de sua dimensão política. 

O uso da palavra norma, seja na Filosofia, na Sociologia, no Direito, bem como nas 

instituições responsáveis pelo estabelecimento e construção de padrões para a indústria, para a 

ciência e a tecnologia e, também, para a documentação, envolve significações específicas e 

singulares. 

 Em Filosofia, normas são razões ou motivos para agir, para acreditar ou para sentir; 

elas prescrevem ações e condutas, são os fundamentos do dever e constituem objeto de estudo 

da Ética, quando nos referimos às normas morais. 

 Se regras são tipos de normas, então os jogos e as competições dependem 

completamente das normas, uma vez que são elas que determinam como jogar, competir, 

pontuar e determinar os vencedores e os vencidos. 



             

 

Para a maioria das pessoas, no uso diário, a norma é um padrão considerado comum 

em suas práticas, hábitos e costumes. 

 Em Sociologia, a norma é uma regra cultural que associa o comportamento ou a 

aparência do indivíduo a recompensas ou castigos (sanções). 

Mesmo para o senso comum, a separação entre as normas e a prática – entre o que se 

deve fazer e o que em realidade se faz – chama a atenção, pois é reconhecido que as 

“ordens” estão longe de serem sempre obedecidas. 

 O objeto da Ciência Jurídica é o estudo da norma jurídica, cuja especificidade é 

apontada, essencialmente, na Teoria Geral das Normas e na Teoria Pura do Direito, do 

jusfilósofo Hans Kelsen, “cuja preocupação de pureza metodológica e rigidez na construção 

das categorias e conceitos fundamentais” se impuseram no intuito de assegurar a 

cientificidade e autonomia do Direito, definindo a norma jurídica como um imperativo e 

distinguindo-a de uma simples ordem. 

A Ciência do Direito estabelece um sistema de normas jurídicas por meio do qual uma 

conduta é prescrita, permitida ou facultada, e um esquema de interpretações onde os 

enunciados, sobre um objeto dado ao conhecimento, têm uma significação jurídica. Assim, 

admite-se a existência de várias interpretações, cabendo ao jurista ajustá-las ao caso concreto. 

Contudo, uma norma jurídica só é considerada objetivamente válida quando a 

conduta humana por ela regulada lhe é correspondente, ou seja, eficaz, decorrendo daí que a 

norma deixa de ser considerada válida quando perde sua eficácia. 

Sintetizando, a norma jurídica é um imperativo de conduta, que obriga o ser humano a 

se comportar da forma por ela desejada, é a “célula do ordenamento jurídico”, ou seja, o corpo 

sistematizado de regras de conduta caracterizadas pela coercitividade e imperatividade. 

Em termos jurídicos, toda norma implica em uma conduta e uma sanção, pois se 

tratasse apenas sobre a conduta, seria algo como uma recomendação, um “conselho”. Para a 

Ciência do Direito se não há sanção, não é norma. 

Verificando outros enfoques do uso dos termos norma, normalização e normativo 

temos, para as diversas áreas da Ciência e Tecnologia, uma norma (ou padrão) como uma 

especificação que regulamenta processos e produtos para garantir a interoperabilidade. Assim 

como em Informática, a normalização de uma base de dados consiste em aplicar uma série de 

regras para evitar a redundância dos dados e proteger a sua integridade. 

Dentro da área de produção da indústria farmacêutica, temos as boas práticas de 

produção, como um conjunto de normas e procedimentos a serem seguidos, para se conseguir 
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que os produtos sejam fabricados de maneira consistente e de acordo com certos padrões de 

qualidade. 

Temos, também, a norma de qualidade que é uma regra ou diretriz, para diversas 

atividades e serviços, desenhada com o fim de se conseguir um grau ótimo de ordem no 

contexto da qualidade. 

A cultura contemporânea, ou o chamado mundo da era da informação, ao enfrentar os 

problemas oriundos da globalização, onde o dinamismo variável do capitalismo conjugado 

aos crescentes fluxos de informação, propiciados pela acelerada introdução das novas 

tecnologias de comunicação, exige cada vez mais que se construa uma normalização. 

Essa tendência de uma ordem mundial mais normativa vem impondo uma 

uniformização no campo da gestão, da tecnologia, do consumo e dos modos de vida. 

A normalização é visualizada como capaz de oferecer não só uma diminuição das 

desigualdades econômicas e das exclusões sociais, como também a redução das incertezas de 

seus projetos, conquistas e sonhos. 

Com isso, a tarefa ou o exercício da normalização, a cargo de diversas instituições, 

além de se preocupar com a elaboração e aprovação de normas a serem adotadas 

internacionalmente, vem se apresentando como uma “solução” para se integrar, conectar e 

interligar com qualidade, eficácia e transparência o mundo globalizado. 

É necessário que se dê realce às dimensões de uma norma, pois normalizar pode, 

também, ter a função de harmonizar, num determinado espaço histórico-cultural, e até mesmo 

lingüístico. 

É o caso de normalização terminológica, “uma vez que é necessário construir 

terminologias que designem exatamente os objetos, é preciso que o mesmo termo seja 

empregado para o mesmo conceito ao longo de toda a norma e de uma norma a outra”. 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) a normalização é a 

atividade que estabelece, em relação a problemas existentes ou potenciais, prescrições 

destinadas à utilização comum e repetitiva. 

A ABNT apresenta a definição de norma técnica como um documento estabelecido 

por consenso e aprovado por um organismo reconhecido, que fornece regras, diretrizes ou 

características para atividades ou seus resultados, visando à obtenção de um grau ótimo de 

ordenação em um dado contexto. 

Essa definição assemelha-se àquela encontrada no Dicionário Enciclopédico de 

Informação e Documentação, em língua francesa, cujo verbete é: 
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a norma [...] é um documento estabelecido por consenso e aprovado por organismo 
reconhecido, que fornece, para usos comuns e repetitivos, as linhas diretrizes ou as 
características, para as atividades ou seus resultados, garantindo um nível de ordem 
ótimo dentro de um contexto dado. O objetivo de uma norma é de permitir a 
capacidade de aptidão de emprego de um aparelho, de um produto ou de um 
dispositivo (especificação), de assegurar a interoperabilidade (unificação) e de 
realizar com menor custo (simplificação). (DICTIONNAIRE, 2004, p. 167, tradução 
nossa) 
 

Para a lógica normativa, as rotinas, as regras e os modos operatórios padronizados 

tornaram-se um fator de ordem no desempenho das atividades pelas diferentes instituições, 

pois reduzem o caráter caótico. 

Entretanto, o ordenamento normativo não estabelece que todas as ações sejam por ele 

determinadas e nem uma “multidão” de regras significa que os indivíduos estejam “presos” as 

rotinas. Com muita freqüência a contribuição das normas, para a sociedade como um todo, é 

invisível, somente quando há uma ausência de normas é que sua importância é notada. 

Para Foucault, a sociedade burguesa gerou uma obsessão pela norma e pelas normas 

disciplinares, presentes nas escolas, nas forças armadas, na manutenção de padrões na 

produção industrial e, até mesmo, nas normas gerais de saúde nos hospitais. 

Foucault estava interessado em perceber o poder junto das pessoas em sua vida 

cotidiana e, com isso, analisa o poder, como uma “malha capilar de micro-poderes”, onde 

poder normativo disciplinar está difundido por toda a sociedade e se espalha entre todos os 

indivíduos, através de pequenas práticas repetitivas como “as condutas, os comportamentos, 

as classificações, as normatizações e os adestramentos”. 

A norma apresenta-se, nas diferentes concepções expostas, como um conjunto de 

princípios, técnicas e procedimentos, para as ciências, ou como maneiras de ver, sentir e agir, 

para o senso comum, que estabelecem, criam ou impõem regras, padrões, comportamentos, 

modelos, exemplos, recomendações, conselhos, julgamentos, valorações, prescrições, 

sanções, coerções, tanto para o indivíduo na sua vida diária, como para sua vida social, e em 

suas diversas implicações morais, éticas, econômicas e políticas. 

Assim, as normas podem ser tomadas como sinônimo de regras e prescrições, com 

implicações técnicas e jurídicas, para um público determinado, a intensidade e o alcance de 

sua observância apresentarão implicações políticas; mas se essas mesmas normas forem 

apresentadas a outros atores, em outras instâncias, poderão ser tomadas como modelos, 

exemplos e recomendações. 

No atual contexto do mundo globalizado, vem ocorrendo o estímulo internacional para 

o crescente exercício da orientação normativa da ordem informacional nos arquivos, onde a 

normalização, geradora de maior produtividade e interatividade, está cada vez mais associada 
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à lógica produtiva, não só do capital como, também, da disponibilidade e da acessibilidade 

das informações. 

Para Marion Beyea, Presidente do Comitê de Boas Práticas e Normas, do Conselho 

Internacional de Arquivos, a aplicação de normas em arquivos inclui desde “as boas práticas, 

códigos, diretrizes, manuais” até as “normas técnicas” uma vez que “as normas informam, 

guiam ou prescrevem atividades” devendo ser desenvolvidas baseadas em uma necessidade 

identificada, por meio de pesquisas. Sua divulgação é essencial para que elas sejam 

implementadas e a colaboração entre os arquivistas é fundamental para que as normas sejam 

aplicadas, adaptadas e revistas.  

Para Michael Fox, as normas arquivísticas, principalmente aquelas direcionadas à 

prática da descrição dos acervos, devem ser simples, básicas e consistentes. Para ele, 

“normalização é sobre consistência, não uniformidade”. 

As normas arquivísitcas apresentam-se como resultado da produção de conhecimento 

científico e do saber arquivístico, sua eficácia, ou seja, sua efetiva aplicação depende da 

capacitação técnica e do domínio de certas habilidades específicas. 

O exercício da normalização, que se empreendeu desde a promulgação da Lei de 

Arquivos, procurou equacionar a harmonização técnica, a uniformização terminológica e a 

dimensão jurídico-discursiva que envolvia a produção das normas arquivísticas. 

A adoção das normas arquivísticas vem esbarrando nas implicações técnicas advindas 

das dificuldades de compreensão de uso dos instrumentos, bem como a intensidade e o 

alcance de sua observância apresenta implicações políticas. 

A presença da dimensão política na adoção das normas arquivísticas, muitas vezes, 

não aparece configurada claramente, pois a norma vem sendo visualizada como elemento 

ordenador, cuja racionalidade e neutralidade técnicas a isentariam da tomada de postura 

política ou de busca de alternativas por seus usuários e produtores. 

 A adoção das normas no cenário arquivístico implica na formulação e implantação de 

políticas públicas arquivísticas. 

A formulação e implantação de políticas públicas, inclusive no caso das políticas 

públicas arquivísticas, pressupõem que alguns requisitos sejam minimamente satisfeitos, ou 

mesmo estipulados, para que o alcance esperado com a sua implementação resulte numa 

transformação da situação existente. 

Inicialmente, faz-se necessário, uma melhor compreensão do conceito de política e de 

políticas públicas, para que se possa analisar o que vem a ser a elaboração de políticas 

nacionais de arquivos dentro desse escopo maior que são as políticas públicas de informação. 
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As diferentes significações do termo política, ou melhor, as diferentes acepções da 

palavra pelos corpos teóricos da Ciência Política, da Filosofia, da Sociologia, da História 

demonstram a necessidade de explicá-la melhor antes de empregá-la. 

A política, às vezes, pode ser sujeito, outras vezes, ela é objeto. 

Na primeira condição, temos a esfera da política referindo-se aos atos de ordenar ou 

proibir alguma coisa, com efeitos sobre todos os membros de um determinado grupo social, o 

legislar por meio de normas válidas para todos, ou o de tirar e transferir recursos de um setor 

da sociedade para outros. 

Já na segunda situação, temos as ações de conquistar, manter, defender e ampliar o 

poder estatal, bem como de elaborar, implantar e executar programas da ação governamental.  

O conceito de Política está estreitamente ligado ao de poder do Estado e a expressão 

O que faz o Estado? Pode-se, então, encontrar, também, definições simples, tais como: “tudo 

o que o governo decide fazer ou não fazer” ou “um programa de ação governamental num 

setor da sociedade ou num espaço geográfico”. 

Entretanto, estudiosos de análise de políticas públicas, como Muller e Surel (2004) e 

Dagnino (2002), apresentam as dificuldades de se estudar e analisar as políticas públicas na 

razão direta da polissemia do termo “política”, uma vez que este termo cobre, ao mesmo 

tempo, a esfera da política (polity), a atividade política (politics) e a ação pública (policies). 

 
Como definir, então, o que é uma política pública ? 
 

Uma política pública é formada, inicialmente, por um conjunto de medidas 
concretas que constituem a substância ‘visível’ da política. Esta substância pode ser 
constituída de recursos: financeiros (os créditos atribuídos aos ministérios), 
intelectuais (a competência que os atores das políticas são capazes de mobilizar), 
reguladores (o fato de elaborar uma nova regulamentação constitui um recurso novo 
para os tomadores de decisão) e materiais. Ela também é constituída de ‘produtos’, 
isto é, de outputs reguladores (normativos), financeiros, físicos. (MULLER; 
SUREL, 2004, p. 16) 
 

Se parece fácil afirmar que uma política pública é um conjunto de decisões e de ações 

governamentais, na realidade a sua proposição, ou seja, a sua elaboração e implementação, 

apresenta muitas dificuldades, além de ser, também, difícil verificar se uma política pública 

existe e se apresenta uma estrutura de sentido para os atores envolvidos. 

A construção de políticas públicas não se trata de um processo abstrato. 

Pelo contrário, ela é o resultado da ação concreta dos seus atores, de seus modos de 

mobilização, das pressões exercidas, das estratégias elaboradas, das decisões tomadas (ou 

não), do impacto esperado e dos recursos, que não são apenas os indicadores 
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orçamentários, mas sim aqueles que conferem aos atores capacidade de agir e de 

exercerem o poder. 

A esse quadro acrescenta-se a questão do acesso à informação, que aparece como 

recurso e instrumento dessa ação pública, pois permitem que os atores “conheçam” e 

“identifiquem” os problemas e para que “consigam” agir, transformar e “testar” as soluções. 

A informação como necessidade básica passa a ser objeto de política pública, pois a 

ampliação da cidadania civil e o fortalecimento dos governos democráticos só passam a 

ocorrer com a compreensão das questões públicas, baseada em oportunidades plenas obtidas 

pelos cidadãos por intermédio de fontes alternativas de informação. 

A elaboração e a implantação de políticas públicas tornam-se cada vez mais uma tarefa 

complexa, a partir da ampliação do capital informacional gerado, processado, armazenado e 

disponibilizado pelo Estado, para que os cidadãos tenham garantidas as oportunidades para 

participar, discutir, deliberar e procurar soluções e para que a política pública torne-se, de 

fato, uma ação, um programa sustentável e não adquira apenas o caráter de uma declaração de 

política. 

Assim, a revalorização do direito à informação como direito fundamental, nas diversas 

propostas de políticas de informação, passa a ter um potencial para contribuir para a 

democratização da sociedade da informação. 

 Ainda, dentro do quadro de definições, destacam-se alguns teóricos que vêem como 

função principal das políticas de informação o fornecimento de um marco legal e institucional 

para o intercâmbio formal da informação. 

De acordo com este ponto de vista “tecnocrático”, entende-se a concepção de uma 

política de informação quando esta for orientada por objetivos burocráticos e acompanhada 

com a produção de diversos instrumentos e documentos legais, pois uma política emerge da 

própria organização do governo e do aparato estatal. 

Em estudo publicado pela UNESCO, em 2006, para definição de princípios 

norteadores da implantação de uma política nacional de informação, mais uma vez são 

reforçados os valores associados à disseminação da informação governamental, para a 

ampliação da “transparência da governança” e para a diminuição do “hiato digital” provocado 

pelo avanço das tecnologias de informação e comunicação. 

Julio Cubillo (2003) chama a atenção para a situação dos países da América Latina, 

onde se vive e se fala de territórios localizados à margem da periferia, muito distantes desse 

“concerto” global, onde as políticas públicas de informação, lamentavelmente, nunca 

conseguiram se instalar nos lugares privilegiados das agendas dos governos. 
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Para ele, as políticas públicas de informação, “os mandatos, as organizações e as 

legislações que as sustentam, são e tem sido, no geral, incipientes, frágeis, insuficientes e 

desarticuladas entre si”. Uma porção crescente dessas políticas (se existiram ou se ainda 

existem) passou – sigilosamente, imperceptivelmente - ao desvão das recordações, sem que 

nada ou ninguém as tenha podido substituir ou reposicionar. 

Cabe questionar, então, no caso dos países latino-americanos, e mais especificamente 

do Brasil, de que se está falando quando se menciona as políticas públicas de informação? 

 

No contexto da sociedade global, o objetivo é prover acesso universal e diminuir a 
lacuna entre os ricos e os pobres em informação. Um decisivo elemento dessa 
estratégia é expandir a quantidade e a qualidade da informação [...], particularmente 
aquela gerada no setor público ou em instituições de interesse público, e 
conseqüentemente facilitar o acesso aberto e eqüitativo de todos os cidadãos ao 
conhecimento e aos benefícios advindos dessa informação coletiva. [...] A 
disseminação aberta e irrestrita da informação do setor público também promove a 
melhoria da saúde e segurança públicas e do bem estar social geral, à medida que os 
cidadãos se tornem mais bem informados para tomar decisões sobre sua vida 
cotidiana, seu ambiente e seu futuro. (UHLIR, 2006, p.29-30) 
 

Então, de que políticas de informação necessitam esses países que já conseguiram 

estender seus direitos políticos e agora buscam a ampliação dos direitos civis e sociais para 

enfrentarem o desafio global? 

Entre os elementos que compõem a conquista dos direitos civis, encontra-se o acesso 

às informações públicas, esse acesso torna-se fundamental para a consolidação não só dos 

direitos políticos mas, também, dos econômicos e sociais. 

 

[...] a idéia de necessidades, incluindo o entendimento de necessidades econômicas, 
requer informação pública e intercâmbio de informação, visões e análises. Os 
direitos [...], incluindo a liberdade de expressão e discussão, não são somente 
fundamentais para induzir respostas sociais a necessidades econômicas, eles são 
fundamentais para a conceitualização das necessidades econômicas em si mesmas. 
(SEN, 1999, apud PNUD, 2004, p.69 e71, grifo nosso). 

 

A partir dessa contextualização, como se situam as políticas arquivísticas no quadro 

das políticas públicas de informação? 

A literatura arquivística internacional sempre destacou que a ausência de uma 

legislação específica na área de acesso à informação e aos arquivos impediria a superação dos 

impasses existentes nas ações que exigem a transparência do Estado e a garantia ao direito à 

informação por parte dos cidadãos. 

 As práticas discursivas presentes nas falas de muitos atores do cenário arquivístico 

nacional, também, reforçam esse ponto de vista, uma vez que o aparato legal é apontado como 
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condição sine qua non para superação do “caos documental”, legando as normas arquivísticas 

o poder de organização da totalidade, cuja tecnicidade emprestaria ao fazer arquivístico a 

capacidade de fornecer soluções.  

 Sabe-se, entretanto, que políticas não são produtos ou conseqüências da entrada em 

vigor de um ato legal ou normativo, elas são frutos de vontades, decisões e recursos que 

envolvem a presença e atuação do Estado e também da sociedade. 

 

A legislação arquivística é parte indissociável e primeira de toda política de gestão 
de documentos que, num país, se concretiza em uma política nacional de arquivos. 
[...] a solução da maior parte dos problemas colocados pela gestão de arquivos passa 
pela infra-estrutura legislativa. [...] Entretanto, somente uma lei de arquivos não é 

tudo. Ela deve fazer parte de um conjunto que é uma política nacional de arquivos 
cujos componentes são a legislação e sua regulamentação, os recursos (humanos, 
materiais e financeiros) e um programa de ação. (COUTURE, 1998, p. 1-2, tradução 
e grifo nossos) 
 

O ponto de partida foi o próprio ordenamento jurídico constitucional [a Constituição 

Federal de 1988], que assegura os direitos e as garantias fundamentais de acesso às 

informações e a competência do Estado na gestão da documentação governamental, cuja não 

observância envolve sanções. 

 A conquista do marco legal na área dos arquivos, no Brasil, também foi obtida em 

1991, com a promulgação da conhecida Lei de Arquivos, cuja regulamentação tem sido objeto 

da atuação do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) nos últimos quatorze anos. 

Alguns de seus produtos trouxeram transformações ao cenário arquivístico brasileiro, 

entretanto, alguns analistas apontam e destacam inúmeros fatores que influenciam o papel, o 

campo e as conseqüências da aplicação da legislação. 

A elaboração de leis e regulamentos e a produção de normas e diretrizes foram 

buscadas pelos agentes do Estado, responsáveis pela definição de uma política nacional de 

arquivos, como elementos capazes de oferecer instrumental técnico-científico para ordenação 

do ‘caos’, em que se encontravam tanto as instituições arquivísticas públicas como os serviços 

arquivísiticos. 

As ações de normalização, empreendidas pelo CONARQ, tornaram-se fortes 

instrumentos técnicos e de compulsória adoção pelos órgãos do Poder Executivo Federal, na 

medida em que decretos presidenciais específicos tornaram obrigatória a sua aplicação para a 

gestão de documentos da administração pública federal. 
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Para os órgãos públicos federais, elas tornaram-se prescritivas, sua adoção não admite 

omissões, alterações ou adaptações sem autorização expressa da instituição arquivística 

pública dessa esfera de competência, isto é, o Arquivo Nacional. 

Para as demais instâncias do cenário arquivístico brasileiro, as normas arquivísticas 

podem ser tomadas como modelos, exemplos e recomendações, podem sofrer as adaptações 

locais e regionais, observando os dispositivos jurídicos das diferentes esferas de Governo e 

Poder. 

Nesse âmbito registram-se assimilações na íntegra do texto normativo e, em outros 

casos, a existência de pressupostos metodológicos diferenciados levou a uma nova formatação 

dos instrumentos, contudo os pressupostos teóricos não foram essencialmente modificados. 

Entretanto, a difusão desses pressupostos, os quais viabilizam a sua plena e consistente 

adoção, carece de um amplo programa de divulgação e de treinamento envolvendo os 

produtores das normas (CONARQ), os seus beneficiários (arquivos públicos e privados) e os 

seus usuários (administradores, servidores públicos e cidadãos). 

A existência de aparato legal e de instrumentos técnico-científicos normalizadores 

constitui-se em referência substancial para que se alcancem as transformações desejadas.  

A construção de uma legislação arquivística tem sido (e é) de grande importância mas 

não o suficiente. O alcance dos regulamentos exige a verificação de quais transformações 

ocorreram no cenário. 

Num cenário, em que os agentes do Estado realizavam os procedimentos 

administrativos e as práticas arquivísticas, fundamentados no chamado ‘bom senso’, ou seja, 

sem os parâmetros técnico-científicos preconizados, a produção de normas arquivísticas não 

depende apenas do conjunto de conhecimentos alcançados pela teoria arquivística, mas, 

essencialmente, das decisões políticas de como adotá-las. 

As dimensões técnicas e políticas da adoção das normas arquivísticas exigem uma 

maior articulação dos agentes responsáveis pela formulação e implantação de políticas 

públicas arquivísticas. 

A viabilização dessas medidas depende principalmente de decisões políticas. Depende, 

inclusive, da discussão de quais políticas públicas arquivísticas precisam ser formuladas, 

anunciadas e efetivadas. Depende, ainda, do envolvimento dos atores públicos e privados 

(Estado e sociedade civil) na formulação e execução de outras políticas públicas no campo da 

informação. 

A presença efetiva de mudanças depende mais do que o empenho personificado, 

muitas vezes, pelo Conselho Nacional de Arquivos, pelo Arquivo Nacional e por outras 
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instituições arquivísticas. Depende do compromisso dos agentes do Estado com a produção, 

processamento, uso, guarda e disponibilização da informação arquivística governamental.  

Espera-se que esse trabalho tenha contribuído com a ampliação dos estudos das 

normalizações e das políticas públicas. O tema está longe de ser esgotado, pelo contrário, ele 

precisa ser amplamente estudado e discutido tanto no ambiente acadêmico como pelas 

instituições arquivísticas e por outros agentes do Estado que, certamente, fornecerão 

importantes subsídios para as ações de normalização e para a formulação e implantação de 

políticas públicas arquivísticas. 
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1 – Introdução 

A visão de descrição arquivística está em processo de profunda modificação. Até pouco 

tempo atrás, quando se falava de descrição em arquivos, a única idéia que ocorria aos 

profissionais era a da descrição de documentos e as discussões que se colocavam giravam 

em torno dos elementos de informação que nela deveriam, obrigatoriamente, constar: a 

notação, o conteúdo (incluindo a tipologia documental e os envolvidos), a data e, quando 

fosse o caso, o local onde o documento havia sido produzido. 

Mesmo depois do avanço que representou o surgimento da ISAD(G): Norma geral 

internacional de descrição arquivística em 19941, parte dos profissionais da área não se 

apercebeu da mudança que o conceito de descrição vinha sofrendo. Com a ISAD(G), os 

arquivistas passaram a dispor de uma uma estrutura comum de descrição, o que até então 

era impensável, na medida em que a tradição da área era afirmar que a especificidade de 

cada conjunto documental acarretava, como corolário, a necessidade de uma descrição 

especial, de modo a atender à singularidade da documentação. 

Nesse sentido, as primeiras mudanças teóricas e práticas provocadas pela Norma estavam 

baseadas numa estrutura padronizada de informações, com a descrição multinível e com a 

incorporação de novos termos e pequenas alterações a conceitos tradicionais – código de 

referência (em lugar de notação ou cota), título (para o que habitualmente chamávamos 

denominação, assunto ou conteúdo) e datas de produção, datas de acumulação e datas-

assunto (quando, antes, normalmente, trabalhávamos apenas com datas ou datas-limite). 

                                                 
* Texto apresentado em sessão do III Congresso Nacional de Arquivos, Rio de Janeiro, Out/2008. 
1 Data da 1ª edição; a 2ª edição, aquela em vigor, é de 1999, foi apresentada á comunidade arquivística 
mundial no Congresso Internacional de Arquivos de Sevilha, em 2000, e foi publicada em português em 2001. 



                               

 

Essas mudanças eram fruto de uma alteração ainda maior, o próprio conceito de descrição 

arquivística, e isso teria grandes repercussões sobre o trabalho técnico e sobre o surgimento 

de novas normas. 

 

2 – O novo conceito de descrição arquivística 

 No Glossário de termos associados às regras gerais2 constava, após a advertência de que as 

definições deviam ser entendidas como específicas para aquele documento, as definições 

dos diferentes termos utilizados tecnicamente na Norma. Quanto à descrição arquivística, 

afirmava-se: 

A elaboração de uma curada representação de uma unidade de descrição e de suas 
partes componentes, caso existam, por meio da extração, análise, organização e 
registro de informação que sirva para identificar, gerir, localizar e explicar 
documentos de arquivo e o contexto e o sistema de arquivo que os produziu. 
Este termo também se aplica ao produto desse processo. 
 

A novidade foi marcada pelo fato de se considerar que a descrição arquivística também tem 

como objetivo explicar o contexto da produção do arquivo. Esse termo, contexto, sempre 

foi fundamental na prática dos arquivos, ainda que tenha permanecido subjacente ao 

arcabouço teórico da Arquivologia. Quando o Princípio da Proveniência foi pela primeira 

vez enunciado por Natalis de Wally em em 24 de abril de 1841, o que se proclamava era 

que os documentos de um mesmo produtor deviam ser mantidos juntos, de modo a se evitar 

pulverizá-los ao se distribui-los por classes temáticas ou para colocá-los em ordem 

cronológica, prejudicando-lhes o sentido, uma vez que perdiam sua significação original, 

isto é, ficavam descontextualizados. 

O entendimento tradicional da idéia de contexto sempre levou os arquivistas a buscarem 

informações sobre os produtores dos conjuntos documentais. Caso esses produtores fossem 

indivíduos, tratava-se de elaborar uma biografia com informações básicas, como datas de 

nascimento e morte, filiação, relações de parentesco e de amizade, formação acadêmica e 

atividades profissionais. No caso de famílias, informações semelhantes eram buscadas para 

todos os membros presentes, de alguma maneira, na documentação. No caso de instituições, 

buscavam-se dados que permitissem a elaboração de uma história administrativa, 

                                                 
2 CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS. ISAD(G): norma geral internacional de descrição 
arquivística: segunda edição, dotada pelo Comitê de Normas de descrição, Estocolmo, Suécia, 19-22 de 
setembro de 1999, versão final aprovada pelo CIA – Rio de janeiro: Arquivo Nacional, 2001, p. 4-6. 
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registrando-se os atos de criação, as diversas alterações de competências, as diferentes 

feições administrativas que assumiu ao longo de sua existência. Em alguns casos, 

pretendeu-se até utilizar os organogramas como base para sistemas de arranjo que 

distribuiriam a documentação de acordo com sua origem administrativa, o chamado arranjo 

estrutural. 

Assim, quando a norma ISAAR(CPF): norma internacional para registro de autoridade 

arquivística  para entidades coletivas, pessoas e famílias foi apresentada no Congresso 

Internacional de Arquivos em Pequim, 1996, ela era familiar ao trabalho arquivístico. 

Entretanto, não foi considerada muito importante e quase não foi utilizada, o que terminou 

por fazer com que alguns teóricos a ela se referissem como “a norma esquecida”.3 

Em 2004, durante o Congresso Internacional de Arquivos em Viena, o então Comitê de 

Normas de Descrição apresentou sua segunda edição.4 É verdade que, desde então, vem 

sendo mais e mais utilizada,5 mas ainda falta muito para que seja uma norma”popular”entre 

os profissionais.  

Algumas dificuldades podem ser aqui levantadas como fatores responsáveis por essa 

situação: por exemplo, o desconhecimento dos profissionais quanto ao que vêm a ser os 

registros de autoridade, as carências tecnológicas na área para construção de sistemas que 

permitam a inter-relação de bases de dados separadas, a quantidade crescente de 

documentos com que se defrontam, quotidianamente, as instituições arquivísticas e até o 

uso de conceitos pouco habituais entre os arquivos, como o de entidade coletiva. No 

entanto, talvez a mais influente razão da aparente negligência em relação à ISAAR (CPF) 

seja o fato de grande parte dos profissionais ainda considerar que a descrição de todos os 

documentos de um fundo seja, em si, suficiente para a contextualização e que, no máximo, 

em nível de fundo/coleção, o elemento História administrativa / Biografia da ISAD dê 

conta de historicizar o acervo. 

                                                 
3 DOHERTY, Teresa. Who, what, when, why? ISAAR(CPF): the forgotten Standard. Business Archives, n. 
87, p. 185-200. Apud CUNNINGHAM, Adrian. O poder da proveniência na descrição arquivística. Acervo, 
Rio de Janeiro, v. 20, n. 1-2, p. 83.  
4 CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS. ISAAR(CPF): norma internacional de registro de 
autoridade arquivística para entidades coletivas, pessoas e famílias  : segunda edição.  Rio de Janeiro: 
Arquivo Nacional, 2004. 99 p. (Publicações técnicas, n. 50) 
5 O Arquivo Nacional da Torre do Tombo (Portugal) começou, ainda neste ano de 2008, a construir uma base 
de dados nacional de registros de autoridade arquivística. 
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3 – Por um contexto mais amplo 

A definição de contexto, em seu sentido comum, considera-o a “inter-relação de 

circunstâncias que acompanham um fato ou uma situação”.6 Nesse sentido, informações 

sobre a história (de vida ou institucional) do produtor de um fundo ajudam, e muito, a 

compreender o contexto, mas não bastam. 

Documentos são gerados por um produtor a partir de suas necessidades concretas de 

exercer suas funções7 e se relacionar com outras entidades. Por isso, para compreender de 

uma maneira mais completa esses documentos, não basta vê-los apenas na relação com 

outros documentos e com seu próprio produtor, principalmente quando este é uma entidade 

coletiva. É preciso entender para que são criados, ou seja, no exercício de quais funções sua 

existência se faz necessária. Em termos gráficos, a representação da relação entre 

documentos, seus produtores e as funções que os provocaram pode ser assim representada:8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
6 DICIONÁRIO eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Versão 1.0 Intranet. Rio de Janeiro: Editora 
Objetiva, 2004. 
7 O CBPN propôs a seguinte definição de função: “Qualquer objetivo de alto nível, responsabilidade ou tarefa 
prescrita como atribuição de uma entidade coletiva pela legislação, política ou mandato”. Cf. CONSELHO 
INTERNACIONAL DE ARQUIVOS. ISDF: norma internacional para descrição de funções.  Rio de Janeiro: 
Arquivo Nacional, 2008, p. 13. 
8 Idem, p. 36. 
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Acreditando que a compreensão das funções é fundamental para um entendimento mais 

completo do contexto da produção dos documentos, e ainda, que as funções são muito mais 

estáveis que as estruturas administrativas criadas para suas efetivas realizações,9 o Comitê 

de Boas Práticas e Normas (CBPN)10 do Conselho Internacional de Arquivos (CIA) 

começou, desde 2004, a estudar a criação de uma norma internacional para descrição de 

funções.  

Essa ação, além de se coadunar com uma antiga aspiração do grupo, a de propor uma 

norma que favorecesse, de alguma maneira, um processo de indexação de assuntos dos 

conjuntos documentais custodiados pelos arquivos, teve como pressuposto a idéia de que 

.funções são especialmente relevantes para servirem de base para a avaliação, arranjo, 

classificação, descrição, recuperação e análise de documentos.  

A partir de experiências de descrição de funções realizadas na Escócia, Austrália, Canadá, 

Suíça e Estados Unidos, o CBPN começou a idealizar uma norma com alguns requisitos 

básicos:  

• que permitisse, assim como já houvera sido uma preocupação, no caso da ISAAR, a 

possibilidade de descrições de funções separadas daquelas dos documentos e das 

entidades coletivas, pessoas e famílias relacionadas, sendo viável relacionar uma 

descrição de funções a várias entidades coletivas, bem como várias descrições de 

funções a uma mesma entidade coletiva;  

• que pudesse ser usada tanto em ambientes eletrônicos quanto manuais, tendo em 

vista os diferentes estágios tecnológicos em que se encontram arquivos em um 

mesmo país ou em diferentes países; 

• que garantisse uma estrutura geral, com alguns elementos de descrição obrigatórios, 

deixando a possibilidade de adequações à cada realidade nacional e institucional. 

 

 

4 – ISDF: Norma internacional para descrição de funções 

                                                 
9 Observações sobre os problemas de criação e extinção de órgãos são magistralmente apresentados e 
resumidos, sob a ótica de suas repercussões quanto ao Principio do Respeito aos Fundos, em DUCHEIN, 
Michel. O respeito aos fundos em Arquivística: princípios teóricos e problemas práticos. Arquivo e 

Administração, Rio de Janeiro, v. 10-14, n. 1, p.14-33, abr. 1982/ago. 1986   
10 O CBPN é o órgão sucessor do Comitê de Normas de Descrição, que vigorou até 2004.  
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A norma obedeceu, em suas linhas gerais, à mesma estruturação das demais normas do CIA 

em vigor. Está dividida em áreas, cada elemento de descrição, identificado por um nome, 

tem declarados seus objetivos, regra(s) aplicável(is) e exemplos ilustrativos de seu uso. Ao 

final, dois apêndices, o primeiro com uma representação diagramática das relações entre 

entidades coletivas, funções e documentos e o segundo com exemplos integrais fornecidos 

pelos países dos envolvidos com sua redação, inclusive o Brasil. 

Seus vinte e três elementos estão divididos em quatro áreas, de Identificação, de Descrição, 

de Relacionamentos e de Controle, existindo, como na norma ISAAR, um capítulo, de 

caráter pedagógico, demonstrando uma forma eficiente de relacionar descrições de funções 

a descrições de entidades coletivas, documentos arquivísticos e outros recursos. 

Dos vinte e três elementos, apenas três são obrigatórios: Tipo (5.1.1), Forma(s) 

autorizada(s) do nome (5.1.2) e Identificador da descrição da função (5.4.1). O Tipo deve 

ser claramente identificado porque a norma não foi idealizada apenas para funções, mas 

também para suas subdivisões, isto é, para subfunções, procedimentos operacionais, 

atividades, tarefas ou transações, de acordo com a hierarquização e terminologia assumida 

nacional ou internacionalmente.  A Forma autorizada do nome permite uma clara 

identificação, e conseqüente recuperação, do que está sendo descrito e o Identificador 

garante que se possa aceder, sem dificuldades, à descrição mesma da função aludida. 

Todos os demais elementos são optativos, devendo serem usados a partir de sua pertinência 

e utilidade, critérios avaliados a partir de casos concretos, e consoante às decisões 

normativas do país ou instituição responsável pela descrição.  Do ponto de vista do Brasil, 

pelo menos um elemento, Outra(s) forma(s) do nome (5.1.4) não nos é útil, já que só 

possuímos uma língua nacional. Por outro lado, o advento desta norma coloca a 

necessidade de avançarmos em nosso trabalho normativo, necessitando-se maiores 

reflexões sobre vocabulários controlados e tesauros, fundamentais para o preenchimento do 

elemento Classificação (5.1.5).11 

                                                 
11 No momento, acham-se avançadas as discussões entre o corpo técnico do Arquivo Nacional para a 
elaboração de um vocabulário controlado que dê conta da multiplicidade de assuntos presentes no acervo da 
Instituição. 
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As experiências realizadas por algumas instituições cariocas que participaram da discussão 

da versão preliminar da ISDF, quando em consulta pública mundial, indicaram a especial 

relevância que, além do elemento História (5.2.3), tem o elemento Legislação (5.2.4). O 

primeiro permite que possa não só se fornecer indicativos da história do exercício da 

função, mas também balizá-las cronologicamente, uma vez que o elemento Datas (5.2.1) 

indica apenas os limites temporais inicial e final. Quanto à Legislação, a identificação 

precisa de todos, ou pelo menos dos mais relevantes atos normativos que criam, alteram ou 

extinguem funções garante que esses atos possam ser recuperados na íntegra, permitindo 

esclarecimentos e solução de dúvidas. 

 

5 – Novas tarefas para os profissionais 

Um dos mais importantes argumentos para todo esforço normativo que o Conselho 

Internacional de Arquivos vem desenvolvendo desde o final da década de 198012 é a 

necessidade e a utilidade do intercâmbio de informações arquivísticas. Foram 

desenvolvidos por profissionais de vários países projetos de criação de formatos de 

intercâmbio de dados, como é o caso do Encoded Archival Description (EAD ), relativo à 

ISAD(G), o Encoded Archival Context (EAC), relativo à ISAAR(CPF), e o Encoded 

Archival Guide (EAG), relativo à norma ISIAH.13 A ISDF ressente-se, até o momento, da 

criação de um formato de intercâmbio específico, mas acredita-se que isso não tardará, 

tendo em vista a recepção que vem recebendo pela comunidade arquivística internacional. 

Grupos de pesquisa em arquivologia, estamos certos, vão se voltar a essa tarefa. 

Da parte do CBPN, seu projeto maior para o quatriênio 2008-2012 é o do estudo de 

modelos relacionais entre as quatro normas do CIA em vigor, de modo que diretivas e 

orientações sobre a construção de sistemas de descrição envolvendo todo esse cabedal 

metodológico possa ser plenamente usado pelos profissionais da área, o que redundará, 

certamente, numa maior qualidade de nosso trabalho e mais eficiente recuperação de 

informações pelos usuários. 
                                                 
12 Remonta a 1989 a criação da Comissão ad hoc de Normas de Descrição do CIA, depois sucedida pelo 
Comitê de Normas de Descrição (1996), pela Seção de Normas Profissionais (2004) e agora pelo Comitê de 
Boas Práticas e Normas (CBPN). 
13 Norma internacional para descrição de instituições com acervo arquivístico, também lançada no Congresso 
Internacional de Arquivos de Kuala Lumpur (2008), atualmente em processo de edição em papel pelo 
Arquivo Nacional. 
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Todas essas questões ganharão mais e mais aperfeiçoamentos à medida que a comunidade 

profissional se envolva com o uso das normas. Não é demais lembrar que as normas são um 

ponto de partida, mais do que de chegada – elas chamam a atenção para questões 

fundamentais no trabalho, bem como dão diretivas para lidar com elas. No entanto, faz-se 

necessário implementá-las, descobrir formas inteligentes de, utilizando-as, garantir uma 

informação mais plena de significado aos documentos que custodiamos. E nesse processo 

não só as normas existentes vão ser aperfeiçoadas quanto, com certeza, a realidade indicará 

outras áreas carentes de normalização. 

145



                           
 
 

Comunicações Livres 
21/10/2008 

 
Moderador: Ricardo Sodré 

 
Trabalhos Apresentados: 
 
Programa de Gestão Documental do Estado do Espírito Santo– PROGED 
Alessandra Baptista Lyrio, Herlon Nardoto Gomes, Sandro Pandolpho da Costa, Jussara 
Texeira, Ruth Mirian Salay de Mello, Aline Souza Gaigher, Silas Raasch 
 
Integração de instrumentos de gestão documental ao sistema de correspondência e 
processos administrativos da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
Vânia Medeiros Ribeiro, Maria Lourdes Blatt Ohira, Delsi Fries Davok 
 
Gestão Arquivística de Documentos no Jornal Correio Braziliense: do planejamento à 
ação 
Vânia Caldas, Paulo Vinícius Sette de Lima Mello, Michelle Ribeiro Cortês 
 
Sistema de Acervos e Arquivos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul: o 
projeto-piloto na Faculdade de Ciências Econômicas 
Flavia Helena Conrado, Maria do Rocio Fontoura Teixeira 
 
Os arquivos do Poder Legislativo da Paraíba: uma proposta de gestão documental 
Ana Isabel de Souza Leão Andrade  
 
A gestão arquivística em uma instituição de ensino em saúde: um estudo de caso 
Aline Pestana de Menezes, Ana Carolina Andrade dos Santos, Janete Romeiro, José 
Mauro da Conceição Pinto, Rodrigo Ferreira do Carmo 
 
Padronização de instrumentos de classificação de documentos arquivísticos: uma 
proposta para as Instituições Federais de Ensino Superior e Tecnológico do Ministério 
da Educação 
Inaldo Nascimento Conceição 
 
Identificação de tipologias documentais como parâmetro para avaliação de documentos 
contábeis 
Rafaela Augusta de Almeida 
 
Resumo geral: 
 
Como parte da programação do III Congresso Nacional de Arquivologia, as mesas de 
apresentação de comunicações livres executaram sua função de contribuir na 
disseminação da produção científica em arquivologia no Brasil. Essa mesa de 
apresentação reuniu comunicações cujo tema se relacionava com a gestão documental. 
Das oito comunicações programadas, seis foram efetivamente apresentadas, sendo que 
uma havia sido transferida para o Encontro de Arquivos do Poder Legislativo, evento 



                           
paralelo ao III CNA, dada sua temática principal. Discussões proveitosas ocorreram em 
torno da classificação e avaliação de documentos, além de reflexões sobre políticas de 
arquivo ou aspectos teóricos e práticos identificados tanto no âmbito público, como 
universidades e unidades federativas, quanto em instituições privadas, como jornais e 
empresas de contabilidade. O resultado final foi animador, com os participantes 
compartilhando idéias, pensamentos e contatos para posteriores contribuições aos 
autores que apresentaram suas comunicações. 
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PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO – PROGED 

 

Alessandra Baptista Lyrio; 

Herlon Nardoto Gomes; 

Sandro Pandolpho da Costa ; 

Jussara  Texeira; 

Ruth Mirian Salay de Mello; 

Aline Souza Gaigher; 

Silas Raasch  

E-mails:  suinf@seger.es.gov.br - www.proged.es.gov.br 

Comitê Gestor: 

Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER; 

Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo – 

PRODEST; 

Arquivo Público do Estado do Espírito Santo – APEES. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O novo cenário da arquivologia nacional, impulsionado no Espírito Santo pela criação 

do curso de Arquivologia na UFES, proporcionou à Secretaria de Estado de Gestão e 

Recursos Humanos – SEGER, ao Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação 

do Espírito Santo – PRODEST e ao Arquivo Público Estado do Espírito Santo - APEES 

uma integração para a solução dos problemas de acesso à informação e de guarda 

documentais já diagnosticados no Estado. 

 

Em face da existência de uma enorme massa documental no Poder Público Estadual, 

bem como da relevância dessa documentação e, ainda, em atendimento à legislação em 

vigor no país, torna-se indispensável à elaboração de um Programa de Gestão 

Documental, no âmbito do Poder Público Estadual.  

 



          

Aos menos atentos a políticas de Protocolo e Arquivo e em manutenção documental, 

sempre pareceu que as atividades desenvolvidas nesses setores são dotadas de caráter 

meramente operacional, o que, por conseqüência, acarretou-lhes o impedimento de 

desenvolver as suas atividades e a manutenção de métodos obsoletos na conservação da 

memória documental.  

 

Por conseguinte, observou-se a existência de um problema de sérias proporções: a 

ausência de atualização da capacitação dos servidores que integram os setores de 

Protocolo e de Arquivo e o acondicionamento inadequado da documentação custodiada 

por eles. 

 

Dada a inexistência de aplicabilidade e atualização de normas e procedimentos de 

Protocolo e de Arquivo no âmbito do Poder Executivo Estadual, cada órgão adotou 

normas específicas que, não obedecendo aos padrões desejados, deturparam o 

entendimento acerca da execução desses serviços.  

 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Visto que o acondicionamento físico e o arranjo intelectual dos documentos produzidos 

pelo Poder Executivo Estadual se encontram aquém do previsto na legislação federal 

vigente, é imprescindível organizar os documentos públicos de forma adequada, a fim 

de proporcionarem transparência administrativa e contribuírem para o desenvolvimento 

da cidadania e para o resgate da memória institucional e cultural capixaba; é dever da 

Administração Estadual estabelecer regras claras e objetivas para avaliação, eliminação 

e armazenagem dos documentos públicos, qualquer que seja o suporte da informação ou 

a natureza dos documentos, considerando que essa administração produz documentos 

em suporte papel, fitas magnéticas, arquivos eletrônicos e microfilmes. 

 

Por meio da elaboração de normas e procedimentos, recursos tecnológicos, instrumentos 

técnicos, capacitação de servidores e pela supervisão dos trabalhos desenvolvidos, é 

possível solucionar os problemas de resgate informacional causados pela falta de 

instrumentos de pesquisa e pela organização do acervo de acordo com o senso comum. 
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O presente Programa de Gestão Documental consiste em um trabalho conjunto a fim de 

solucionar os problemas de manutenção e recuperação de informações, contribuindo, 

assim, para o aumento da eficácia da Administração Pública Estadual e para a 

preservação da sua memória institucional. 

 
 
3 OBJETIVOS E RELEVÂNCIA CIENTÍFICA 

 

O Programa de Gestão de Documental – PROGED tem como objetivo garantir o acesso 

à informação pública de forma rápida e segura, proporcionando transparência e 

excelência às ações públicas e resgatando a função social dos Arquivos, por meio da 

otimização de todas as etapas do ciclo de vida documental. 

 

A racionalização do fluxo de documentos e o controle sobre a sua produção, por meio 

da aplicação de modernas técnicas administrativas e recursos tecnológicos, são 

objetivos do PROGED, que pretende proporcionar melhorias substanciais aos serviços 

de gestão de informação em todos os suportes, garantindo o cumprimento dos direitos 

da cidadania e sendo, para o próprio Estado, suporte para as decisões político-

administrativas. 

 

Nos estudos realizados pela equipe elaboradora do PROGED, observou-se que muito se 

tem falado em processos de melhoria da guarda dos documentos e na sua temporalidade. 

Na concepção adotada pelo Programa, embora se reconheça que ambos os processos 

sejam de suma importância, entendeu-se que não se deve limitar a gestão documental a 

esses dois alicerces. Afinal, a legislação vigente pressupõe a importância da visão 

panorâmica de todo o ciclo de vida documental: 

 

“Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas 

à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e 

intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente”. (Lei 

8159/1991) 
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Concebeu-se, então, como fundamental a otimização de todas as etapas do ciclo de vida 

documental, da produção ao arquivamento permanente, pois a eficácia da gestão de 

documentos está vinculada à eficácia dos procedimentos de cada uma das suas etapas e 

do conhecimento das relações que cada uma delas estabelece com as demais. 

Dentre os objetivos específicos do PROGED, podem-se destacar: 

 

� Criar manuais de normas e procedimentos que possam orientar a todos os servidores 

estaduais que atuam na produção, tramitação, análise, seleção e arquivamento de 

documentos públicos; 

� Elaborar procedimentos administrativos utilizando consistente fundamentação 

científica, calcados sobretudo nas ciências da Administração e da Arquivística; 

� Elaborar legislação específica, visando a normatizar os procedimentos de gestão de 

documentos do Poder Executivo Estadual; 

� Criar cursos de capacitação voltados para os servidores que atuam nos Setores de 

Protocolo e de Arquivo, bem como para os servidores envolvidos na produção de 

documentos e no trabalho das Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos - 

CADS; 

� Elaborar, junto aos órgãos da Administração Direta e Indireta, Planos de 

Classificação e Destinação de Documentos da Área-Meio, bem como orientar a sua 

devida aplicação; 

� Acompanhar, junto aos órgãos da Administração Direta e Indireta, a elaboração dos 

Planos de Classificação e Destinação de Documentos da Área-Fim, bem como 

orientar a sua devida aplicação; 

� Adequar o Sistema Eletrônico de Protocolo – SEP às diretrizes do Programa de 

Gestão Documental. 

 

Com isso, o Programa pretende conscientizar servidores e gestores públicos da 

necessidade de uma política adequada de gestão documental, bem como do 

envolvimento da sociedade nas políticas públicas que dizem respeito à preservação da 

memória estadual e ao acesso à informação pública. 

 

Além disso, objetiva-se realizar uma valorização do profissional de Arquivologia como 

profissional capacitado a conduzir o processo de gestão documental nas instituições 
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públicas e privadas e possibilitar uma relação mais próxima das instituições de ensino 

que ofereçam cursos na área de Ciência da Informação, a fim de fomentar a pesquisa e 

aproximá-los à realidade do mercado de trabalho. 

 

 

4 METODOLOGIA 

 
 
O PROGED trabalha a partir da consolidação de ações de três instituições distintas do 

Poder Executivo Estadual: a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – 

SEGER, o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo – 

PRODEST e o Arquivo Público Estado do Espírito Santo - APEES, que compõem o 

Comitê Gestor do Programa. Este Comitê é responsável por estudar, desenvolver, 

avaliar e implementar novas formas de aplicação da gestão documental na 

Administração Estadual, com o trabalho de uma equipe multidisciplinar composta por 

profissionais da área de Arquivologia, História, Lingüística, Administração, Tecnologia 

da Informação, Serviço Social, entre outras ciências.  

 

O suporte jurídico necessário ao trabalho cabe à Douta Procuradoria Geral do Estado – 

PGE, pela emissão de pareceres quando evocada a pronunciar-se quanto à resolução de 

qualquer impasse ou à interpretação de textos legais. 

 

Os executores da ação de gestão documental são servidores estaduais que estão sendo 

devidamente capacitados de acordo com a função que exercem nas instituições. Os 

trabalhos são coordenados pelas Comissões Setoriais de Avaliações de Documentos – 

CADS, que representam o Comitê Gestor nas instituições estaduais e promovem a 

execução do Programa na sua integritude. 

 

Além disso, o trabalho do Comitê Gestor e das CADS é orientado pelo planejamento 

anual, a partir da avaliação dos trabalhos já desenvolvidos. As futuras atividades são 

distribuídas por projetos que se desenvolvem anualmente para atender às necessidades 

prioritárias do Programa, de acordo com o planejamento realizado. Estes projetos são, 

em sua maioria, relacionados à capacitação, estudo, elaboração de normas e manuais, 

conscientização, implementação de ações, modernização de procedimentos, etc. 
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5 RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Mesmo sendo um procedimento que apresenta resultados em médio e longo prazo, o 

Governo do Estado do Espírito Santo já começou a colher os frutos dos trabalhos que o 

Programa de Gestão Documental elaborou.  Dentre estes resultados, podem-se destacar: 

 

� Reformulação da legislação estadual referente à política de arquivo – Visando à 

instituição da oficialidade no trato profissionalizado dos documentos públicos; 

� Instituição de 42 (quarenta e duas) Comissões de Avaliação de Documentos - 

CADS, por meio de Portaria - mecanismo indispensável para a coordenação setorial 

do Programa – com o fito de representarem o Comitê Gestor do PROGED junto a 

todos os Órgãos do Poder Executivo Estadual, orientando-os acerca da análise e 

seleção dos documentos públicos e fazendo cumprir as normativas do Manual de 

Gestão de Documentos; 

� Estudos para elaboração do Manual de Produção de Documentos Oficiais do Estado 

do Espírito Santo; 

� Modernização do Sistema Eletrônico de Protocolo – SEP, responsável pelo controle 

unificado da tramitação de processos, de acordo com as normativas previstas no 

Programa de forma a agilizar os procedimentos de gestão de documentos; 

� Foram capacitados aproximadamente 700 (setecentos) servidores ligados às áreas de 

Protocolo e de Arquivo, membros das Comissões Setoriais de Avaliação de 

Documentos – CADS e demais interessados; 

� Celebração de convênios com Prefeituras de três municípios e uma Câmara 

Municipal, integrando-as ao PROGED, assumindo todas as diretrizes propostas em 

nível estadual com a implementação do Arquivo Municipal; 

� Instituiu-se um site exclusivamente para o PROGED, com a finalidade de fomentar 

a troca de experiências e uma participação ativa dos interessados: 

www.proged.es.gov.br; 
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� Elaboração de Manual de Gestão Documental, com a coordenação do Comitê Gestor 

e com a participação dos órgãos estaduais que possuem expressiva massa 

documental acumulada e número elevado de produção de documentos, 

contemplando a padronização de normas e procedimentos de gestão de documentos; 

� Publicação do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade de Destinação 

de Documentos de Atividade-Meio do Estado do Espírito Santo; 

� Eliminação de 24.795 (vinte e quatro mil setecentos e noventa e cinco), documentos 

relativos à (Comunicação Interna – CI, Requisições de Materiais, Autorizações de 

Compras, contas de energia e telefone, notas de compras de materiais de consumo e 

outros), conforme Edital de Eliminação de Documentos Nº 001/2007, da Secretaria 

de Estado da Justiça - SEJUS, publicado no Diário Oficial do Estado em 

16.04.2008; 

� Eliminação de 6.842 (seis mil, oitocentos e quarenta e dois) processos de acordo 

com a Listagem de Eliminação de Documentos Nº 001, 002, 003, 004, 005, 006, 

007, 008, 009, 010 e 011/2006 , constantes do Edital de Eliminação de Documentos 

Nº 001/2008, do Instituto Estadual do Meio Ambiente – IEMA,  publicado no 

Diário Oficial do Estado em 20.06.2008;  

� Elaboração de 06 (seis) diagnósticos de situação dos Arquivos Gerais em 2007 e de 

02 (dois) até junho de 2008; 

� Elaboração de 09 (nove) pareceres técnicos referentes à eliminação de documentos 

em 2007 e 02 (dois) até junho de 2008; 

� Realização de aproximadamente 40 (quarenta) visitas técnicas aos Órgãos e 

Entidades do Governo, bem como aos Entes conveniados ao PROGED; 

� Elaboração de 02 (dois) Trabalhos de Conclusão de Curso sobre o PROGED, 

realizados por alunas do curso de Arquivologia da Universidade Federal do Estado 

do ES- UFES; 

� Realização de estudos de viabilidade técnica, operacional, jurídica, legal e financeira 

para a adoção de sistemas de ECM, GED e de digitalização de documentos, a partir 

de uma proposta de Projeto Piloto – Sistema Integrado de Gestão Administrativa – 

SIGA. 

 

Nas Secretarias de Estado e demais órgãos da Administração Direta e Indireta os 

trabalhos já se iniciaram, e cada Secretaria caminha a seu ritmo tendo em vista seu 
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tamanho, profissionais disponíveis e outros fatores específicos. Podem-se destacar como 

ações que já vêm sendo desenvolvidas em alguns órgãos: 

 

� Realização de Reuniões de Estudo das Comissões Setoriais de Avaliação de 

Documentos para adequação da realidade institucional às normativas estaduais; 

� Realização de Reuniões de Estudo das Comissões Setoriais de Avaliação de 

Documentos - CADS para Estudos de necessidades especiais dentro de cada 

instituição; 

� Levantamentos de Massa Documental Acumulada; 

� Organização física de Arquivos Setoriais e Arquivos Gerais; 

� Procedimentos de eliminação de documentos de atividade-meio e atividade-fim; 

� Realização de Estudos de produção de documentos e destinação de documentos de 

atividade-fim do órgão; 

� Estudo de capacidade de guarda e conservação de documentos localizados em 

arquivos setoriais, redirecionando a guarda de algumas séries documentais para o 

Arquivo Intermediário Geral; 

� Construção e reforma de espaços mais adequados para o funcionamento de 

Arquivos Intermediários; 

� Capacitação de servidores de Protocolo e de Arquivo em cursos oferecidos por 

instituições privadas, inclusive fora do Estado; 

� Aquisição de equipamentos adequados de armazenamento e conservação; 

� Contratação de mão-de-obra especializada, destinada especificamente ao trabalho de 

gestão de documentos; 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

Os servidores e gestores estaduais estavam desorientados sobre como proceder para 

otimizar os procedimentos administrativos relativos à gestão da informação que 

possibilitasse uma agilidade em todo o processo de tomada de decisões e de preservação 

da memória institucional. Começa-se a perceber uma mudança significativa na postura 

de alguns destes elementos que ansiavam por respostas aos problemas enfrentados com 

o acesso à informação e com a massa documental acumulada. 
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É necessário ainda que esses mesmos gestores tenham plena consciência da importância 

do profissional de Arquivologia nesse trabalho, concebendo-o como o profissional 

capacitado para proceder à gestão documental, apesar de já haver a contratação desses 

profissionais na Administração Pública Estadual após o início dos trabalhos do 

Programa. A formação de equipes interdisciplinares para o planejamento da gestão 

documental nas instituições precisa ser vista como um importante recurso nesse 

processo, objetivo que se pretende alcançar com o PROGED. 

 

A implantação de uma política de gestão de documentos tem aproximado a 

Administração Pública Estadual das instituições de ensino e pesquisa, bem como 

inserindo profissionais capacitados no quadro de servidores e prestadores de serviços 

públicos valorizando o profissional de arquivologia e proporcionando mais eficiência na 

execução dos procedimentos de gestão da informação. 

 

A sociedade começa a perceber a necessidade do acesso a documentos públicos e sua 

importância para a consolidação da cidadania. As instituições públicas, por sua vez, têm 

demonstrado cada vez mais interesse em efetivar uma transparência de suas ações e a 

preservação da memória pública.  
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Resumo 

O objetivo do trabalho é apresentar e compartilhar com os profissionais da área de 

Arquivologia uma reflexão sobre a implantação do Programa de Gestão de Documentos 

e Arquivos na Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca/ENSP. 

Esse trabalho está sendo desenvolvido em uma instituição referência na área de ensino e 

pesquisa em Saúde Coletiva, com reconhecimento internacional, além de ser uma das 

unidades técnico-científicas da Fundação Oswaldo Cruz/FIOCRUZ. 

Esta implantação tem se mostrado um grande campo de estudo, de formação e 

capacitação profissional, visto que tem possibilitado para a equipe envolvida nas 

atividades – composta por profissionais em formação e/ou recém-formados – a reflexão 

e o aprendizado sobre a aplicação do instrumental teórico-prático da Arquivística, pois 

os profissionais envolvidos nas atividades arquivísticas tiveram pouca oportunidade de 

aplicar a teoria aprendida nos bancos acadêmicos e de acompanhar a implantação das 

etapas de um Programa de Gestão de Documentos. Além disso, a realização do trabalho 

tem possibilitado um aumento do conhecimento dos princípios arquivísticos e a sua 

aplicação prática.  Desse modo, o trabalho realizado tem demonstrado que a teoria e a 

prática estão interligadas e são inseparáveis. O que faz com que a equipe não perca de 

vista a teoria arquivística e reflita sobre ela na hora de sua aplicação. Portanto, o 

trabalho se mostra relevante para o enriquecimento do cenário arquivístico brasileiro, 

pois existem poucos registros de experiências em gestão de documentos no Brasil.   

 

Palavras-Chave: Sistema de Arquivos; Gestão de Documentos e Organização de 

Arquivos. 



          

 

 

Introdução 

 

Esse trabalho tem por objetivo apresentar o processo de implantação do 

Programa de Gestão de Documentos da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca/ENSP, possibilitando refletir, à luz da Teoria Arquivística, sobre o papel da 

Gestão de Documentos em uma instituição de ensino. 

A origem da ENSP remonta a 1954. É uma das unidades técnico-científicas da 

Fundação Oswaldo Cruz/FIOCRUZ – órgão vinculado ao Ministério da Saúde, onde 

desenvolve atividades de ensino e pesquisa no campo da Saúde Pública.  Assim, suas 

ações de ensino visam à capacitação e à formação de recursos humanos para o Sistema 

Único de Saúde/SUS e para o sistema de ciência e tecnologia.  O reconhecimento do 

papel desempenhado por esta escola, referência na formação técnico-profissional, para a 

área da Saúde se manifesta através das cooperações técnicas existentes com os estados e 

municípios brasileiros, além das parcerias com várias instituições nacionais e 

internacionais atuantes em diversos campos da saúde. 

Reconhecendo a relevância da ENSP no cenário da Saúde Pública, em 2006, foi 

apresentado à Direção dessa Instituição, um projeto para a implantação de um Programa 

de Gestão de Documentos, o qual foi aceito.  Através desse projeto, buscou-se 

desenvolver e/ou adaptar ferramentas que dessem qualidade ao gerenciamento das 

informações produzidas e/ou acumuladas pela ENSP. As principais ferramentas são os 

instrumentos arquivísticos básicos para a Gestão de Documentos: a Tabela de 

Temporalidade de Documentos e o Código de Classificação de Documentos. 

 

1. A Gestão de Documentos e a Arquivística 

 

Na literatura arquivística, o termo “Gestão de Documentos” aparece ora 

associado, ora identificado e, outras vezes, sobreposto às inúmeras variantes, como: 

Programa de Gestão de Documentos e políticas de arquivo, dos quais decorrem os 

conceitos de administração de documentos e de arquivos, sistemas de arquivos e 

Gestão de Documentos e, ainda, política de tratamento de documentos. 
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Os conceitos de Gestão de Documentos1(INDOLFO,1995,p.30) e sistemas de 

arquivos2(BRASIL,2005, p.156) tecem uma rede de relações importantes em torno 

das noções de instituições (públicas, privadas ou de economia mista) e do ciclo de 

vida de documentos3 (BRASIL,2005,p.47), sendo estas determinantes para os 

modelos de gerenciamento e organização dos arquivos vigentes em cada país.   

A Gestão de Documentos se aproxima dos princípios desenvolvidos pela 

Administração Científica, do ponto de vista da melhoria dos processos produtivos.  

No caso dos arquivos, o objetivo é a otimização do ciclo de vida dos documentos, 

garantindo a preservação e o acesso às informações produzidas e acumuladas por 

uma Instituição. Sua implementação depende de ações políticas, que, por sua vez, se 

viabilizam através dos programas de ação governamental e/ou institucional.   

Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005,p.21), a 

“Administração de arquivos significa direção, supervisão, coordenação, organização 

e controle das atividades de um arquivo”. Portanto, administrar documentos assume 

o mesmo significado que Gestão de Documentos.  Esta visão sobre a Gestão de 

Documentos baseia-se em conceitos da área da Administração relacionados com 

princípios da economia, cujo objetivo é a eficácia da produção, manutenção, uso e 

destinação final dos documentos. 

Conforme JARDIM (1987), analisando os fundamentos, a concepção teórica 

e a aplicabilidade dos modelos de Gestão de Documentos nos países da América do 

Norte, do Canadá e da Europa, ressaltou que este conceito tem suas raízes 

formuladas no final do século XIX e início do século XX, em função dos problemas 

detectados nas administrações públicas dos EUA e do Canadá, no que se referia ao 

uso e à guarda dos documentos.  Nesse período, as instituições arquivísticas se 

destacavam pela função de órgãos de apoio à pesquisa, mantendo sob sua custódia 

documentos de valor histórico. Sendo assim, as duas idades iniciais do ciclo de vida 

dos documentos não eram contempladas como atividades arquivísticas.  

                                                           
1 Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua 
produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua 
eliminação ou recolhimento para guarda permanente.  
2 Conjunto de arquivos que, independentemente da posição que ocupam nas respectivas estruturas 
administrativas, funcionam de modo integrado e articulado na persecução de objetivos comuns.  
3 Sucessivas fases por que passam os documentos de um arquivo, da sua produção à guarda 
permanente ou eliminação.  

159



          

A partir da detecção dos problemas no gerenciamento das informações, 

oriundas da explosão na produção informacional, a partir da segunda metade do 

século XX, a palavra chave na área administrativa passou a ser eficiência, ou seja, tal 

se tornou  o objetivo a ser alcançado.  A aplicação dos princípios da administração 

científica para a solução dos problemas documentais gerou os princípios da Gestão 

de Documentos, os quais resultaram, sobretudo, da necessidade de se racionalizar e 

modernizar as administrações. O desenvolvimento dos programas de Gestão de 

Documentos, coordenados pelos arquivos nacionais daqueles países, conferiu às 

instituições arquivísticas uma nova função, a de órgão de apoio à administração.    

O grande avanço da Gestão de Documentos foi a descoberta do ciclo de vida 

dos documentos. Com essa descoberta, passou-se à defesa do gerenciamento dos 

documentos desde a sua produção até a destinação final.  Com isso, foi 

institucionalizada a visão de que, para o gerenciamento eficiente do ciclo vital, é 

preciso para cada fase do ciclo um arquivo – corrente, intermediário e permanente.  

Desse modo, percebeu-se que a administração dos arquivos correntes e 

intermediários, e o desenvolvimento da noção de destinação dos documentos 

possibilitaram uma economia considerável. Um dos princípios da gestão documental 

é que a informação deve estar disponível no lugar certo, na hora certa, para as 

pessoas certas e com o menor custo possível.  

Os elementos básicos da Gestão de Documentos são desenvolvidos em três 

etapas: 

• Produção: fase em que se administram os elementos específicos de um programa de 

controle e criação de documentos, através da elaboração e gestão de formulários; 

sistemas de gestão da informação e gestão dos relatórios. 

• Utilização: fase que corresponde ao controle, à utilização e ao armazenamento dos 

documentos necessários para realizar, ou facilitar, as atividades de uma organização; 

compreende a implantação dos sistemas de arquivos e de recuperação da informação; 

produção e manutenção de programas e documentos. 

• Destinação: fase em que se definem os procedimentos para implantar um programa 

de eliminação de documentos, que envolve as atividades de identificação e descrição 

das séries documentais; avaliação dos documentos de valor permanente para os 

arquivos; eliminação periódica dos documentos sem valor de guarda permanente; 
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transferência e recolhimentos. 

A partir da década de 1980, inicia-se um movimento de interesse dos 

governos em considerar os arquivos como instrumento da gestão governamental e da 

consciência nacional.  Assim, INDOLFO (1995) menciona que Gestão de 

Documentos, de um modo mais abrangente, significa não só racionalizar e controlar 

a produção documental, mas também garantir o uso e a destinação adequada dos 

documentos, e assegurar ao governo e ao cidadão acesso pleno às informações 

contidas nos documentos. 

No Brasil, a Gestão de Documentos começou a ser divulgada nessa mesma 

época, o que pode ser verificado através da Constituição de 1988, na qual aparece a 

preocupação com a garantia do acesso às informações pelos cidadãos. Isso serviu de 

fundamento para o desenvolvimento de uma legislação arquivística. 

A Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional 

de Arquivos Públicos e Privados, possui características marcadamente conceituais, 

fazendo referência à gestão e ao acesso aos documentos, por exemplo.  Evidencia os 

princípios federalistas e de autonomia que definem os arquivos brasileiros, 

estabelecendo a rede de arquivos existentes nas diferentes esferas do governo.  

Contempla, ainda, a criação do Conselho Nacional de Arquivos/CONARQ e o órgão 

coordenador do Sistema Nacional de Arquivo/SINAR. 

Através dessa Lei, o Arquivo Nacional tem por finalidade implementar e 

acompanhar a política nacional de arquivos, definida pelo Conselho Nacional de 

Arquivos/CONARQ, por meio da gestão, do recolhimento, do tratamento técnico, da 

preservação e da divulgação do patrimônio documental do País, garantindo pleno 

acesso à informação, visando apoiar as decisões governamentais de caráter político-

administrativo, o cidadão na defesa de seus direitos e  incentivar a produção de 

conhecimento científico e cultural. Criado por essa Lei e regulamentado pelo Decreto 

nº 1.173, 29 de junho de 1994, o CONARQ se constitui num órgão colegiado 

vinculado ao Arquivo Nacional, presidido por seu diretor e “integrado por 

representantes de instituições arquivísticas e acadêmicas, públicas e privadas” 

(INDOLFO, 1995,p. 34).  Seu objetivo é definir a política nacional de arquivos 

públicos e privados, através da produção de normas e procedimentos, visando à 
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gestão documental e à proteção especial dos documentos de arquivo, atuando como 

órgão central do Sistema Nacional de Arquivo/SINAR. 

A implementação do SINAR, não obstante os esforços realizados no sentido de 

estimular a adoção de políticas que assegurassem a preservação do patrimônio 

documental brasileiro, foi bastante prejudicada, uma vez que a sua área de abrangência 

ficou restrita aos arquivos intermediários e permanentes, tendo em vista os limites 

impostos na criação, pelo Governo Federal, em 1975, do Sistema de Serviços 

Gerais/SISG, ao qual se vinculariam os arquivos correntes da Administração Pública 

Federal.  

A postura equivocada de limitar a atuação do SINAR confrontava-se 

radicalmente com o princípio da organicidade dos documentos de arquivo, que 

preconiza a complementaridade entre as três idades que compõem o ciclo vital dos 

documentos. Embora formalmente criado esse, Sistema nunca chegou a ser implantado, 

uma vez que trazia em seu bojo dispositivos conflitantes e que não atendiam às 

necessidades e à realidade de nossos arquivos.  Contudo, esse decreto teve o mérito de 

despertar a atenção de vários governos estaduais para a importância dos arquivos na 

administração pública, motivando-os a criar seus sistemas estaduais de arquivos.  Uma 

tentativa de corrigir este problema surgiu com a criação do Sistema de Gestão de 

Documentos de Arquivos – SIGA, no âmbito dos ministérios.  Mas, como ainda é 

recente esta implantação, não podemos avaliar seus resultados. 

Na tentativa de se colocar na contramão da visão consolidada no Brasil, 

LOPES (1997) alerta que, apesar da grande influência da arquívistica tradicional, de 

origem européia, no contexto latino-americano, o exame da situação da maioria de 

nossos arquivos públicos demonstra facilmente que, com algumas exceções 

importantes, predominam práticas arquivísticas espontâneas, mesmo quando se usam 

os jargões da chamada Arquívistica Tradicional. Assim, o autor chamou a atenção de 

que, no Brasil, os princípios teóricos estavam pouco consolidados no cotidiano das 

instituições arquivísticas brasileiras.  No entanto, isso não seria uma característica da 

área pública, visto que na esfera privada também se caricaturam os princípios do 

Record Management, transformando-o num dado secundário, frente à voracidade de 

venda e ao uso das novas tecnologias da informação, dentre elas a microfilmagem e a 

digitalização, como se as novas tecnologias pudessem resolver os problemas 

vinculados ao gerenciamento dos documentos arquivísticos. A tecnologia não 
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resolveria a falta de classificação e avaliação dos documentos. Logo, a visão que se 

popularizou, e ainda se perpetua em alguns locais, é que a tecnologia pode resolver 

os problemas inerentes ao arquivo, inclusive à falta de profissionais específicos.  

 

2. O Programa de Gestão de Documentos na ENSP 

 

A partir de agosto de 2006, teve início o Projeto “A Gestão de Documentos na 

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca e sua contribuição para o 

desenvolvimento de boas práticas administrativas na FIOCRUZ”. A primeira estratégia 

na implantação foi a realização de oficinas de sensibilização, onde eram expostos os 

conceitos de Arquivo e Gestão de Documentos,  suas aplicações e objetivos, e sua 

relação com o Projeto. 

Os principais objetivos e desafios do projeto são a implantação da Gestão de 

Documentos em todos os setores da ENSP e, deste modo, organizar todos os arquivos 

correntes, a partir da aplicação do Código de Classificação de Documentos da 

FIOCRUZ; a montagem do Arquivo Intermediário; o desenvolvimento e a aplicação da 

Tabela de Temporalidade para as atividades finalísticas da instituição e a sua posterior 

aprovação. 

Para a realização do projeto, que é financiado pela Fundação Carlos Chagas 

Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro/FAPERJ, e que tem a 

coordenação técnica da Casa de Oswaldo Cruz – unidade técnico-científica da 

FIOCRUZ, que coordena o Sistema de Gestão de Documentos da FIOCRUZ em 

parceria com a Diretoria de Administração –, foram selecionados dois profissionais de 

nível superior e um de nível médio, cuja primeira atividade foi fazer leituras referentes à 

história, à estrutura e ao funcionamento da FIOCRUZ e da ENSP, com o objetivo de 

situar os membros da equipe no universo a ser trabalhado. A partir desse estudo foi 

elaborado um mapa, que serviu de roteiro para a realização do diagnóstico do acervo 

documental da ENSP, onde se identificaram os setores e as áreas produtoras e 

acumuladoras de documentos. 

Diante disso, seguindo a Teoria Arquivística, como o diagnóstico é o primeiro 

passo para o desenvolvimento de um Programa de Gestão de Documentos, optou-se, 

devido à facilidade encontrada, por iniciar o levantamento documental pelos setores 

vinculados à Vice-Diretoria de Desenvolvimento Institucional e Gestão, visto que eram 
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responsáveis por uma grande produção de documentos. Para essa tarefa, elaborou-se um 

questionário que serviu de roteiro para se proceder ao levantamento da produção 

documental.  Esse foi feito através de visitas aos locais produtores e acumuladores de 

documentos para medir, fotografar, além de entrevistar os profissionais responsáveis 

pela documentação dos setores, a fim de coletar informações que pudessem nos dar 

pistas sobre o fluxo, as atividades realizadas e os documentos que a elas se vinculam. 

Porém, os entraves encontrados para o início do diagnóstico na área de pesquisa 

deixam a conclusão desse instrumento em aberto. Apesar disso, a equipe de Gestão de 

Documentos, à medida que registra o levantamento documental de um setor, realiza o 

diagnóstico do mesmo. Portanto, assim que finalizarmos todos os setores, o diagnóstico 

dos arquivos da ENSP será produzido, o qual tem o objetivo de demonstrar a mudança, 

do ponto de vista arquivístico, do gerenciamento informacional da ENSP. 

Paralelamente ao levantamento das informações para o diagnóstico, foram 

realizados treinamentos com o uso do Código de Classificação de Documentos da 

FIOCRUZ4, que utiliza a metodologia do CONARQ, para os responsáveis pela 

produção e acumulação dos arquivos correntes para todos os setores da ENSP, embora a 

área finalística não tenha sido ainda toda atendida pelo Projeto. O objetivo desta ação 

foi introduzir o uso do código de classificação nos setores, iniciar a padronização dos 

arquivos correntes da ENSP e preparar a documentação dos setores, com data anterior a 

2005, para a transferência ao Arquivo Intermediário, que inexistia antes de o Projeto ser 

implantado. 

O levantamento documental constatou um grande volume de documentos 

acumulados com datas anteriores ao ano de 2004, por isso se estruturou em dezembro 

de 2006 o Arquivo Intermediário, para a guarda temporária dessa documentação, em 

suporte papel. As transferências para o Arquivo Intermediário são periódicas e 

determinadas pela equipe responsável pela implantação da Gestão de Documentos na 

ENSP. Uma outra atividade desenvolvida para conscientizar os profissionais 

responsáveis pelos arquivos setoriais (fase corrente) foi a elaboração de procedimentos 

e instruções para a transferência desses documentos, que foram divulgados através de 

Reuniões de Trabalho. 

                                                           
4 Os cursos foram oferecidos pela equipe do Serviço de Gestão de Documentos da Casa de Oswaldo Cruz, 
com a finalidade de capacitar o maior número possível de profissionais.  O gerenciamento dos 
profissionais capacitados  e a serem capacitados pelos setores é feito pela equipe de implantação do 
Projeto.  
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O Arquivo Intermediário foi estruturado para guardar temporariamente a 

documentação transferida, sem a classificação segundo o Código de Classificação de 

Documentos da FIOCRUZ. Essa estratégia foi adotada para que se introduzisse a 

cultura da transferência e da noção de ciclo de vida dos documentos.  Mas os setores 

produtores e acumuladores dos Arquivos Correntes deveriam ter seguido o modelo de 

transferência exigido pelo Sistema de Gestão de Documentos da FIOCRUZ, ou seja, os 

documentos deveriam estar acondicionados em caixas-arquivo, listados e serem 

encaminhados junto com o Termo de Transferência dos documentos. Porém, esse 

modelo foi adaptado, em alguns pontos, à realidade da ENSP, respeitando as 

especificidades da Instituição e dos setores produtores de documentos.  Assim, o 

tratamento arquivístico, como a classificação, a avaliação e a aplicação da Tabela de 

Temporalidade e Destinação de Documentos da FIOCRUZ para as Atividades-Meio, 

será realizado em uma outra etapa. 

A partir desse problema, estabeleceu-se como meta que, a partir de 2007, todos 

os documentos produzidos e recebidos seriam classificados no Arquivo Intermediário, 

de acordo com o Código de Classificação de Documentos de Arquivo da Fundação 

Oswaldo Cruz, já aprovado pelo Arquivo Nacional e que é padrão na FIOCRUZ5. 

A equipe do projeto de Gestão de Documentos, através de visitas técnicas 

periódicas, acompanha e orienta os funcionários responsáveis pelo gerenciamento dos 

arquivos correntes na sua organização, classificação e acondicionamento dos 

documentos, assim como a sua transferência, seguindo o padrão estabelecido pela Casa 

de Oswaldo Cruz/COC. 

Considerando a grande produção de documentos da área de ensino da 

Unidade e a importância da sua preservação, devido à temporalidade ser longa6 e ser 

uma importante fonte informacional para a memória e a história do desenvolvimento 

científico e tecnológico da área da Saúde Pública, desenvolveu-se e iniciou-se a 

microfilmagem e digitalização dos documentos do Serviço de Gestão Acadêmica da 

                                                                                                                                                                          
 
5 BRASIL. Portaria 371, de 24 de agosto de 2007. Fundação Oswaldo Cruz. Disponível em: 
http://157.86.112.7/portaria/Doc/P371_2007.pdf 
  
 
 
 
6 Tabela de Temporalidade dos Documentos da Universidade Federal da Paraíba. 
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ENSP, referentes aos cursos presenciais dos anos de 1926 até 1979. Esse período foi 

escolhido para servir de piloto e permitir a avaliação dessa medida. 

  A mudança de suporte dessa documentação tem por objetivo não só preservar a 

informação, como também a racionalização de espaço físico e o aumento da 

eficiência na recuperação da mesma. Toda documentação, em suporte papel, que foi 

digitalizada e microfilmada encontra-se sob a guarda temporária no Arquivo 

Intermediário da ENSP.   

O preparo da documentação do Serviço de Gestão Acadêmica para proceder à 

mudança de suporte viabilizou o estudo dos documentos de registro da atividade de 

Ensino, possibilitando a análise da temporalidade dos mesmos e o esboço de uma 

Tabela de Temporalidade para os tipos e as espécies documentais produzidos e 

acumulados pelo setor.  Além disso, iniciou-se um estudo para a padronização dos 

dossiês de alunos dos cursos oferecidos pela ENSP. O objetivo desse estudo é produzir, 

ao final do trabalho, um manual de gestão de documentos de ensino que sirva de modelo 

para a FIOCRUZ que facilite o trabalho de organização das secretarias acadêmicas e 

evite o crescimento desordenado da documentação da área de ensino.  

As próximas metas do Projeto a serem alcançadas são a finalização do 

diagnóstico da situação dos arquivos e a elaboração da Tabela de Temporalidade das 

Atividades-fim da ENSP. A área de pesquisa ainda não foi contemplada devido à falta 

de compreensão por parte dos pesquisadores do papel da Gestão de Documentos como 

um instrumento facilitador para a recuperação das informações, o que impediu a 

finalização do diagnóstico dos arquivos da ENSP.    

A realização desse trabalho vem estabelecendo um paradigma, mudando a 

cultura institucional, derrubando resistências, através do gerenciamento das informações 

de maneira eficaz e eficiente, trazendo melhorias consideráveis nos processos de 

trabalho e contribuindo para a preservação da memória institucional.  

 

 

3. Conclusão 

 

O projeto foi renovado por mais doze meses. Nesse período, espera-se 

concretizar a Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-fim da ENSP; 

produzir um manual de padronização dos arquivos da área de Ensino; concluir a 
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aplicação do Código de Classificação em todos os setores da ENSP; classificar e avaliar 

os documentos do Arquivo Intermediário e continuar a mudança de suporte dos 

documentos de Ensino, sob a guarda do Serviço de Gestão Acadêmica. 

Por fim, o trabalho mostra-se relevante, pois tem permitido à equipe rever 

conceitos, práticas e métodos da Arquivística Contemporânea. Além disso, devido ao 

fato de a FIOCRUZ ser uma Instituição complexa, o trabalho em desenvolvimento tem 

um grande potencial de produção de conhecimento para a área Arquivística e para a 

melhoria dos processos institucionais, com a finalidade de recuperar as informações 

com eficiência, auxiliar na tomada de decisão, controlar a produção, o uso, a tramitação, 

o arquivamento, o acesso e a destinação final dos documentos. 
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RESUMO 

 

Projeto-piloto de organização do acervo documental da Faculdade de Ciências 

Econômicas (FCE) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no âmbito 

do Sistema de Acervos e Arquivos. Preocupados com a preservação do patrimônio e 

com o resgate eficaz e eficiente da informação, a Pró-Reitoria de Planejamento e o 

Departamento de Ciências da Informação da Faculdade de Biblioteconomia e 

Comunicação deram início, em julho de 2002, a um projeto de gestão documental, cujo 

alvo principal era o Arquivo Geral. A partir desse projeto, cria-se a Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos, que elabora a Tabela de Temporalidade 

Documental e o Plano de Classificação. A partir desta iniciativa e da crescente demanda 

por organização dos acervos arquivísticos das Unidades de Ensino da UFRGS, resulta 

num projeto para a constituição de um Sistema de Acervos e Arquivos, com a finalidade 

de organizar, disponibilizar e gerenciar de forma integrada as massas documentais 

acumuladas, assim como os diferentes acervos acumulados. Como forma de testar os 

instrumentos de organização, passa-se a implementação de um projeto-piloto. Este 

trabalho mostra as etapas de organização do arquivo da FCE, dividido em quatro etapas: 

1. o diagnóstico; 2. a classificação e a avaliação dos documentos; 3. a descrição; 4. 

treinamento do pessoal. 
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1  INTRODUÇÃO 

 Definida pela Lei nº 8.159 de 8 de janeiro de 1991, a gestão de documentos 

compreende “[...] o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua 

produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, 

visando sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente”. Tão importante 

quanto promover a gestão documental é o tratamento dos documentos de guarda 

permanente. 

  Partindo dessa premissa, concebeu-se a organização do acervo documental da 

Faculdade de Ciências Econômicas (FCE), da UFRGS, dividido em quatro etapas, a 

saber: diagnóstico da situação do arquivo, classificação e avaliação dos documentos, 

descrição dos documentos e treinamento de pessoal. O tratamento arquivístico realizado 

na Faculdade visa a formação, a preservação e o acesso ao seu patrimônio documental. 

 O presente trabalho propõe-se relatar as atividades de gestão documental do 

acervo da FCE. 

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 A Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 

 Com sede em Porto Alegre/ RS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

UFRGS, é a pioneira na educação superior no estado. Sua história teve início na 

fundação da Escola de Farmácia e Química Industrial, em 1895, e na Escola de 

Engenharia, fundada no ano seguinte. 

 Até o final do século XIX, foram fundadas a Faculdade de Medicina de Porto 

Alegre e a Faculdade de Direito. Em 1934, foi criada a Universidade de Porto Alegre 

unindo estas Faculdades e as Escolas antes fundadas, além das Faculdades de 

Agronomia e Veterinária, de Filosofia, Ciências e Letras e pelo Instituto de Belas Artes. 

 Em 1947, incorporando a Faculdade de Direito e Odontologia de Pelotas e a 

Faculdade de Farmácia de Santa Maria, a Universidade se transforma na Universidade 

do Rio Grande do Sul. Mais tarde, estas Faculdades se desvincularam da Universidade, 

devido à criação da Universidade de Pelotas e a Universidade Federal de Santa Maria. 
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 Em 1950, a Universidade foi federalizada, passando a integrar a esfera 

administrativa da União, denominando-se Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS). 

 Atualmente, a UFRGS possui 69 cursos de graduação, 68 de mestrado, 09 de 

mestrado profissional e 62 cursos de doutorado, em todas as áreas do conhecimento, 

desenvolvidos em 27 unidades universitárias, 1 hospital de clínicas, 1 hospital de 

clínicas veterinárias e 5 centros interdisciplinares. 

 A comunidade universitária é formada por 33.122 estudantes entre graduação 

(75%) e pós-graduação (25%), além de 2.215 alunos de graduação na modalidade de 

ensino à distância e 1.588 de ensino fundamental, médio e técnico. O corpo docente 

conta com 2.114 do ensino superior, com cerca 77% doutores, e 133 docentes do ensino 

fundamental, médio e técnico, além de 2.460 servidores técnico -administrativos. 

 Além da qualificação do corpo docente, a UFRGS se destaca na utilização de 

novas tecnologias na educação, a atualização permanente dos 500 laboratórios de ensino 

e pesquisa e das 37 bibliotecas, além do incremento à assistência estudantil e o 

estabelecimento de políticas raciais no ingresso de novos estudantes. 

   

2.2 A Faculdade de Ciências Econômicas (FCE) 

Sendo uma das unidades de ensino mais antiga da UFRGS, a FCE tem sua 

gênese na antiga Escola de Comércio, órgão integrante da Faculdade Livre de Direito. 

Oferecia, inicialmente, um Curso Geral e um Curso Superior, com duração de 3 anos e 2 

anos, respectivamente. 

A partir de 1945, a Escola desvincula-se da Faculdade Livre de Direito e passa a 

integrar a Universidade Porto Alegre, com a denominação de Faculdade de Economia e 

Administração, oferecendo os cursos de Ciências Econômicas, Ciências Administrativas 

e Ciências Contábeis e Atuariais. 

Em 1950, acontece a federalização da então Universidade do Rio Grande do Sul 

e, com isso, a Faculdade de Economia e Administração passa a ter a atual denominação: 

Faculdade de Ciências Econômicas - FCE. Logo após, em 1953,  o Instituto de Estudos 

e Pesquisas Econômicas, IEPE, é criado, como um órgão auxiliar da FCE. Além de 

realizar o levantamento do índice de preços da capital gaúcha, o IEPE foi o promotor 

dos primeiros cursos de pós-graduação da FCE, que foram o Mestrado em Economia 

Rural, em Economia Pura e em Sociologia Rural, na década de 1960. 
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Com a criação da Escola de Administração, em 1996, o curso de Ciências 

Administrativas passa a integrar a nova Escola. Recentemente, em 2004, foi criado o 

curso de Relações Internacionais. Atualmente, prestes a comemorar seu centenário, 

oferece quatro cursos de graduação, 3 programas de Pós- graduação  e do IEPE. 

 

 

2.3 O Sistema de Acervos e Arquivos da UFRGS 

 O Sistema de Acervos e Arquivos da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul - SAArq/UFRGS,  iniciou-se a partir do projeto “Sistema de Gestão de 

Documentos”, numa parceria entre a Pró- Reitoria de Planejamento e Administração e o 

Departamento de Ciências da Informação (DCI), da Faculdade de Biblioteconomia e 

Comunicação (FABICO), sob coordenação da Profa. Ms. Maria do Rocio Fontoura 

Teixeira. 

 Com seu escopo na Divisão de Protocolo Geral e na Seção de Arquivo Geral, o 

projeto, iniciado em julho de 2002, visava estabelecer políticas de arquivo nos setores 

citados, propiciando, assim, a formação e o uso do patrimônio documental da 

Instituição. 

 A proposta de estrutura organizacional do Sistema de Gestão de Documentos 

inclui, além da Seção de Arquivo Geral, o Protocolo Geral, a Microfilmagem e a 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, criada de acordo com o Decreto nº 

4.073, Capítulo 4º, artigo nº18. 

 Inicialmente, os esforços se concentraram na criação da Comissão Permanente 

de Avaliação de Documentos (CPAD), que foi constituída com representantes dos 

diversos setores produtores/ acumuladores de documentos da Universidade. 

 A Comissão foi responsável pela elaboração do Plano de Classificação e Tabela 

de Temporalidade Documental da UFRGS, esta última aprovada pelo Arquivo 

Nacional, através do Ofício nº 124/ 2005/ GABIN- AN. Tanto o Plano de Classificação 

quanto a Tabela de Temporalidade de Documentos são instrumentos arquivísticos 

primordiais para a organização das Massas Documentais Acumuladas – MDAs. 

 Entre as atribuições da CPAD, destaca-se o gerenciamento das eliminações de 

documentos no âmbito da UFRGS. As Unidades administrativas e de Ensino que 

aplicarem a Tabela de Temporalidade de Documentos devem encaminhar à Comissão a 

Listagem de Eliminação de Documentos preliminar, relacionando os documentos 
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passíveis de eliminação. A CPAD, por sua vez, analisa tal Listagem e, em caso de sua 

aprovação, elabora a Listagem oficial que será enviada ao Arquivo Nacional para 

aprovação. 

 Com os instrumentos arquivísticos aprovados em suas devidas instâncias, 

iniciou-se a aplicação dos mesmos, primeiramente em fase experimental pela CPAD e 

pela Seção de Arquivo Geral. Foram indexados e avaliados 13 mil processos 

administrativos anteriores a 1992 (ano que iniciou o uso do workflow Sistema de 

Protocolo na Universidade), dos quais 11 mil eram destituídos de valor permanente e 

que já haviam cumprido o prazo prescricional de guarda, sendo passíveis de eliminação. 

Estes processos compuseram a primeira Listagem de Eliminação de Documentos da 

UFRGS que foi aprovada pelo Arquivo Nacional. 

 Depois de avaliado o funcionamento dos instrumentos, em 2006, o Plano de 

Classificação de Documentos foi adotado pela Divisão de Protocolo Geral para a 

indexação dos novos processos autuados pela referida Divisão. O novo Plano composto 

por cerca de 600 elementos dispostos de forma lógica e hierárquica substituiu o antigo 

que era composto por 98 assuntos. A equipe de trabalho da CPAD orientou os 

servidores da Divisão durante esta transição. 

 Como o novo Plano de Classificação de Documentos é composto por funções e 

ações das atividades-meio e fim da UFRGS, os servidores responsáveis pela indexação 

dos processos encontraram algumas dificuldades durante a transição entre os planos. 

Isto se deve ao fato do plano anterior misturar funções e ações da Instituição e espécies 

documentais. Neste sentido, o suporte dado pela Comissão foi suma importância, pois 

se procurou esclarecer as dúvidas existentes entre os responsáveis pela autuação dos 

processos, evitando erros na classificação dos processos. 

 O suporte oferecido pela CPAD veio ao encontro do que diz Lopes (1996, p.98), 

que a classificação de documentos é primordial, pois as atividades de avaliação e 

descrição dependem deste processo. 

 Após a implantação do Plano de Classificação de Documentos na Divisão de 

Protocolo Geral e na Seção de Arquivo Geral e, avaliado seu funcionamento pleno e 

satisfatório com os processos administrativos, nasceu a necessidade de verificar a 

aplicabilidade do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade de Documentos 

nas Unidades Administrativas e de Ensino, onde a documentação produzida/ acumulada 
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distingue-se da que tramita pelo Protocolo Geral e da que é armazenada no Arquivo 

Geral. 

 A partir dessa necessidade, cria-se o “Projeto-piloto de organização do acervo 

documental da Faculdade de Ciências Econômicas - FCE”, numa parceria entre a CPAD 

e a Direção da Faculdade. 

 Concomitantemente, as ações realizadas pela Comissão, em 07/10/2005, através 

da Portaria nº. 3.196, foi criada a “Comissão com a finalidade de avaliar a proposta de 

criação do Sistema de Arquivos da UFRGS”, que teve por objetivo avaliar a viabilidade 

de criação de um sistema de arquivos na Universidade. 

 Esta Comissão analisou os trabalhos realizados na Universidade, a estrutura 

organizacional e os Projetos-piloto de organização de acervos em curso, onde se 

concluiu, primeiramente, a escassez de informações para diagnosticar a situação atual 

das MDAs. Além disso, detectou-se que o sistema não deveria se restringir apenas aos 

arquivos, mas sim, contemplar os diferentes acervos produzidos/ acumulados pela 

Instituição, sejam eles científicos, artísticos e didáticos-pedagógicos. Por fim, a 

Comissão sugeriu que o Centro de Processamentos de Dados (CPD) da UFRGS fosse o 

órgão responsável pelo desenvolvimento e implementação do sistema. 

 Baseados na análise desta Comissão, nos trabalhos desenvolvidos e resultados 

alcançados anterior e paralelamente pelo Projeto Gestão de Documentos, a Reitoria cria, 

em maio de 2006, o Sistema de Acervos e Arquivos da UFRGS (SAArq/UFRGS), sob 

coordenação da Profa. Maria do Rocio Fontoura Teixeira. 

 O SAArq/UFRGS tem por objetivo principal gerenciar as Massas Documentais 

Acumuladas e os diferentes acervos existentes nos setores da Instituição, propiciando o 

acesso e o uso destes patrimônios. 

 Com a criação do Sistema de Acervos e Arquivos, todas as ações e os projetos 

desenvolvidos pela CPAD, em parceria com os diferentes setores da UFRGS, são 

absorvidos pelo Sistema, passando a integrá-lo. 

 O SAArq é composto por um conselho técnico que é responsável pela 

elaboração, implantação e desenvolvimento de políticas de arquivo no âmbito da 

UFRGS. O conselho é composto por dois docentes do Departamento de Ciências da 

Informação da FABICO, um docente do Instituto de Artes, um arquivista e um 

representante discente dos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia da 
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FABICO. Apoiando as atividades do conselho, o CPD subsidia as ações necessárias 

quanto às questões na área de informática. 

 O Plano de Classificação e a Tabela de Temporalidade de Documentos 

desenvolvidos pela CPAD passam a integrar as políticas de arquivos do Sistema, como 

os principais instrumentos de organização e destinação dos documentos. Outros passos 

fundamentais para a constituição de políticas de arquivos consistente são o 

levantamento dos fundos documentais existentes na Universidade e a construção de um 

instrumento de pesquisa e resgate de informações baseado na Norma Brasileira de 

Descrição, que estão sendo desenvolvidos pelo conselho técnico do sistema. 

 No tocante aos arquivos setoriais, as ações estão voltadas ao diagnóstico da 

situação atual. Agregou-se ao Sistema, além do Projeto-piloto da FCE, os da Escola de 

Enfermagem, da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação e da Comissão de 

Graduação do Curso de Arquivologia da FABICO. 

 Institucionalmente, o SAArq propôs a alteração da estrutura organizacional da 

Divisão de Protocolo Geral, onde se tinha o Arquivo Geral subordinado a tal Divisão, 

criando a Divisão de Documentação Arquivística, responsável pelas diretrizes técnicas 

do Arquivo e Protocolo Geral. 

 Pensando na qualificação dos servidores técnico- administrativos e em suscitar a 

discussão sobre as condições de acumulação dos documentos nos diversos ambientes da 

UFRGS, o SAArq elaborou um curso de capacitação em Gestão Documental. Este curso 

visa capacitar os servidores para a aplicação dos instrumentos arquivísticos da UFRGS 

nos arquivos correntes, além de propiciar um diagnóstico preciso dos arquivos setoriais. 

 O SAArq também está envolvido no desenvolvimento do projeto “ Resgate da 

História e Memória da UFRGS durante o período da Ditadura Militar”, numa parceria 

entre os docentes do curso de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da 

Associação dos Docentes da UFRGS, da Associação dos Servidores da UFRGS e do 

Diretório Central dos Estudantes da UFRGS. Este projeto visa levantar a documentação 

produzida/ acumulada pela Universidade durante o período de 1964 a 1985. 

 O conselho técnico do Sistema tem participado ativamente, junto ao Arquivo 

Nacional e as demais Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), na elaboração de 

um Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos para tais 

Instituições. 
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 Por fim, apesar do pouco tempo de existência e das atuais condições de atuação, 

visto a falta de pessoal e espaço físico adequado para as atividades, o Sistema de 

Acervos e Arquivos da UFRGS tem contribuído, de forma significativa, no 

desenvolvimento de uma política de arquivos integrada e eficiente. 

 

3.  A Organização do Acervo Documental da Faculdade de Ciências Econômicas  

 O trabalho de organização do acervo documental da Faculdade de Ciências 

Econômicas (FCE) foi dividido em quatro etapas, com a finalidade de facilitar a 

realização das atividades. As etapas contemplaram um diagnóstico da situação do 

arquivo, a classificação e a avaliação dos documentos, a descrição documental e o 

treinamento de pessoal. 

 

 

3.1  O diagnóstico da situação 

 Inicialmente, as atividades se concentraram em levantar informações que 

resultassem no diagnóstico da situação do arquivo da Unidade. Este diagnóstico é 

fundamental, pois é através dele que se pode traçar um cronograma das atividades a 

serem desenvolvidas, além de propiciar o conhecimento do local de trabalho. 

 O DIBRATE (2005) define arquivo como o “conjunto de documentos 

produzidos e acumulados por uma entidade coletiva (...) no decorrer de suas atividades 

(...)”. Baseado nesse conceito pressupõe-se que o prévio conhecimento da história e 

estrutura organizacional da Instituição ou órgão onde se desenvolva um trabalho 

arquivístico é necessário. Segundo PAES (1997, p.35), sem este conhecimento, o 

significado da documentação se torna uma tarefa de difícil compreensão e avaliação. 

 Desta forma, o diagnóstico do arquivo da FCE iniciou-se com o levantamento da 

história da Faculdade, seguindo para o estudo da estrutura administrativa. Além da 

análise do organograma da Unidade de Ensino, foram realizadas entrevistas informais 

com os servidores técnicos- administrativos da secretaria. 

 Após levantamento de informações referentes à estrutura administrativa da FCE, 

foi aplicado um questionário aos mesmos servidores técnicos- administrativos 

consultados anteriormente, com a finalidade de coletar informações sobre a 

documentação produzida/ acumulada pela Unidade. 

178



 

  O roteiro deste questionário foi dividido em duas etapas: identificação da 

Unidade e levantamento de informações referentes ao arquivo setorial. 

 A primeira etapa buscou informações que vão desde dados para contato, como 

por exemplo, endereço e telefones, nome do dirigente e assessor da Unidade, até dados 

sobre a estrutura administrativa. 

 A etapa seguinte, que visava coletar informações sobre o arquivo, questionava, 

primeiramente, sobre a documentação produzida e acumulada pela FCE. Este 

questionamento era respondido através de uma lista relacionando gênero, espécie e tipo 

documental. As próximas perguntas relacionaram temas referentes a tramitação dos 

documentos, local de armazenamento, periodicidade de transferência e recolhimento 

dos documentos,  os responsáveis pela guarda e tratamento da documentação, realização 

de descartes e sobre a identificação de documentos históricos. 

 Fundamentalmente, a aplicação do questionário forneceu, além de informações 

importantes sobre o arquivo, a visão, o conhecimento e a importância que a Unidade, 

nível operacional, tem de sua documentação. 

 O terceiro momento do diagnóstico foi o levantamento da documentação 

armazenada no arquivo da FCE. Além do levantar o gênero, espécie e tipos documentais 

produzidos e acumulados, foram observados o volume documental, o estado de 

conservação do acervo, a existência de trabalho arquivístico prévio e equipamentos 

utilizados para acondicionamento dos documentos. 

 De posse de todas as informações coletadas, passou-se a análise de tais dados, 

onde se constatou que o arquivo setorial da Faculdade de Ciências Econômicas possui 

75 metros lineares de documentos acondicionados em caixas-arquivo, em sua maioria. 

Estas caixas estão acomodadas em estantes de aço, onde a conservação dos documentos 

está em bom estado, apesar de não haver medidas de preservação. 

 Quase toda a documentação é de gênero textual, salvo poucas fotografias 

retiradas dos quadros de formandos. As espécies documentais mais encontradas são 

ofícios, memorando, portarias e atas e os tipos documentais relacionam-se tanto com as 

atividades fim como as meio desempenhadas pela Instituição, uma vez que a FCE não 

se restringe a executar apenas atividades didáticas. 

 

3.2  Classificação e Avaliação documental 
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 A formação de Massas Documentais Acumuladas, as MDAs, de modo 

randômico é uma das principais mazelas da arquivística brasileira. As seqüelas das 

MDAs podem ser irreversíveis devido a mistura de documentos passíveis de eliminação 

com os de valor permanente. 

 Apesar da documentação da Faculdade de Ciências Econômicas nunca ter 

recebido tratamento arquivístico, foram encontrados documentos agrupados por suas 

espécies documentais e ordenados de forma cronológica, numérica ou alfabética. 

 De posse do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade de 

Documentos da UFRGS, a luz do que diz LOPES (1997, p. 99), as atividades iniciaram-

se pela classificação e avaliação, simultaneamente. 

 Cerca de 2/3 da documentação até então classificada e avaliada é destituída de 

valor permanente e já cumpriram seus prazos de guarda intermediária. Esta 

documentação foi selecionada e encaminhada para composição da listagem de 

eliminação de documentos. Esta seleção permitiu agilidade no tratamento dos 

documentos de 2ª e, principalmente, os de 3ª idade. 

 Após classificados e avaliados, os documentos de guarda intermediária e 

permanente foram ordenados, de acordo com o método que atendesse as especificidades 

das séries documentais, sendo, em seguida, acondicionados em caixas-arquivo do tipo 

Poliondas. 

 Esta etapa ainda não foi concluída, restando cerca de 15% da documentação a 

ser classificada e avaliada. Por esta razão, as caixas-arquivo têm espelhos provisórios, 

que recebem informações sobre a série e subsérie, quando for o caso, o tipo documental 

e os elementos balizadores da ordenação. 

 Após conclusão, os espelhos definitivos passarão a ser confeccionados, com as 

mesmas informações dos provisórios. 

 A classificação realizada de forma intelectual permitiu que as demais etapas do 

trabalho de organização do acervo da FCE pudessem ser realizadas com maior 

facilidade e coerência. 

 

3.3  Descrição documental 

 De nada vale classificar, avaliar e disponibilizar um acervo documental se não 

há instrumentos de pesquisa que leve até a informação desejada. 
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 A descrição documental tem a finalidade de elaborar instrumentos que 

possibilite a recuperação das informações que, em geral, se destina ao pesquisador, não 

mais ao produtor BELLOTTO (2004, p. 179). 

 Especificamente, no caso da FCE, que irá completar 100 anos, optou-se por 

descrever a série documental mais procurada pelos pesquisadores que estão resgatando 

a história da Faculdade, e pelos servidores técnicos- administrativos, apesar dos 

documentos já terem cumprido sua função administrativa. 

 Esta série documental chama-se “Solenidades de Colação de Grau”, 

correspondente ao código 115.2 do Plano de classificação de documentos da UFRGS. 

 Composta por 0,16 metros lineares de documentos reunidos em livros, o tipo 

documental encontrado é o Termo de colação de grau que datam de 1939 a 1991. 

 Em termos de unidade documental, esta série é composta por 811 documentos 

que estão sendo descritas unitariamente, seguindo as diretrizes da Norma Brasileira de 

Descrição Arquivística (NOBRADE). 

 Baseada na ISAD(G) (General Internacional Standart Archival Description), 

principal norma de descrição, a NOBRADE estabelece diretrizes para o processo de 

descrição a nível nacional, visando a acessibilidade e o intercâmbio das informações 

tanto a nível nacional quanto internacional. 

 Como a descrição da série documental “Solenidade de Colação de Grau” 

corresponde ao nível 5 – Item documental da NOBRADE, o instrumento de pesquisa 

que melhor atendeu as necessidades dos usuários foi o catálogo eletrônico, a partir da 

utilização do programa MS Office Access (software licenciado pela UFRGS). 

 Com o instrumento de pesquisa escolhido e de posse da NOBRADE, foram 

estabelecidos os campos que compuseram o catálogo eletrônico. 

 Apesar de, num primeiro momento, utilizar-se apenas alguns elementos da 

NOBRADE, optou-se por se contemplar os 28 elementos, visando as descrições das 

demais séries documentais. 

 Os elementos utilizados na descrição da série “Solenidades de Colação de Grau” 

são: 

1. Área de Identificação 

1.1 Código de referência 

1.2 Título 

1.3 Data (s) 
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1.3.1 Data Tópica 

1.3.2 Data Crônica 

1.4 Nível de descrição 

1.5 Dimensão e suporte 

2. Área de Contextualização 

2.1 Nome do Produtor 

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e Conteúdo 

3.2 Avaliação, Eliminação e Temporalidade 

4. Área de Conteúdo de Acesso e Uso 

4.1 Condições de Acesso 

5. Área de Fontes Relacionadas 

5.3 Unidades de Descrição Relacionadas 

6. Área de Notas 

 6.2 Notas Gerais 

7. Área de Controle da Descrição 

 7.2 Regras ou Convenções 

 7.3 Data da descrição 

 Dos elementos acima relacionados, os 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1 e 4.1 são 

elementos obrigatórios, porém, o elemento 4.1 não é obrigatório para o nível desta 

descrição (Item documental).  

 Durante a descrição, foram feitas análises para verificar a aplicabilidade do 

catálogo. 

 O trabalho de descrição da série “Solenidades de Colação de Grau” ainda não foi 

concluído, pois a documentação data da década de 1930, sendo necessário recorrer às 

técnicas de paleografia para auxiliar na tarefa. 

 

3.4  Treinamento de pessoal 

 Depois de concluída a organização do arquivo da Faculdade de Ciências 

Econômicas, será realizado um programa de treinamento dos servidores técnicos- 

administrativos da FCE. 

 Este treinamento tem a finalidade de capacitar os servidores para a utilização e 

manutenção do arquivo. 
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 Fundamentalmente, o treinamento abordará os seguintes tópicos: 

 - Plano de Classificação dos Documentos/ UFRGS: como funciona a aplicação? 

Como os documentos estão agrupados? 

 - Tabela de Temporalidade de Documentos/ UFRGS: normas e procedimentos 

para a aplicação da Tabela; 

 - Pesquisa: como pesquisar no arquivo? Como inserir informações de um novo 

documento no catálogo eletrônico? 

 - Transferência dos documentos: qual a periodicidade? 

 - Limpeza: qual a periodicidade? Como deve ser realizada? Quais produtos 

podem ser utilizados? 

 Estes tópicos contemplam os termos mais pertinentes referentes a organização 

do acervo documental e vão desde a classificação até a conservação preventiva dos 

documentos. 

 

4. Considerações Finais 

 O trabalho de organização do acervo documental da Faculdade de Ciências 

Econômicas como parte das atividades, primeiramente, do projeto Gestão de 

Documentos da Pró-Reitoria de Planejamento, e que passou a integrar o Sistema de 

Acervos e Arquivos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, visa disponibilizar 

as informações produzidas e acumuladas pela Faculdade, além de preservar o 

patrimônio documental adquirido ao longo do seu centenário. 

 A organização deste acervo dividiu-se em quatro etapas, sendo: diagnóstico da 

situação, classificação e avaliação dos documentos, descrição documental e treinamento 

de pessoal. 

 Mesmo não concluído, o trabalho já tem contribuído, significativamente, no 

cotidiano da Faculdade, pois além de critérios e lógica na organização dos documentos, 

a recuperação das informações é ágil e eficiente. 

 Por fim, o tratamento dos documentos embasado na teoria arquivística propicia a 

formação e a preservação do patrimônio documental da Instituição. 
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Resumo 

 

A classificação de documentos arquivísticos é instrumento importantíssimo para uma efetiva 

gestão documental, pois auxilia na recuperação eficaz de documentos e informações, além de 

refletir as funções e atividades da organização produtora. Este trabalho discute a possibilidade 

de padronização de instrumentos de classificação de documentos arquivísticos para as 

atividades-fim; examina as vantagens e desvantagens de determinados métodos de 

classificação que vêm sendo adotados no Brasil; analisa o funcionamento do SIGA – Sistema 

de Gestão de Documentos da Administração Pública Federal, bem como de seu órgão central, 

o Arquivo Nacional; e questiona o plano de classificação da Universidade Federal da Paraíba 

– UFPB, proposto como modelo para as universidades federais. À luz da teoria arquivística, 

recomenda a abordagem funcional como procedimento básico no processo de elaboração de 

um plano de classificação para as instituições federais de ensino superior e tecnológico, 

vinculadas indiretamente ao Ministério da Educação. Tal recomendação é resultado de visitas 

aos sítios dessas instituições e da análise de seu regimento, estatuto e modo de organização, 

visando identificar a missão, as atividades desempenhadas e as espécies documentais por elas 

geradas. A partir de exemplo pontual, recortado do universo das funções características das 

escolas superiores, propõe-se metodologia para a elaboração de um plano-padrão que possa 

ser seguido pelas IFES, ou seja, que tenha a necessária consistência para permitir sucessivos 

níveis de subdivisão dentro de um sistema de classificação, com a coerência e o rigor 

pretendidos pela ciência arquivística. 

 

Palavras-chave: Classificação arquivística – Plano de classificação – Arquivologia – 

Universidades federais 



 

1 INTRODUÇÃO 

 

O diagnóstico da situação dos arquivos das instituições públicas e privadas tendem a 

demonstrar sempre os mesmos problemas: acúmulo sem critério ou critério equivocados de 

documentos, classificação empírica dos acervos, visão setorizada na organização e 

tratamento dos documentos e a falta de espaço físico dentre outros. 

 

Com as Instituições federais de ensino superior e tecnológico, subordinadas indiretamente ao 

Ministério da Educação, a situação, infelizmente, não é diferente. 

 

Ações como a do Arquivo Nacional, como Instituição arquivística na esfera da administração 

pública federal, por intermédio do Conselho Nacional de Arquivos – Conarq, é louvável no 

sentido de elaborar e fazer cumprir normas referentes ao conjunto de documentos produzidos 

e recebidos por organismos que pertençam à administração pública federal. Essas 

determinações são elaboradas através de Resoluções. 

 

Sem dúvida alguma, a classificação, bem como a avaliação de documentos, são instrumentos 

importantíssimos para uma efetiva gestão de documentos. A classificação auxiliará na 

recuperação eficaz de documentos e informações, devendo refletir as funções e as atividades 

das instituições.  

 

As atividades nas organizações podem ser divididas em duas: atividades-meio e atividades-

fim. As atividades-meio são atividades auxiliares para que a organização cumpra com sua 

missão. De acordo com Furlan, a missão de uma organização,  

 

[...] é uma declaração única que representa sua identidade, estabelecendo seu 

propósito mais amplo. É a razão de ser da organização e procura determinar o seu 

negócio, por que ela existe, ou ainda em que tipo de atividade deverá concentrar-se 

no futuro 

 (FURLAN, 1997, p. 3).  

 

As atividades-fim estão diretamente relacionadas à missão da organização, produzindo assim 

documentos que testemunham, prova sua forma de organização, sua política, seu 

funcionamento, gerando assim, documentos que em sua maioria possui valor permanente. 
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As atividades-meio resultam do controle, da administração dos recursos vitais sem os quais 

uma organização não funciona. Segundo Furlan (1997) Recursos encontrados normalmente 

nas organizações são: dinheiro, pessoas, estratégia, qualidade, bens, direitos, mercado, 

protótipo, logística, entre outros.  

 

De acordo com Souza (2004, p.53),  

 

[...] a Administração Pública Federal vem nas últimas duas décadas fazendo um 
grande esforço para estabelecer normas, procedimentos, padrões e modelos para o 
funcionamento do que se entende por atividade-meio, isto é, a gestão dos recursos 
humanos, materiais, informacionais, orçamentários e financeiros [...] 

 

Para cada recurso mencionado acima por Furlan, existe, de acordo com Souza, um sistema, na 

administração pública federal, capaz de gerenciá-lo. Tais como: O Sistema de Administração 

dos Recursos de Informação e Informática – SISP, o Sistema de Serviços Gerais – SISG, o 

Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE e o Sistema de 

Administração Financeira – SISFI.  

 

Assim é possível, de forma padronizada, que as funções relacionadas as atividades-meio 

recebam as mesmas configurações, e vão sendo executadas a partir do mesmo arcabouço 

legal, tais como: resoluções, portarias, instruções etc. Sendo assim, afirma Souza (2004), os 

documentos gerados (tipologias documentais) passam a aparecer em todos os órgãos, isto é, a 

gestão dos recursos humanos em um determinado ministério acaba acumulando os mesmos 

tipos documentais de outros ministérios. 

 

 

Neste sentido, 

 

[...] as funções relacionadas as atividades-meio dos órgãos da Administração 
Pública Federal passam, assim, a ter um padrão muito parecido, que acaba por se 
refletir na própria estrutura organizacional. Em visita às páginas na internet dos 
órgãos públicos, pode-se observar que a estrutura (da atividade-meio) é muito 
semelhante. Tem-se sempre uma Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração, vinculada à Secretaria Executiva, com atribuições referentes à 
gestão dos recursos humanos (Coordenação-Geral de Recursos Humanos), à gestão 
informacional (Coordenação-Geral de Modernização e Informática) à gestão dos 
recursos financeiros e orçamentários (Coordenação-Geral de Planejamento, 
Orçamento e Finanças) e à gestão dos recursos materiais (Coordenação-Geral de 
Administração – suprimentos e patrimônio, recursos logísticos) 
(SOUSA, 2004, p.53-54) 
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Isto explica a emissão da Resolução nº. 4 do CONARQ, de 28 de março de 1996, publicada 

no Diário Oficial da União (D.O.U.) do dia 29 de março de 1996 e modificada pelas 

resoluções nº. 8, publicada no (D.O.U) de 23 de maio de 1997 e a 14 , publicada no (D.O.U) 

em 8 de fevereiro de 2002). Tal resolução dispõe sobre o Código de Classificação de 

Documentos de Arquivo para a Administração Pública: atividade-meio. A norma define o 

Código de Classificação como “instrumento de trabalho utilizado para classificar todo e 

qualquer documento produzido ou recebido por um órgão no exercício de suas funções e 

atividades”. (Arquivo Nacional, 2008). Quanto à classificação, de acordo com a resolução,  

 

[...] é por assunto e é utilizada com o objetivo de agrupar os documentos sob um 
mesmo tema, como forma de agilizar sua recuperação e facilitar as tarefas 
arquivísticas relacionadas com a avaliação, seleção, eliminação, transferência, 
recolhimento e acesso a esses documentos, uma vez que o trabalho arquivístico é 
realizado com base no conteúdo do documento, o qual reflete a atividade que o 
gerou e determina, portanto, a organização física dos documentos arquivados, 
constituindo-se em referencial básico para sua recuperação 
(Arquivo Nacional, 2008, grifo nosso). 

 
Como símbolo de tradução dos níveis e das unidades de classificação, que na resolução é o 

assunto, adotou-se o Código Decimal de Dewey, que se constitui num código numérico 

dividido em dez classes e estas, por sua vez, em dez subclasses e assim sucessivamente. 

Souza (2004), explica bem o código, segundo ele “[...] as dez classes principais, são 

representadas por um número inteiro composto de três algarismos[...]”.  

 

As classes são as seguintes: 

 

000 Administração Geral 

100  

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 Assuntos Diversos 
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As classes de 100 a 800 ficaram livres para que os órgãos da administração pública federal 

desenvolvam seus planos com base nas atividades-fim. A subdivisão da classe 000 se refere 

ás funções das atividades-meio das instituições públicas: Organização, Pessoal, Material, 

Financeiro, Documentação e Informação, Comunicação, tendo um campo 090 para outros 

assuntos referentes à administração pública.  

 

O Código de Classificação de Documentos de Arquivo do Conarq vem sofrendo críticas de 

profissionais da área de arquivologia, porque, entre outros motivos: apresenta níveis 

heterogêneos de subdivisão das classes, valendo indistintamente de estruturas administrativas, 

funções, atividades, espécies e tipos documentais. 

 

Até a utilização de assuntos para classificar documentos de arquivo é uma das críticas dos 

clássicos da área. Segundo Schellenberg (2004) o assunto é uma exceção à regra da 

classificação de documentos de arquivos, para este autor, devem-se classificar os documentos 

de arquivo pelo método funcional ou estrutural, sendo este recomendado para governos 

estáveis, cujas mudanças de estrutura não aconteçam com tanta freqüência, pois isso 

acarretaria excessivas mudanças no plano de classificação. 

 

A utilização da classificação por assuntos, de acordo com Schellenberg, deva acontecer 

apenas com os documentos que não provêm da ação governamental positiva ou não estejam a 

ela vinculados e quando esses assuntos se constituírem em fontes de informação, isto é, 

quando a informação for não-orgânica.  

 

Quanto ao uso do Código de Classificação de Dewey, Sousa (2004) afirma que não há uma 

concordância quanto ao seu uso, pois, isso não é um dos problemas, os maiores problemas, 

segundo ele, estão relacionados à própria estruturação do Código de Classificação, isto é, no 

uso inconsistente dos princípios de classificação ou divisão, na imprecisão das funções e 

atividades e na mistura da ação que produz o documento com o próprio documento.  

 
Em pesquisa na internet no sítio de busca google encontramos vários planos de classificação, 

de instituições públicas federais, das atividades-meio e fim, porém infelizmente, constatamos 
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que as imprecisões citadas acima por Souza não foram sanadas, até em órgãos que contam 

com o profissional bacharel em arquivologia.  

2 O SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO E  A ANÁLISE DO 

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES-FIM DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA PARAÍBA 

Como mais um passo do Arquivo Nacional em relação à gestão sistêmica dos documentos da 

administração pública federal foi criado por meio do Decreto Nº. 4.915 de 12 de dezembro de 

2003, o SIGA – Sistema de Gestão de Documentos de Arquivos. De acordo com o decreto, o 

SIGA tem como finalidades: 

a) garantir ao cidadão e aos órgãos e entidades da administração pública federal, de forma ágil 
e segura, o acesso aos documentos de arquivo e às informações neles contidas, resguardados 
os aspectos de sigilo e as restrições administrativas ou legais; 

b) integrar e coordenar as atividades de gestão de documentos de arquivo desenvolvidas pelos 
órgãos setoriais e seccionais que o integram; 

c) disseminar normas relativas à gestão de documentos de arquivo; 

d) racionalizar a produção da documentação arquivística pública; 

e) racionalizar e reduzir os custos operacionais e de armazenagem da documentação 
arquivística pública; 

 f) preservar o patrimônio documental arquivístico da administração pública federal; 

 g) articular-se com os demais sistemas que atuam direta ou indiretamente na gestão da 
informação pública federal. 

Segundo o Decreto, o SIGA tem como integrantes: 

 a) Um órgão central, o Arquivo Nacional; 

 b) Como órgãos setoriais, as unidades responsáveis pela coordenação das atividades de gestão 
de documentos de arquivo nos Ministérios e órgãos equivalentes; 

c) Órgãos seccionais, as unidades vinculadas aos Ministérios e órgãos equivalentes. 

Dentre as competências do Órgão setoriais estão as de: 
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a) coordenar a elaboração de código de classificação de documentos de arquivo, com base nas 
funções e atividades desempenhadas pelo órgão ou entidade, e acompanhar a sua aplicação no 
seu âmbito de atuação e de seus seccionais; 

b) coordenar a aplicação do código de classificação e da tabela de temporalidade e destinação 
de documentos de arquivo relativos as atividades-meio, instituída para a administração pública 
federal, no seu âmbito de atuação e de seus seccionais; 

Em relação ao Ministério da Educação, o órgão setorial é a Coordenação de Documentação e 

Informação – CDI, e os órgãos seccionais são as unidades ligadas diretamente (suas 

secretarias e os institutos nacional de educação de surdos e o Benjamin Constant, além da 

representação do MEC nos estados) ou indiretamente (INEP, FNDE, CAPES, Colégio Pedro 

II, Escolas Técnicas Federais, Escolas Agrotécnicas, Centro Federais de Educação 

Tecnológicas, Instituições Isoladas de Ensino Superior, Universidades Federais e o Hospital 

de Clínicas de Porto Alegre) ao Ministério.  

Para atingir os seus objetivos, o SIGA vem realizando reuniões anuais com os integrantes das 

Comissões e Subcomissões de Coordenação do Sistema. Dessa reunião surgiu um Workshop 

com integrantes das Instituições Federais de Ensino Superior, que deu origem as reuniões 

técnicas com essas instituições. A terceira reunião aconteceu entre os dia 1 e 4 de abril de 

2008 na sede do Arquivo Nacional no Rio de janeiro, estando presente nessa reunião, apenas 

as instituições que já participaram das reuniões anteriores. No sitío do SIGA 

www.siga.arquivonacional.gov.br encontra-se a seguinte informação:  

[...] As Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) que não estão participando da 
elaboração do Código de Classificação e da Tabela de Temporalidade e Destinação de 
Documentos para as atividades-fim das IFES receberão, oportunamente, os 
instrumentos técnicos para que sejam analisados e contribuições e sugestões sejam 
encaminhadas. O Arquivo Nacional entende que somente a ampla participação das 
instituições interessadas garantirá que o Código e a Tabela sejam adotados e utilizados 
por todas as IFES. 

As reuniões começaram acontecer antes que o Ministério da Educação constituísse a 

Subcomissão do ministério que integra o Sistema de Gestão de Documentos e Arquivo – 

SIGA.  

 
A Constituição da Subcomissão do SIGA no âmbito do Ministério da Educação inicia com a 

publicação da Portaria nº. 930 de 05 de dezembro de 2006. 
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Nesta primeira norma muitas instituições ficaram de fora, principalmente as novas como as 

federais do ABC, do Vale do São Francisco, da Grande Dourados, dos Vales do Jequitinhonha 

e do Mucuri dentre outras.  

 

A fim de atualizar tal portaria, foi publicada uma nova a de nº. 404 publicada no Diário 

Oficial da União de 27/06/2007 incluindo as universidades e cefets que haviam ficado de fora. 

 

E a fim de reunir os integrantes para que os mesmos pudessem trocar idéias acerca da 

constituição do SIGA do MEC foi criado pela Coordenadora da Subcomissão do SIGA um 

grupo de discussão denominado “siga do MEC”. 

 

Em algumas discussões deu para perceber a formação dos integrantes, percebemos que tinha 

uma quantidade considerada de analistas de tecnologia da informação. Muitos nem sabia que 

havia sido indicado para serem membros de tal comissão. Acredita-se que a indicação dos 

profissionais de TI para integrarem a comissão deu-se por causa do termo ‘SIGA’, que é 

sigla,também, de Sistema de Informações e Gestão Acadêmica”, sistema desenvolvido pela 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.  

 

Uma vez que a palavra “ sistema” possui um outro sentido para a gestão documental e que a 

tecnologia seria uma ferramenta auxiliar, foi solicitado, via coordenadora, um recadastramento 

para nova publicação dos integrantes do SIGA, fato que foi concretizado pela portaria de nº. 

922 de 11 de dezembro de 2007, sendo a norma em vigor.  

 

A composição da subcomissão do SIGA indica que a maioria dos membros tem formação de 

nível médio, seguidos por formados em biblioteconomia – profissionais responsáveis, em boa 

parte das universidades, pela organização dos arquivos – além  de professores.  

 
O grupo para discussão sobre o Sistema, foram apresentados o Plano de Classificação e a 

Tabela de Temporalidade da Universidade Federal da Paraíba – UFPB aprovados pela 

Resolução nº. 08/2001 daquela universidade.  

 

Uma análise atenta dos instrumentos de gestão aprovados pela UFPB, sobretudo do plano de 

classificação, demonstra que as mesmas críticas de profissionais da área ao código de 
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classificação de documentos do CONARQ para as atividades-meio podem se aplicar a estes. 

A UFPB adotou as seguintes classes para representar suas atividades-fim: 

 
 
 
100 ENSINO 
 
110 CURSOS DE GRADUAÇÃO 
120 VIDA ESCOLAR DOS DISCENTES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 
130 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DE CURSO DE GRADUAÇÃO 
140 CURSO DE GRADUAÇÃO SCTRICTO SENSU 
150 VIDA ESCOLAR DOS DISCENTES DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 
SENSU 
160 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU 
170 VIDA ESCOLAR DOS DISCENTES DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO-
SENSU 
180 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO  
190 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES AO ENSINO 
 
200 PESQUISA 
 
210 NORMAS. REGULAMENTAÇÃO. DIRETRIZES 
230 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA –PIBIC 
240 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PESQUISA 
290 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À PESQUISA 
 
300 EXTENSÃO 
 
310 NORMAS. REGULAMENTAÇÃO. DIRETRIZES 
320 PROJETOS DE EXTENSÃO 
330 PROGRAMA DE BOLSAS DE EXTENSÃO – PROBEX 
340 ESTÁGIO DE EXTENSÃO 
350 COMITÊ ASSESSOR DE EXTENSÃO 
360 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
370 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA EXTENSÃO 
390 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À EXTENSÃO 
 
 
Analisando a classe 100 ENSINO, podemos observar que se encontra subdividida em três 

áreas: cursos, vida escolar e avaliação institucional de graduação e pós-graduação, em forma 

de assuntos. Notamos que as três subdivisões estão, realmente, relacionadas ao ensino, porém 

é perfeitamente possível fazer essas divisões por funções que são comuns a todas as 

Instituições federais de ensino superior.  
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Analisando a subdivisão vida escolar dos discentes de cursos de graduação observamos que 

ela foi subdividida em: 

 

121 Processo Seletivo Seriado (Vestibular) 

122 Outras formas de ingresso 

123 Matrícula 

124 Trancamento 

125 Avaliação escolar 

126 Documentação escolar 

127 Regime domiciliar 

128 Monitoria. Estágio.Bolsas 

129 Outros assuntos referentes aos discentes de graduação 

 

Com base no quadro acima, voltamos a relembrar Schellenberg (2004), que condena a 

utilização de classes como miscelâneas e diversos, segundo o autor isso pode acometer o 

classificador a um pecado grave, o pecado do arquivamento. Podemos observar que as classes 

122, 126,129 são classes gerais nas quais tudo pode ser classificada, dessa forma fazer com 

que se comete o erro mencionado por Schellenberg. 

 

Tanto o código de classificação para as atividades-meio do Conarq e o os das atividades-fim 

da UFPB, reserva sempre um espaço para assuntos gerais, diversos, essas classes sempre 

termina em 9, por exemplo, 119,129,139,049 etc. As mesmas são denominadas a “ outros 

assuntos referentes...” . 

 

A subclasse 128 Monitoria. Estágios. Bolsas que está subdivida em: 

 

128.1 Monitoria 
128.11 Fichas de inscrição 
128.12 Estudos. Propostas. Projetos Selecionados. Convocação. Edital. Resultados da 
Seleção.Relação de Participantes. Relatórios Finais Avaliação. Controle de Expedição de 
Certificados.  
128.13 Substituição de bolsista e orientador 
128.14 Relatório e Avaliação de bolsista 
128.141 Semestral 
128.142 Anual  
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128.2 Estágio curricular 
128.21 Fichas de inscrição 
128.22 Estudos. Propostas. Projetos Selecionados. Programas. Convocação. 
Edital. Resultado da seleção. Relação de participantes. Relatórios finais. 
Avaliação. Controle de expedição de certificados 
128.23 Substituição de estagiário e orientador 
128.24 Relatório e Avaliação de estagiário 
128.241 Semestral  
128.242 Anual 
  
128.3 Programa de licenciatura - PROLICEN 
128.31 Fichas de inscrição 
128.32 Estudos. Propostas. Projetos Selecionados. Programas. Convocação 
Edital. Resultados da seleção. Relação de participantes. Relatórios finais. Avaliação. Controle 
de expedição de certificados 
128.33 Substituição de bolsista e orientador 
128.34 Relatório e Avaliação de bolsista 
128.341 Semestral  
128.342 Anual 
  
 
128.4 Programa Especial de Treinamento – PET 
128.41 Fichas de inscrição 
128.42 Estudos. Propostas. Projetos Selecionados. Programas. Convocação. 
Edital. Resultados da seleção. Relação de participantes. Relatórios finais. Avaliação. Controle 
de expedição de certificados. 
128.43 Substituição de bolsista e orientador 
128.44 Relatório de avaliação de bolsista 
128.441 Semestral  
128.442 Anual 
 
128.5 Freqüência de monitores, estagiários e bolsistas 
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Notamos diferentes critérios para subdividir a classe: assunto, espécies e tipologias 

documentais e estrutura. Observamos que o Código da UFPB permite a classificação de 

documentos em mais de dois níveis da mesma cadeia. Em uma divisão direta da subclasse 

encontramos ora as espécies documentais: Editais, Programas, Projetos; ora encontramos 

tipologias documentais: fichas de inscrição, Relatório de avaliação; ora encontramos as 

atividades: Controle de expedição de certificados, (Controle de) freqüência de monitores.  

 

É possível, assim, classificar um documento na subclasse e em um de seus grupos ou no grupo 

e em um de seus subgrupos. Ressaltamos também que o plano de classificação codifica formas 

de organização, quando o mesmo separa por meio de código, se um assunto, espécie ou 

tipologia documental é semestral ou anual.  

 

Podemos concluir que o código da UFPB faz uso inconsistente dos princípios de classificação 

ou divisão, na imprecisão das funções e atividades e na mistura da ação que produz o 

documento com o próprio documento.  

 
De acordo com Schellenberg (apud Sousa, 2004b, p.84), 

 

[...] é importante que haja consistência quanto aos sucessivos níveis de subdivisões 

de um sistema de classificação. Assim, se a subdivisão primária é pelas funções, 

todos os cabeçalhos neste nível devem ser funções; se a divisão secundária é por 

atividades, todos os cabeçalhos naquele nível devem corresponder a atividades 

 
 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acreditamos que é possível, sim, ter um padrão de instrumento de classificação para um 

conjunto de órgãos públicos para as atividades-fim, no caso, as IFES, pois têm sempre a 

mesma missão, que embora seja declarada de forma diferente, se resume no ensino, na 

pesquisa e na extensão.  

 

Para cumprir sua missão, as IFES se estruturam em Pró-reitorias basicamente de forma 

semelhantes tais como Pró-reitorias de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. 
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Algumas têm uma só Pró-reitoria para cuidarem tanto da pós-graduação quanto pela pesquisa, 

entendidas como uma única área.  

 

Como já ressaltamos a teoria arquivística recomenda que a classificação dos documentos seja 

pela estrutura ou pelas funções, jamais por assunto. Para as IFES recomendamos que seja 

utilizado o critério funcional, pois, embora as instituições tenham as mesmas pró-reitorias, as 

divisões destas nem sempre são homogêneas, o que prejudicaria a adoção de um plano que 

todas pudessem usar. No entanto, embora as IFES tenham as mesmas funções e atividades 

relacionadas à sua missão, notamos que as espécies e tipos documentais variam, devendo ser 

alvo de uma política de controle de vocabulário que respeite a diversidade regional. 

 

Analisando as atividades de gestão acadêmica à luz da teoria do processo, com base em 

Furlan (1997, p.33), os recursos têm um ciclo de vida que se inicia com seu planejamento, 

seguido de sua aquisição ou incorporação, administração e, por fim, desincorporação.  

 

Como exemplo Furlan (1997,33) afirma que,  

 

[...] o ciclo de vida de um estudante na faculdade começa quando o estudante 
candidata-se ao vestibular. O estudante é então aceito ou rejeitado. Um estudante 
aceito deve matricular-se e começar a receber aulas. O estudante continuará as aulas 
e buscará ser aprovado nas disciplinas que cursar. Finalmente, se graduará, será 
eliminado ou desistirá do curso 
 

Seu exemplo é para a graduação, mas com base nele podemos identificar o ciclo de outras 
áreas.  
 

Esse ciclo de vida faz com que surgem as funções, que indicam o que é feito, sem detalhar 

como é feito. As funções são desdobradas em atividades, que são um conjunto de 

procedimentos necessários para a execução de um processo ou função. Das atividades 

resultam os documentos, que, segundo Sousa (2005), são o resultado de toda essa vinculação, 

por isso é preciso que a classificação reflita a missão, as funções e as atividades do órgão que 

produziu ou recebeu os documentos.  

 

Foi em busca de tentar identificar as funções e as atividades das Instituições Federal de Ensino 

Superior – IFES que visitamos os sítios na internet de várias universidades e cefets. A visita 

consistiu em analisar o Regimento interno da graduação, pós-graduação, extensão e pesquisa – 
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nos cefets, as unidades são denominadas de Diretoria ou Departamento -, bem como a 

apresentação destas unidades quanto suas atividades desempenhadas.  

 

Com base nessa pesquisa podemos definir que a Gestão acadêmica se dá por meio dos 

seguintes grupos funcionais: GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, 

EXTENSÃO E CULTURA. Esses grupos funcionais se subdividem no que podemos 

denominar de subfunções, subdivididas em atividades e estas são as responsáveis diretas pela 

produção de documentos. 

 

Para estabelecer todas essas hierarquia, podemos utilizar os princípios do Código Decimal 

Dewey, por que já está aprovado pelo Conselho Nacional de Arquivos. Só que agora, 

determinamos uma consistência para a codificação, assim teríamos um código 000.00, o 

primeiro número será o da grande função, o segundo sempre da divisão da função, o terceiro 

somente das atividades e o os dois números separados por ponto, representará os documentos, 

essa separação permitirá a codificação de um número significativo de espécies documentais, -. 

do  00 a 99 –, pois, como sabemos uma atividade poderá produzir, certamente, mais do que 10 

espécies documentais, quantidade permitida no método do Código Decimal. 

 

Como sugestão, apresentamos, então, o seguinte plano: 

 

Grupos funcionais 

 

100 GRADUAÇÃO  

200 PÓS-GRADUAÇÃO 

300 PESQUISA 

400 EXTENSÃO E CULTURA  

 

A proposta será detalhada melhor nas atividades de um grupo e um subgrupo funcional, sendo 

que a lógica da classificação deverá ser ampliada para as demais atividades, subgrupos e 

grupos funcionais. 

 

100 GRADUAÇÃO – (Grupo Funcional )  
 
110 Planejamento de Cursos 
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Atividades 
 

111 Implementação de política de ensino 

112 Criação e Extinção  

113 Reconhecimento e Credenciamento 

114 Avaliação Institucional do Ensino de graduação 

115 Adaptação. Reformulação curricular 

 

 
120 Admissão de discentes (Subgrupo funcional) 
 
Atividades 
 

121 Exame Vestibular 

122 Transferência  

123 Avaliação Seriada  

124 Seleção de alunos especiais  

125 Seleção por Acordo Cultural 

126 Seleção por Convênio Interinstitucional 

 
 
130 Provimento de vaga (Subgrupo funcional ) 
 
Atividades 
 
131 Convocação para matrícula ou rematrícula 

132 Matrícula 

133 Ajuste de matrícula 

134 Reajuste de matrícula 

 

 
140 Acompanhamento e controle acadêmico 
 
Atividades 
 
141 Solicitação de dispensa de disciplina 

145 Mobilidade acadêmica 

143 Avaliação de desempenho acadêmico 

144 Revalidação de diploma estrangeiro 

 
 
150 Controle de disciplinas 
 
Atividades 

 

151 Equivalência de disciplinas 

152 Aproveitamento de disciplinas cursadas 
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160 Diplomação 
 
Atividades 

 

161 Colação de grau 

162 Solicitação de Registro de diploma 

 
 
170 Assistência social ao estudante 
 
Atividades 
 
171 Análise de perfil sócio-econômico 

171 Concessão de auxílio-alimentação 

172 Concessão de auxílio-transporte 

173 Concessão de bolsas de estudos 

174 Concessão de bolsas de monitoria 

175 Isenção de taxas escolares 

 
 
180 Desligamento de discente 
 
Atividades 
 
181 Convocação para defesa de jubilamento 

182 Trancamento de matrícula 

183 Cancelamento de matrícula 

184 Jubilamento 

 
Observa-se que há espaço para a expansão das atividades. 
 
No Detalhamento de como seria codificadas as espécies documentais teríamos: 
 
100 GRADUAÇÃO – (Grupo Funcional )  
 
120 Admissão de discentes (Subgrupo funcional) 
 
Atividades 
 

121 Exame Vestibular 

 
Espécies documentais 

121.01 Edital de abertura 
121.02 Edital de isenção de taxa de inscrição 
121.03 Fichas de inscrição de candidatos 
121.04 Ficha de inscrição de isenção do vestibular 
121.05 Provas 
121.06 Relação de candidatos por vagas 
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121.07 Calendário 
121.08 Resolução 
121.09 Programa de provas 
121.10 Relação de aprovados 

 

Diante do exemplo, temos a seguinte leitura do código 121.05 de trás para frente; uma espécie 

de documentos (prova) está relacionada a uma atividade específica (Exame vestibular) que é 

relacionada a uma subfunção (Admissão de discentes) que por sua vez está inserida em uma 

determinada função ou grupo funcional (Graduação). Podemos fazer a mesma leitura de frente 

para trás.  
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Resumo: 

Durante quase 40 anos de existência, o jornal Correio Braziliense - maior jornal da capital do 

Brasil - acumulou cerca de 6 mil metros lineares de documentos textuais, sem nenhum 

tratamento técnico arquivístico. Em 1998, iniciou-se a elaboração do programa de gestão 

arquivística de documentos resultando na criação e implementação do Arquivo Central. Toda 

a massa documental acumulada foi organizada, resultando na eliminação de 78% dos 

documentos. O trabalho apresentado tem por objetivo relatar todo o processo, desde a 

definição dos objetivos e ações estratégicas voltadas para o uso da informação para a tomada 

de decisão, retenção, disseminação do conhecimento organizacional, preservação da memória 

documental até a criação e a implementação do programa, contemplando a realização do 

diagnóstico, as etapas da organização do acervo documental, a definição da política, dos 

instrumentos, das práticas, a capacitação técnica e a descrição detalhada do procedimento de 

eliminação de documentos. 

Palavras- chave 

Arquivo Central.  Correio Braziliense.  Gestão de documentos. Grupo Associados. Política de 
gestão arquivística de documentos. 

 
1. INTRODUÇÃO 

O objetivo desse trabalho é relatar a experiência em gestão arquivística de documentos, 

vivenciada pela equipe do Centro de Documentação - Cedoc, os principais resultados 

alcançados, os mais relevantes problemas enfrentados, o atual estágio em que se encontra o 

programa e as ações previstas para os próximos anos. Portanto, não entraremos em detalhes 

na abordagem teórica e conceitual, já que acreditamos haver ampla literatura sobre o assunto.  



 

Para que esse programa pudesse se concretizar foi fundamental o apoio da direção 

superior e o alto nível técnico da equipe de trabalho responsável pela elaboração, 

implementação e manutenção do projeto.  

O estímulo inicial surgiu quando a empresa determinou que o depósito onde estava 

armazenada grande parte dos documentos fosse desocupado, em regime de urgência. E para o 

sucesso do projeto foi necessário que a equipe criasse, rapidamente, uma metodologia que se 

adequasse à difícil situação em que se encontrava a documentação e à exigüidade do prazo 

para a realização das atividades.  Assim, o projeto foi elaborado, seguindo o que afirma 

Barbosa (2006) 

mais de 80% dos problemas colocados pela realidade não têm soluções prontas; portanto, precisamos 
construir essas soluções, ou, melhor dizendo, inventá-las. Inventar não no sentido de invencionice, mas na 
relação com a experimentação, correndo-se o risco de desafiar o senso comum, que é uma situação bastante 
complicada.1  

 
2. APRESENTANDO O GRUPO ASSOCIADOS E O CORREIO BRAZILIENSE 

2.1. O Grupo 

O Grupo Associados foi fundado por Assis Chateaubriand, em 1924. É um grupo 

multimídia que atua na área de comunicação, formado por 12 jornais, sete estações de 

televisão, 14 rádios, uma agência de notícias, três provedores de acesso à internet, uma 

produtora de vídeo, um teatro e uma fundação, presentes em oito estados da federação e no 

Distrito Federal. O Grupo detém três dos jornais mais influentes do país: o Correio 

Braziliense, o Diário de Pernambuco e o Estado de Minas. Empregam 4.6602 pessoas, e é um 

dos maiores grupos de comunicação do país. Os Associados Centro-Oeste (ACO) integrante 

do Grupo Associados é composto pelos veículos Correio Braziliense, AQUI-DF, Rádio 

105FM, Rádio Planalto e Correioweb.  

 

 2.2.  O Correio Braziliense 

Fundado em Londres, em 1808, por Hipólito José da Costa, o Correio Braziliense foi o 

primeiro jornal brasileiro sem censura. À época, defendia a independência do Brasil, a 

abolição da escravatura e a transferência da capital para o interior do país. Circulou até 

dezembro de 1822. O título foi resgatado por Assis Chateaubriand e circula no Distrito 

Federal desde o dia da inauguração da cidade: 21 de abril de 1960.  

Considerado fonte inesgotável de pesquisa sobre a história do Distrito Federal - visto ter 

nascido junto com a cidade, em 1960 - o jornal Correio Braziliense registra a história da 
                                            
1 BARBOSA, Renato. Painel I  - A gestão de documentos e  informações constitucionais no contexto da prestação 
jurisdicional. BDJur, Brasília, DF. Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br/dspace. In: SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO 
DOCUMENTAL NO PODER JUDICIÁRIO, 1., 2006.  Acesso em 30 de julho de 2007. 
2 Disponível em www.grupoacoline.comb.r. Acesso em 30 de julho de 2007. 
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nossa cidade e informa a população sobre fatos relevantes, nos níveis local, nacional e 

internacional. O conteúdo do jornal possibilita uma série de abordagens temáticas e é 

bastante utilizado como fonte de pesquisa e prova documental por um público variado. 

Atende desde estudantes dos ensinos fundamental e médio, a historiadores e cientistas sociais 

no geral (CALDAS, 2005). O Correio Braziliense apresenta-se, hoje, como o jornal 

mais influente e de maior tiragem do Centro-Oeste do país, [e tem] sua história dividida em duas fases. Na 
primeira, que vai de 1808 a 1822, era impresso em Londres e defendia a causa da independência do Brasil.  
Na segunda, teve o titulo resgatado por Assis Chateaubriand e passou a circular em Brasília a partir de 21 de 
abril de 1960.  3  

 

E a área responsável pela gestão documental dos seus acervos arquivístico e 

bibliográfico é o Centro de Documentação - Cedoc, que será apresentado a seguir. 

 

 3.  CONHECENDO O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO – Cedoc  

O Centro de Documentação – Cedoc, do Grupo ACO, é uma unidade de informação 

jornalística subordinada administrativamente à Diretoria de Redação do jornal Correio 

Braziliense. 

Criado na década de 70, tem como principais atribuições apoiar a área editorial 

fornecendo subsídios para a pesquisa e a produção da notícia; preservar a memória 

institucional resgatando, organizando, preservando e divulgando o acervo arquivístico e 

interagir com a comunidade, ampliando a sua função social e possibilitando o acesso às 

informações contidas no jornal Correio Braziliense. Além disso, comercializa o conteúdo de 

imagens e textos produzido pelo jornal e monitora os erros de português e de créditos de 

imagens dos jornais publicados diariamente.  

Atualmente, o Cedoc é constituído por uma equipe de 30 profissionais com formação 

diversificada, como arquivistas, bibliotecários, historiadores e jornalistas. Essa equipe 

desenvolve suas funções nos oito setores que constituem a área: Gerência, Atendimento e 

Apoio Administrativo, Arquivo Central, Biblioteca, Central de Monitoramento de Erros e 

núcleos de Comercialização, de Pesquisa e de Tratamento Técnico e Preservação.  

 

4. O PROGRAMA DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS 

Sendo a gestão arquivística de documentos um princípio fundamental na vida de uma 

organização, seja para tomar decisões, recuperar a informação e preservar a memória 

institucional, é preciso estabelecer um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos 

que garanta o acesso, a organização e a preservação dos arquivos. Foi baseado nessa premissa 
                                            
3
 SQUARISI, Dad. Manual de redação e estilo dos Associados. Brasília: Fundação Assis Chateaubriand, 2005, 

p.308. 
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que a equipe do Cedoc desenvolveu e está implementando o Programa de Gestão 

Arquivística de Documentos. 

Durante quase 40 anos de existência, o jornal Correio Braziliense acumulou cerca de 6 

mil metros lineares de documentos textuais, sem nenhum tratamento técnico arquivístico. No 

decorrer dos anos a documentação arquivística foi armazenada em diversos espaços, tanto na 

empresa quanto em um depósito, no bairro de Águas Claras. Em todos os espaços, eram 

péssimas as condições de acondicionamento e armazenamento. 

Diante dessa situação, em maio de 1998 a equipe do Cedoc elaborou a primeira versão 

do projeto do Programa de Gestão Arquivística de Documentos. A primeira etapa previa a 

implementação para o Grupo ACO e a segunda, a integração das demais empresas que 

compõem o Grupo Associados, por meio de um sistema integrado de gestão arquivística de 

documentos.  Em junho do mesmo ano, o projeto foi apresentado à diretoria, que não o 

considerou prioritário. Alguns meses depois, surgiu a necessidade de desocupar o depósito 

onde estavam guardados os documentos. A situação nos fez lembrar de uma música de 

Caetano Veloso, quando diz como “é incrível a força que as coisas têm quando precisam 

acontecer”. Na ocasião, a instituição tinha que decidir entre mudar os documentos de local da 

forma em que se encontravam ou rever a sua posição quanto à prioridade de apoiar o 

desenvolvimento do projeto. Era a oportunidade que a equipe do Cedoc precisava para 

reapresentar o projeto.  

Assim, em dezembro de 1998 recebemos a orientação da diretoria para elaborar um 

projeto piloto, cujo principal objetivo era retirar todos os documentos do depósito e 

armazenar na sede da empresa, até o final da primeira quinzena do mês de abril do próximo 

ano. Apesar de não atender as diretrizes propostas para o projeto original, consideramos uma 

ótima oportunidade para iniciar as ações voltadas para a gestão arquivística de documentos 

na organização. 

 

4.1 – Construção e execução do piloto do Programa 

 

 
 
 
 
 

 
    FIG.1 - Depósito em Águas Claras           FIG.2 - Depósito em Águas Claras          FIG.3 - Sala do ar-condicionado 
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Devido à urgência na remoção dos documentos do depósito, o projeto tinha duas 

principais ações a serem executadas. A primeira, a organização da enorme massa documental 

acumulada no período de 1960 a 1998, e a segunda, a criação e a implementação de um 

Arquivo Central.  

Em curto prazo, a equipe do Cedoc realizou um diagnóstico preliminar da situação 

arquivística. O resultado revelou o que já se previa. Os principais pontos levantados foram: 

inexistência de política de gestão arquivística de documentos e; acervo disperso em diversos 

locais, tais como salas de ar-condicionado, escadas de incêndio, corredores, salas 

desocupadas, além do enorme depósito localizado em Águas Claras. Diante da situação 

encontrada e objetivando cumprir o prazo estabelecido, foram definidas e priorizadas as 

seguintes atividades a serem realizadas: 

• Identificar os fundos documentais; 

• identificar as funções e as unidades administrativas, constituindo as séries 

documentais; 

• levantar as principais tipologias documentais; 

• elaborar uma tabela de temporalidade preliminar; 

• selecionar, higienizar e acondicionar os documentos em caixas-arquivo de papelão, 

identificadas com espelhos;  

• desenvolver e alimentar uma base de dados;  

• elaborar a listagem e o termo de eliminação de documentos;  

• eliminar os documentos e, 

• planejar e acompanhar a mudança dos documentos para as novas instalações.  

 

Sem tempo hábil para a elaboração do Plano de Classificação, da Tabela de 

Temporalidade e Destinação de Documentos, a opção foi pela criação de um instrumento 

contendo as tipologias documentais e os respectivos prazos de guarda nas idades corrente, 

intermediária e destinação final. O documento foi validado pelos gestores das áreas, pela área 

jurídica e pelos auditores internos e independentes. Após a consolidação, o documento foi 

apresentado à diretoria da empresa que endossou e aprovou a sua aplicação.  

De 18 de fevereiro a 8 de abril de 1999, uma equipe composta por 12 experientes 

arquivistas e um analista de sistemas organizou sumariamente os documentos, desenvolveu e 

alimentou uma base de dados. Na ocasião, foram identificados cinco fundos documentais 

abertos e um fundo fechado. Dando prosseguimento ao tratamento técnico, os documentos 
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foram organizados em séries, conforme as funções e as unidades administrativas, ordenados 

cronologicamente e acondicionados em caixas-arquivo. Simultaneamente, era realizado o 

procedimento de alimentação da base de dados.  

Finda a organização dos documentos, era o momento de iniciar os procedimentos para 

a eliminação, visto que 78% dos documentos não continham qualquer valor primário e 

secundário. Nesse sentido, foram elaborados a listagem e o respectivo termo de eliminação 

de documentos. Logo após o recebimento da autorização para a eliminação, a documentação 

foi fragmentada e enviada para reciclagem. Dessa forma, todas as atividades foram 

cumpridas no prazo previsto e no dia 8 de abril a equipe entregou o relatório final do projeto.  

Diante desse contexto, em 1999 iniciava-se uma nova era para a gestão documental no 

Grupo Associados Centro-Oeste. 

 

4.2 – Implantação do Arquivo Central 

Dando prosseguimento ao projeto, em 3 de maio do mesmo ano foi implantado o 

Arquivo Central, com as atribuições de recolher, guardar, organizar, preservar e 

disponibilizar aos usuários internos os documentos de valor intermediário e permanente 

acumulados pelo grupo ACO. 

        

               
   FIG. 4 – Arquivo Central                          FIG. 5 – Equipe de trabalho                                  FIG. 6 – Equipe de trabalho 
 

Diante desse novo momento, a equipe iniciou os estudos para a elaboração do Plano de 

Classificação e a conciliação com o instrumento de temporalidade de documentos vigente, já 

que a solução adotada inicialmente previa somente a organização sumária dos documentos. 

Desse estudo resultou uma nova organização para o acervo arquivístico, que passou a contar 

com dois fundos, sete subfundos e cinco fundos fechados4. Atualmente, o acervo é 

constituído por 15 mil caixas-arquivo, correspondendo a 2 mil metros lineares de documentos 

textuais. Para a realização das atividades de tratamento técnico e atendimento ao cliente, o 

                                            
4 O acervo arquivístico do Grupo Associados Centro-Oeste é composto por: Fundo Associados, com os subfundos 
Fundação Assis Chateaubriand e ANDA – Agência de Notícias dos Diários Associados e Fundo Associados Centro-Oeste, 
com os subfundos Correio Braziliense, PPA, CorreioWeb, Rádio Planalto AM e Rádio 105FM e os Fundos Fechados:TV 
Brasília, TV Goiânia, CORPE, AFCB e Diário da Serra. 
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Arquivo Central conta com uma equipe de trabalho constituída por 3 arquivistas e 1 

estagiário em Arquivologia. 

QUADRO DE FUNDOS DOS ASSOCIADOS CENTRO-OESTE
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ADMINISTRATIVA
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 E GESTÃO ADM

000

FAC

ANDA- MERIDIONAL

ASSOCIADOS

ORGANIZAÇÃO
 ADMINISTRATIVA

010

 GESTÃO DE PESSOAS
020

 GESTÃO DE DOC´S
 E INFORMAÇÕES

060

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
 E FINANCEIRA

050

PLAN EJAMENTO
E GESTÃO ADM

000

PRODUÇAO
EDITORIAL

100

COMERCIALIZAÇÃO
 DE PRODUTOS

200

COMERCIALIZAÇÃO
DE CONTEÚDO

300

CORREIO BRAZILIENSE

PPA

RÁDIO PLANALTO

CORREIOWEB

RÁDIO 105 FM

TV BRASÍLIA

TV GOIÂNIA

DIÁRIO DA SERRA

CORPE

AFCB

ACO

 
FIG. 7 – Quadro de fundos dos Associados Centro-Oeste 
 
Após dois anos de funcionamento do Arquivo Central, todo o espaço físico destinado à 

guarda de documentos na organização estava ocupado. Na busca de uma solução para a 

ampliação do espaço, vários estudos foram realizados, porém sem sucesso. Assim, diante da 

falta de espaço físico adequado para o armazenamento dos documentos nas dependências da 

empresa, optou-se pela guarda terceirizada5. Tendo por objetivo monitorar as condições de 

preservação dos documentos, periodicamente são realizadas visitas técnicas à empresa para 

avaliação dos aspectos relacionados à segurança e à conservação dos documentos. Para 

facilitar e agilizar a realização das atividades de processamento técnico, os documentos em 

processo de organização ou sendo pesquisados permanecem nas dependências do Arquivo 

Central. 

Para melhor entendimento das principais atividades realizadas e em desenvolvimento 

pela equipe do Arquivo Central, durante seus oito anos de existência, destacamos, a seguir, os 

principais resultados alcançados, os problemas enfrentados e as ações previstas para serem 

realizadas nos próximos anos. 

 

4.3.  Elaboração e implementação da Política de Gestão Arquivística de documentos 

Com o Arquivo Central em funcionamento era o momento de iniciar os estudos 

objetivando estabelecer uma política integrada e sistêmica de gestão de documentos 

                                            
5
 Os documentos estão armazenados na Iron Mountain empresa, líder mundial em custódia, administração e 

gerenciamento de documentos. In: www.ironmountain.com.br. Acesso em 30 de julho de 2007. 
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arquivísticos físicos e digitais. Para tanto, foi seguido o pressuposto da Lei nº 8.159, de 8 de 

janeiro de 19916, visto que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados.  

Essa lei é o eixo norteador que contribuiu para definir as diretrizes e os objetivos traçados 

para o desenvolvimento do Programa de Gestão Arquivística de Documentos do Grupo ACO.  

Dentre os pilares do projeto, destacamos a contribuição para a rapidez e a precisão na tomada 

de decisão, para a transparência da gestão organizacional e para a preservação da memória 

documental. Após a conclusão dessa etapa, passamos ao desenvolvimento das ações  e 

iniciamos pelo levantamento da situação arquivística em todas as áreas da empresa. 

 

4.3.1. Realização do diagnóstico da situação arquivística 

A partir das informações contidas no relatório do diagnóstico preliminar, elaborado para a 

organização dos documentos, a equipe prosseguiu os estudos para conhecer a evolução da 

estrutura administrativa e suas competências estatutárias. Por meio da análise das funções e 

das atividades desenvolvidas foi possível criar o esboço da organização do acervo 

documental relativo às atividades meio e fim do grupo ACO e dar os passos iniciais para a 

construção do plano de classificação. 

Assim, de 10 a 24 de março de 2003 foi realizado o primeiro diagnóstico da situação 

arquivística dos ACO. O questionário, composto por dez perguntas, foi respondido por 32 

representantes indicados pelos respectivos gestores, representando 44 áreas da empresa. 

Durante a tabulação dos dados, os resultados das primeiras três perguntas já mostravam que 

precisávamos atuar em três vertentes: 1) na divulgação das atividades do Arquivo Central, 

visto que mais de 30% do público-alvo desconhecia a sua existência; 2) na promoção de 

treinamento para cerca de 80% das pessoas e 3) realizar uma visita técnica nas áreas para 

identificar o conteúdo dos 89 arquivos existentes na organização. 

Pergunta Sim Não 

1. Conhece o Arquivo Central? 22 10 

2. Já participou de algum curso de 
organização de documentos? 

 
6 

 
26 

3.Há arquivos na sua área? Caso 
positivo, informe a quantidade. 

89 1 não sabe 
1 vários 

     FIG.8 – Resultado parcial do primeiro diagnóstico 

 

                                            
6 Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências. Publicada no Diário Oficial da União em 9 de janeiro de 1991. In: 
www.presidenciadarepublica.gov.br. Acesso em 5 de julho de 2007. 
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Dentre as demais respostas, a maioria dos entrevistados ressaltou que a inexistência de 

uma política de gestão arquivística de documentos, com ênfase para os documentos digitais, 

estava acarretando perda de informações e dificuldades na recuperação dos documentos. 

Cabe destaque, também, para a sinalização da necessidade de aumentar a equipe do Arquivo 

Central.  Diante da falta de recursos financeiros e de pessoal, foi possível realizar as 

atividades de divulgação dos serviços prestados pelo Arquivo Central e a 1ª Oficina de 

Introdução à Gestão de Documentos, ministrada pela equipe. As ações voltadas para a gestão 

e preservação da documentação digital e o estudo do aumento da equipe de trabalho não 

saíram do papel. 

No período de 2003 a 2005, devido à concorrência do mercado, que oferecia salários 

bem atrativos, houve grande rotatividade na equipe de trabalho, o que provocou bastante  

atraso e lentidão no desenvolvimento das  atividades. 

  Diante desse cenário e das dificuldades enfrentadas, somente foi possível realizar o 

segundo diagnóstico em 2006.  Para a coleta dos dados foi produzido um questionário 

eletrônico, composto por 13 perguntas, respondidas por 22 representantes das áreas técnicas e 

administrativas. As duas primeiras perguntas foram iguais as do primeiro diagnóstico e 

mostraram o seguinte resultado: 1) 68% dos entrevistados conheciam o Arquivo Central. 

Portanto, a ação de divulgação do Arquivo Central foi eficaz; 2) é necessário continuar 

investindo na capacitação e treinamento, visto que o número de pessoas sem qualquer 

formação técnica em organização de documentos é bastante representativo. A próxima 

pergunta tinha por objetivo conhecer se havia eliminação de documentos e quais os critérios 

adotados.  O resultado revelou a necessidade de agir rapidamente, já que muitos documentos 

estavam sendo eliminados a partir de critérios dos mais subjetivos e diversos possíveis, tais 

como: a) caixa de mensagem lotada; b) a cada três meses; c) não utilização do documento; d) 

importância do documento; e) quando a informação de torna obsoleta; f) quando se tem coisa 

demais, dentre outros.  

 

Pergunta Sim Não 

1. Conhece o Arquivo Central? 15 7 

2. Já participou de algum curso de 
organização de documentos? 

 
7 

 
15 

3. Há eliminação de documentos 
físicos e digitais? 

12 10 

     FIG.9 – Resultado parcial do segundo diagnóstico 
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4.3.2. Elaboração dos instrumentos de gestão arquivística e a padronização dos 
procedimentos técnicos e administrativos 

     
 Dando continuidade ao desenvolvimento do Programa, a equipe iniciou a construção 

do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade de Documentos, dois instrumentos 

essenciais para a gestão de documentos arquivísticos. 

 

- Plano de Classificação de Documentos 

Segundo o Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ7, o Plano de Classificação de 

Documentos de Arquivo é um instrumento de trabalho utilizado para classificar todo e 

qualquer documento produzido ou recebido por uma organização no exercício de suas 

funções e atividades. O objetivo da classificação é dar visibilidade às funções e às atividades 

da instituição, deixando claras as ligações entre os documentos. Por meio da Resolução nº 14, 

de 24 de outubro de 2001O CONARQ8, o CONARQ aprovou a versão revista e atualizada 

do Código de Classificação de Documentos e da Tabela Básica de Temporalidade e 

Destinação de Documentos de Arquivos relativos às atividades meio da Administração 

Pública.  Entretanto, por pertencer a um grupo privado, os ACO estão desobrigados de seguir 

as normas emanadas pelo órgão. Mas, no intuito de contribuir para a construção de um 

padrão brasileiro de classificação de documentos arquivísticos, optamos em utilizar como 

base a codificação adotada pelo Conselho.  

Na ocasião da organização preliminar dos documentos, os profissionais envolvidos no 

projeto priorizaram o tratamento técnico das funções relativas a Pessoal e Orçamento e 

Finanças, constituindo as subclasses 020 e 050, respectivamente. Para essas subclasses foram 

seguidos os parâmetros definidos pelo CONARQ, sem qualquer adaptação. Mas, para dar 

prosseguimento à construção do plano de classificação, além da Resolução nº 14, a equipe de 

trabalho pesquisou outros estudos. Dentre eles, analisou os instrumentos produzidos pela 

Administração Pública do Estado de São Paulo9 e pela Confederação Nacional da 

                                            
7
 O Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, é um órgão colegiado, vinculado ao Arquivo Nacional da Casa Civil da 

Presidência da República, que tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados, como 
órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos, bem como exercer orientação normativa visando à gestão 
documental e à proteção especial aos documentos de arquivo 
8 Resolução nº 14, de 24 de outubro de 2001, aprovou a versão revista e atualizada do Código de Classificação de 
Documentos de Arquivo para a Administração Pública: atividades-meio, a ser adotado como modelo para os arquivos 
correntes dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), e os prazos de guarda e a destinação de 
documentos estabelecidos na Tabela Básica de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivos relativos às 
atividades-meio da Administração Pública.  
 
9 Decreto nº 48.897, de 27 de agosto de 2004, que dispõe sobre os Arquivos Públicos, os documentos de arquivo e 
sua gestão, os Planos de Classificação e a Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração Pública do 
Estado de São Paulo, define normas para a avaliação, guarda e eliminação de documentos de arquivo e dá 
providências correlatas. 
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Agricultura – CNA10. O modelo do Plano de Classificação de Documentos para a área meio 

do Grupo ACO é o resultado da seleção das melhores práticas de cada um deles. Buscando 

demonstrar o relacionamento das unidades administrativas com as funções, foi elaborado o 

quadro abaixo: 

 

ASSOCIADOS CENTRO-OESTE 
   

ORGANIZAÇÃO DO ACERVO ARQUIVÍSTICO                                                                          Funções da Área Meio 
Classe Função Diretoria SIGLA  Unidade Administrativa 

000 PLANEJAMENTO E GESTÃO ADMINISTRATIVA 
010 Gestão do Planejamento e Administrativa DIFIN SUPLAN  Superintendência de Planejamento Financeiro 

 
020 

 
Gestão de Pessoas DIFIN SUDERH 

Superintendência de Desenvolvimento 
Organizacional e Recursos Humanos 

DIFIN SESMT Segurança de Medicina do Trabalho 

DIFIN GEADM Gerência Administrativa 
 

030 
 
Gestão de Bens Materiais, Patrimoniais e Serviços 

DIFIN GESUP Gerência de Suprimentos 

040 Gestão de Processos Jurídicos PRES SUJUR  Superintendência Jurídica 

DIFIN SUCON Superintendência de Controladoria 

DIFIN GECRE Gerência de Crédito 

DIFIN COFIN Coordenação Financeira 
050 

Gestão orçamentária de Financeira 

DIFIN COCON Coordenação de Contabilidade 

DITEC  SUTEC Superintendência de Tecnologia 

DIRED CEDOC Centro de Documentação 
 

060 
 
Gestão de Recursos Informacionais 

DIFIN GEADM Gerência Administrativa 
 

070 
 
Gestão da Comunicação Institucional DIFIN GERH Gerência de Desenvolvimento Organizacional 

080 
Gestão de Logística, Transporte, Telefonia e 
Segurança DIFIN GEADM Gerência Administrativa 

090 Outras funções relacionadas ao planejamento e gestão  administrativa 

Legenda: 
DIFIN – Diretoria Financeira 
DIRED – Diretoria de Redação 
DITEC – Diretoria de Tecnologia 
PRES – Presidência  

FIG.10 – Quadro de organização do acervo arquivístico 

 
A próxima etapa consistia na escolha de uma função para o desenvolvimento da 

estrutura do plano. Por tratar-se da nossa área de atuação e determos conhecimento das 

atividades e das tipologias, optamos pela 060 -  Gestão de Recursos Informacionais11. Após 

os ajustes necessários, será o modelo para o desenvolvimento das demais funções. A 

estrutura do Plano de Classificação é composta por: área produtora, função, subfunção, 

atividade e série documental.  

                                            
10 CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL. Plano de Classificação  e Tabela de Temporalidade 
Documental. In: Programa de Gestão Arquivística de Documentos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
– CNA. Brasília, DF, 2005. 
 
11

 Nesta função  classificam-se os documentos referentes à definição e implantação das  políticas de gestão de documentos e 
informações. Incluem-se os documentos relativos à seleção e aquisição de publicações e informações; registro, controle e 
disseminação  de informações;  produção, controle, tramitação, reprodução, expedição, avaliação, arquivamento, preservação 
e destinação de documentos e informações. Abrange as ações de gestão da segurança  e tecnologia da informação. 
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- Tabela de Temporalidade de Documentos 

Definido o modelo para a estrutura do Plano de Classificação chegava o momento de 

elaborar a Tabela de Temporalidade. Após a análise dos instrumentos acima mencionados, 

optamos em seguir os  prazos de guarda e a destinação final definidos na Resolução nº 14. A 

estrutura da Tabela de Temporalidade é composta pelos campos: prazos de guarda (intervalo 

de tempo necessário na unidade produtora e no Arquivo Central), destinação final (guarda 

permanente ou eliminação) e observações para constar informações sobre os atos legais que 

fundamentaram a indicação dos prazos propostos. Na ocasião, foi definido que os 

documentos considerados de guarda permanente são inalienáveis e imprescritíveis e, 

portanto, não poderão ser eliminados após a microfilmagem ou a digitalização ou qualquer 

outra forma de reprodução.  
 

- Padronização dos procedimentos técnicos e administrativos 

Após a elaboração desses dois instrumentos, o próximo passo era definir os 

procedimentos e as operações técnicas e administrativas abrangendo os documentos físicos e 

digitais. A falta de padronização dos procedimentos de recebimento, registro, arquivamento, 

avaliação, acesso, consulta e empréstimo começou a comprometer o desenvolvimento das 

atividades do Arquivo Central, gerando situações de conflitos com os clientes e 

comprometendo a qualidade dos serviços prestados.  

Diante dessa situação, a equipe priorizou a construção da padronização dos 

procedimentos para os documentos físicos, visto que as ações para os documentos digitais 

demandavam uma parceria com a área de tecnologia da informação e, ao longo desses anos, 

nenhuma tentativa de elaboração dos procedimentos com a área foi avante. Na organização 

ainda persiste a cultura de que a área de documentação é responsável pelos documentos em 

papel e a área de tecnologia pelos documentos informáticos. A equipe, ciente do crescimento 

da produção dos documentos digitais de forma desordenada e buscando minimizar os efeitos 

da longa demora para definir os padrões, iniciou a elaboração de um projeto cujo objetivo era 

nomear, classificar, recuperar e garantir a segurança das informações digitais.  

 Dando prosseguimento à definição dos procedimentos, em 2003, foi elaborada e 

implantada a primeira edição da norma operacional, que tinha como abrangência a 

padronização dos procedimentos de transferência e/ou recolhimento, consulta e empréstimo 

de documentos. O resultado foi bastante positivo e contribuiu para o aumento do nível de 

satisfação dos clientes e para a qualidade na realização das atividades. Após três anos de 
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aplicação era notória a necessidade de atualizar e ampliar a sua atuação. Assim, em 1º de 

abril de 2006 entrou em vigor a segunda edição da Norma Operacional de Atendimento, 

Transferência e/ou Recolhimento, Acesso, Empréstimo e Eliminação de Documentos. 

Após definir os procedimentos para toda a organização a próxima ação visava atender à 

necessidade de padronizar especificamente os procedimentos de organização e transferência 

dos documentos produzidos e recebidos pelas lojas de Classificados do Correio Braziliense12 

e de orientar adequadamente as pessoas que executam tais atividades, em outubro de 2006 foi 

elaborado o Guia de Procedimentos Técnicos Arquivísticos: como organizar a documentação 

das lojas de classificados do Correio Braziliense. Em junho deste mesmo ano foi lançada a 2ª 

edição, atualizada e ampliada, preservando o objetivo e a metodologia da edição anterior. 
 

- Construção do sistema informatizado para a gestão dos documentos 

 
 
 
 
 
 
 
      
 FIG.11 – 1ª Base de dados em ACCESS      FIG.12 – 2ª Base de dados em SQL Server              FIG.13 – Conjunto de metadados do SIGA 

 
Concomitante ao processo de tratamento técnico da documentação, foi desenvolvida 

uma ferramenta que teve como principais objetivos padronizar a entrada dos dados, por meio 

de um conjunto de metadados, e recuperar rapidamente a informação. Assim, em 1999 foi 

construída a base de dados denominada Arquivo Central, desenvolvida no aplicativo MS 

Access13.  Durante quatro anos, apesar das limitações apresentadas, o sistema cumpriu as 

suas funcionalidades de registrar, controlar, recuperar e emitir relatórios técnicos e 

gerenciais, sem apresentar problemas.  

Mas o crescimento das atividades desenvolvidas pelo Arquivo Central demandava a 

substituição do sistema em funcionamento por uma ferramenta mais robusta e que atendesse 

às novas funcionalidades decorrentes do tratamento técnico documental. Durante os anos 

2002 e 2003, as equipes do Arquivo Central e da Tecnologia da Informação elaboraram e 

                                            
12

 O Correio Braziliense conta com doze lojas de classificados no Distrito Federal - 6 próprias e 6 franqueadas.  Essas lojas 
têm como principal  atribuição a captação de todas as modalidades de anúncios, para publicação do caderno de classificados 
mais consultado pela população da região. 
13

 Lançado pela Microsoft em 1992, o Microsoft Access vendeu mais de um milhão de cópias em menos de um ano. Em abril 
de 1994 foi lançada a versão 2.0 (quando o Microsoft Access ganhou maioridade como banco de dados). Uma característica 
marcante do Microsoft Access, que integra o pacote Office, é a sua facilidade de uso (sendo o mais fácil SGBD). Da versão 
2.0 pulou para a versão 7.0 (ou 95) e logo a versão 8.0 (ou 97), lançada em março de 1997. No ano 2000, com sua estrutura 
alterada, nasceu o Access 2000, em 2002 o Access XP, e em 2003, juntamente com o Office, o Access 2003, que é muito 
semelhante ao XP. In: www.plugin.com.br. Acesso e, 30 de julho de 2007 
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desenvolveram, em SQL Server14, o Sistema Integrado de Gestão Arquivística dos 

Associados Centro-Oeste – SIGA.  Desde a sua implantação em agosto de 2003, o SIGA vem 

atendendo às necessidades da área. Porém, buscando acompanhar a necessária evolução e 

adequação às novas tecnologias voltadas para o gerenciamento de documentos físicos e 

digitais, os requisitos funcionais para o desenvolvimento ou aquisição de uma ferramenta já 

foram elaborados e aguardam a decisão da direção para iniciar o processo de implantação. 
 

- Execução das atividades operacionais 

Desde o início das suas atividades, em maio de 1999, o Arquivo Central vem recebendo 

documentos das áreas, realizando o tratamento técnico da documentação, contemplando as 

atividades de classificação, alimentação da base de dados, avaliação e eliminação de 

documentos e o atendimento às demandas de pesquisas dos clientes. 

Os quadros abaixo revelam os resultados das atividades de transferência e/ou 

recolhimento, eliminação, pesquisas atendidas e não atendidas e o total de documentos 

consultados: 

TRANSFERÊNCIA E/OU 
RECOLHIMENTO ELIMINAÇÃO 

 
ANO 

Metros lineares Caixas Metros lineares 
 

Caixas 

4/1999 46,06 329 485,94 3.471 
2000 166,46 1.189 0 0 

2001 102,06 729 0 0 

2002 7,28 52 0 0 

2003 0 0 0 0 
2004 285,32 2.038 98 700 

2005 284,90 2.035 0 0 

2006 178,50 1.275 136,92 978 

até 4/2007 59,64 426 47,74 341 

TOTAL 1.130,22 
 

8.073 768,60 5.490 
FIG.14 – Quadro de transferência e/ou recolhimento e eliminação de documentos 
 
 
 

ANO PESQUISAS NÃO 
ATENDIDAS 

 

PESQUISAS 
ATENDIDAS 

QTE % 

DOCUMENTOS 
CONSULTADOS 

4/1999 246 11 4,4 2.097 
2000 451 5  1,1 3.752 
2001 524 6  1,1 3.399 
2002 428 27  6,3 2.147 
2003 294 5  1,7 878 
2004 287 7   2,4  1.434 

                                            
14

 Sistema Gerenciador de Bancos de Dados, Relacionais, SGBDR, que funciona unicamente sob sistema operacional 
Windows NT. In: www.scriptfacil.com. Acesso em 30 de julho de 2007. 
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2005 157 12  7,6 791 
2006 128 2 1,5 837 

até 4/2007 61 0 0 154 
 

TOTAL 
 2.576 75 

 

2,9 15.489 
 
FIG.15 – Quadro de atendimento aos clientes, pesquisas não atendidas e documentos consultados. 

 
Para a equipe do Arquivo Central, o procedimento de avaliação e conseqüente 

eliminação de documentos é vital para o programa de gestão de documentos. Por isso, o 

processo de eliminação de documentos foi selecionado para ser apresentado de forma 

detalhada, com o objetivo de mostrar que, sendo realizado com critérios técnicos, permite a 

sua execução com credibilidade e confiança, haja vista que nenhum documento será 

eliminado aleatoriamente e também não será conservado por tempo maior do que o 

necessário para o cumprimento das atividades que o geraram. Conforme previsto na Norma 

Operacional de Atendimento, Transferência e/ou Recolhimento, Acesso, Empréstimo e 

Eliminação de Documentos, o procedimento de eliminação deve ocorrer anualmente, entre os 

meses de janeiro e abril. O processo é iniciado com a aplicação da tabela de temporalidade de 

documentos, seguindo da geração, pelo SIGA, da listagem de eliminação dos documentos 

que já cumpriram os prazos de retenção. Por último, é necessária a aprovação, pelos gestores 

responsáveis, do Termo de Eliminação de Documentos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Caso não haja qualquer ressalva por parte dos gestores, a equipe encaminha a 

numeração das caixas que deverão ser eliminadas para a empresa de guarda terceirizada. 

Depois de separadas, as caixas são transportadas para a empresa de reciclagem. A partir deste 

ponto, todas as etapas são supervisionadas e registradas em meio fotográfico por um 

representante do Arquivo Central. Os documentos são retirados das caixas e colocados numa 

esteira e levados até a máquina de fragmentação. Terminada a fragmentação, os documentos 

são empacotados e destinados para reciclagem e as caixas são reaproveitadas pelo Arquivo 

FIG. 18 – Documentos fragmentados FIG.16  – Retirda dos documentos 
das caixas 

FIG. 17 – Preparação para a 
fragmentação 
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Central. Ao final, o Termo de Eliminação de Documentos e a Listagem de Eliminação de 

Documentos são arquivados. Desde a criação do Arquivo Central, foram destinadas para 

reciclagem 27,45 toneladas de papel. Considerando-se que cada tonelada de papel reciclado 

corresponde a seis árvores com 10 anos, contribuímos para a preservação de 164,7 árvores. 

 

- Capacitando e treinando os clientes  

 
 
 
 
 
 
 
 
        FIG.19 – Material didático                           FIG.20 – Resultado da avaliação dos participantes 

 
Visando a capacitação técnica dos seus clientes, anualmente a equipe do Arquivo 

Central elabora a oficina de Gestão de Documentos. O evento tem como principais objetivos 

treinar e integrar os funcionários da empresa e, fundamentalmente, conscientizá-los sobre a 

importância da gestão documental e da preservação da memória institucional. Também, é 

uma oportunidade para ratificar a necessidade de atender aos preceitos previstos na Norma 

Operacional de Acesso, Transferência e/ou Recolhimento, Empréstimo e Eliminação de 

Documentos.  

O programa da oficina está dividido em sete módulos. Contempla os principais 

conceitos sobre a gestão documental, política nacional de arquivos, métodos e técnicas para a 

organização dos documentos e noções de conservação e preservação. Tendo por objetivo 

implementar ações de melhoria para os próximos treinamentos, ao final de cada treinamento 

é realizada uma avaliação pelos participantes. O resultado de 2006 apresentou um índice de 

93,16% de aprovação.  

 
- Avaliar as ações do programa junto aos usuários 

Na busca da melhoria contínua e visando ampliar e aperfeiçoar as relações do setor com 

seus clientes, de 27 a 31 de março de 2006 foi realizada a 1ª Pesquisa de Satisfação dos 

clientes do Arquivo Central.  Teve como principal objetivo medir o nível de satisfação dos 

clientes e identificar as necessidades de aperfeiçoamento no atendimento. Para definir o 

universo da pesquisa, foram selecionados os clientes que mais utilizaram os serviços nos anos 

de 2004 e 2005, totalizando 16 pessoas. Os resultados mostraram alto índice de satisfação em 

2ª OFICINA  
INTRODUÇÃO À GESTAO DE DOCUMENTOS 

ITENS AVALIADOS AVALIAÇÃO 

REALIZAÇÃO DO EVENTO 90,53% 

FACILITADOR 96,84% 

ORGANIZAÇÃO 83,33% 

SATISFAÇÃO GERAL 93,16% 
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relação ao atendimento e foram apresentadas as seguintes sugestões de melhoria: divulgar o 

funcionamento da empresa de guarda terceirizada; melhorar o sistema de solicitação de 

documentos e/ou base para consulta; realizar oficinas enfatizando a organização e a 

transferência dos documentos e, por fim, aumentar a equipe do Arquivo Central. 

Abaixo, os principais resultados da pesquisa:  

Como você qualifica o atendimento?

13%

62%

25%

Bom

Muito bom

Excelente

   

E o prazo de atendimento?

6%

50%

44% Bom

Muito bom

Excelente

 
                      FIG.21 – Pergunta 1, qualificação do atendimento                                  FIG. 22 – Pergunta 2, qualificação do prazo de atendimento 
 

 

Você recebe sugestões adequadas para 

solucionar os seus problemas?

100%

0%

Sim

Não

     

Houve algum impacto negativo no atendimento 

devido à terceirização do armazenamento dos 

documentos?

13%

87%

Sim

Não

 
                      FIG.23  – Pergunta 3,  solução dos problemas                                                 FIG.24 – Pergunta 4, avaliação da guarda terceirizada 

Uma nota de 1 a 10 para o seu nível de satisfação 

com os serviços prestados pelo Arquivo Central

25%

50%

25%

Nota 8

Nota 9

Nota 10

 
                                                           FIG. 25 – Pergunta 5, nível de satisfação do cliente                                    
  

- Divulgar o desenvolvimento das ações 

Acreditamos que a divulgação da missão, das atribuições, das atividades desenvolvidas 

e dos procedimentos técnicos e administrativos é de elevada importância para aproximar os 

clientes e facilitar a comunicação. Assim, com o objetivo de manter os clientes informados e 

atualizados, a equipe elaborou um folder contendo as principais informações sobre o Arquivo 

Central. Com a mesma finalidade, o canal da intranet é usado freqüentemente para 

compartilhar as ações concluídas e em andamento.  
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- Medidas de conservação e preservação dos documentos  

Seguindo o conceito de que a preservação é uma função arquivística destinada a 

assegurar as atividades de acondicionamento, conservação, armazenamento e restauração de 

documentos, visando a manter os documentos em condições de acesso tanto físico quanto 

intelectual15, a equipe do Arquivo Central vem buscando realizar ações voltadas para 

preservar os documentos e mantê-los em condições adequadas para o manuseio. 

As instalações do Arquivo Central, onde estão armazenados apenas os documentos em 

processo de organização, são higienizadas diariamente e dedetizadas semestralmente. Para 

auxiliar a eliminação de fungos, bactérias e substâncias alergênicas em suspensão do ar, 

existem três aparelhos que fazem a esterilização do ambiente. Os documentos de valor 

permanente são embalados com papel alcalino e acondicionados em caixas revestidas com o 

mesmo material, evitando, assim, a deterioração. Para manter os documentos preservados, o 

material metálico é retirado e os documentos passam por uma limpeza manual.  

Buscando manter a integridade física dos documentos e como o espaço físico nas 

dependências da empresa estava esgotado, para o armazenamento da documentação, optamos 

pelo uso dos serviços de guarda terceirizada, como já sinalizado anteriormente. Cabe ressaltar 

que, como o êxito ou o fracasso da terceirização depende fundamentalmente da qualificação 

do prestador do serviço, precisamos ter cautela e responsabilidade na seleção do fornecedor. 

O conjunto de critérios para a escolha da empresa foi rigoroso e contemplou a verificação e 

análise dos aspectos relacionados ao ambiente (temperatura, umidade relativa do ar, luz, 

qualidade do ar e limpeza); segurança do acervo (sistemas de proteção contra incêndio e os 

sistemas elétrico e hidráulico); agentes biológicos (mofo, roedores e insetos); segurança 

quanto a roubo e vandalismo e mobiliário de armazenagem e embalagens.  

 

5. RESULTADOS ALCANÇADOS, PRINCIPAIS PROBLEMAS E AÇÕES FUTURAS  

Para o Programa de Gestão Arquivística de Documentos dos ACO ser bem sucedido 

são fundamentais o apoio da direção superior e a alocação dos recursos necessários para a sua 

implementação. Os entraves são muitos e o principal problema consiste no fato de que a 

gestão de documentos, da informação e do conhecimento sequer é contemplada nos objetivos 

                                            
15 BELLOTTO, Heloísa Liberalli; CAMARGO, Ana Maria de Almeida (coord.) Dicionário de Terminologia Arquivística. São 
Paulo: Associação dos Arquivistas Brasileiros. Núcleo Regional de São Paulo: Secretaria de Estado de Cultura,1996 
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estratégicos do Grupo ACO. Gerir a informação arquivística ainda não faz não parte do 

planejamento estratégico da organização.  

Muitas são as barreiras a serem ultrapassadas para que se consolide a política de gestão 

arquivística de documentos no Grupo. A conscientização e o comprometimento da direção, 

dos gestores e dos produtores dos documentos e o envolvimento da equipe de trabalho são 

fatores imprescindíveis para o sucesso do projeto.  

Os resultados parciais alcançados pelo Programa de Gestão Arquivística de 

Documentos dos ACO indicam a complexidade da questão documental no âmbito da 

organização. Em oito anos, pouco foi realizado quando comparado ao cronograma inicial do 

projeto. Ainda há um longo caminho a ser percorrido para adotar a padronização dos modelos 

(templates) dos documentos de uso comum e específicos, criar e implementar o Sistema 

Integrado de Protocolo e Arquivos, composto por Protocolo, Arquivos Setoriais e Arquivo 

Central e, quiçá, a implantação do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Arquivísticos 

do Grupo Associados.  

É premente a necessidade de elaborar normas que determinem padrões que garantam a 

gestão, a preservação e o acesso aos documentos arquivísticos em meio digital. Diariamente, 

a organização depara-se com problemas de recuperação e de acesso à informação, devido ao 

acentuado descompasso entre a incorporação de novas tecnologias da informação e as 

técnicas e os princípios arquivísticos. Podemos afirmar que, a cada dia, perdemos grande 

parte da memória documental e deparamo-nos com muitas dificuldades para segurança na 

tomada de decisão, devido à falta de informações organizadas, atualizadas, contextualizadas e 

disponíveis. Desta forma, o Grupo ACO necessita, com urgência, estabelecer procedimentos 

técnicos e administrativos de modo a garantir a integridade, a autenticidade e a fidedignidade 

das informações necessárias à administração e à história.  
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1. IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTAL 
 
 

A fase de identificação documental pressupõe o reconhecimento de 

elementos que caracterizam os documentos, seja em fase de produção ou de 

acumulação nos arquivos, em instrumentos de coleta de dados. É uma fase que 

busca o conhecimento dos procedimentos e rotinas de produção de documentos no 

órgão, cujo resultado final é a definição das séries documentais. 

O estudo do contexto de produção das tipologias identificadas pressupõe o 

levantamento de elementos, que versem a sua criação, estrutura e desenvolvimento 

do órgão, sendo esta a primeira tarefa da identificação. A segunda é a identificação 

do tipo documental, a qual está baseada no método diplomático, que é utilizado para 

extrair e registrar os elementos constitutivos do documento, visando entender e 

conhecer o seu processo de criação. O registro desses elementos nessa fase é 

imprescindível para a análise realizada na fase da avaliação, função arquivística, 

que tem por finalidade atribuir valores para os documentos, definindo prazos para 

sua guarda, objetivando e racionalização dos arquivos como meio de proporcionar a 

eficiência administrativa. 



 

Neste sentido, a fase de identificação assume um papel relevante no 

processo de continuidade do fazer arquivístico, fornecendo dados, que serão 

utilizados no processo da avaliação. 

 

1.1 Elementos Conceituais sobre Identificação 

 

O histórico da identificação inicia-se nas primeiras Jornadas de Identificação 

e Avaliação de Fundos Documentais das Administrações Públicas, realizadas em 

1991, em Madrid na Espanha, na qual a identificação foi reconhecida como uma 

fase da metodologia arquivística (MARTÍN-PALOMINO BENITO; TORRE MERINO, 

2000, p. 11). Este reconhecimento definiu qual é o momento arquivístico para o 

desenvolvimento desta fase e como aplicar esta metodologia. A identificação passa 

a ser considerada como a primeira fase do trabalho arquivístico, e o seu corpo 

metodológico se divide em três etapas: “identificação do órgão produtor, 

identificação do elemento funcional e a identificação do tipo documental” (MARTÍN-

PALOMINO BENITO; TORRE MERINO, 2000, p. 15, tradução nossa). 

No Brasil, o Arquivo Nacional a partir de 1981, implantou o Programa de 

Modernização Institucional-Administrativa, o qual era constituído de vários projetos, 

sendo que um deles previa a identificação e controle dos conjuntos documentais 

recolhidos. A atividade da identificação, adquiriu uma importância maior e foi definida 

como uma das metas no tratamento dos conjuntos (ARQUIVO NACIONAL (Brasil), 

1985, p. 9). Com o término desses trabalhos, foi publicado o manual de 

procedimentos para a identificação de documentos em arquivos públicos e o manual 

de levantamento da produção documental em 1985 e 1986, respectivamente. 

Naquele momento, a metodologia da identificação apresentava um enfoque 

para o tratamento de massas documentais acumuladas nos arquivos, e a discussão 

proposta pelo Arquivo Nacional não chegou ao nível da identificação da tipologia 

documental,ou seja, passou longe da discussão sobre as características do 

documento, focando apenas o nível do fundo. 

Atualmente, a metodologia de identificação tipológica é realizada no 

tratamento documental, porém, é parcialmente reconhecida na área. Mesmo estando 

presente na literatura, há uma variação na designação do termo, este é encontrado 

como: tarefa, levantamento de dados, diagnóstico de problemas documentais, 

análise de produção, análise dos documentos, análise do fluxo documental; do 
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órgão produtor ou da instituição produtora; estudo da estrutura organizacional, entre 

outros. 

A identificação, segundo Martín-Palomino Benito e Torre Merino (2000, p. 

14, tradução nossa), é a “fase do tratamento arquivístico que consiste na 

investigação e sistematização das categorias administrativas em que se sustenta à 

estrutura de um fundo”. É considerada a primeira fase da metodologia arquivística, 

por apresentar um caráter intelectual e investigativo, o qual visa o reconhecimento 

do órgão produtor e das tipologias documentais existentes, cujo objetivo final é a 

definição das séries documentais (MARTÍN-PALOMINO BENITO; TORRE MERINO, 

2000, p. 14), que se configuram como conjuntos de tipos documentais que tem 

produção seriada. São nas séries que encontramos a identidade do órgão produtor, 

as funções, as competências e a definição do tipo documental. 

Vale ressaltar que o Dicionário de Terminologia Arquivística publicado pela 

Associação de Arquivistas Brasileiros em 1996, não apresenta o termo. Entretanto, o 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística publicado pelo Arquivo Nacional, 

em 2005, faz referência e define a identificação como um “processo de 

reconhecimento, sistematização e registro de informações sobre arquivos, com 

vistas ao seu controle físico e/ou intelectual” (ARQUIVO NACIONAL (Brasil), 2005, 

p. 104). Definição esta voltada para os arquivos enquanto fundos, mas que pelo 

menos registra o conceito, sendo uma abertura para o conhecimento da 

identificação como parte da metodologia, primeira referência à história do conceito 

da identificação no Brasil. 

Com base na proposta metodológica da faze de identificação de Martín-

Palomino Benito e Torre Merino (2000, p. 15), que contemplam a identificação do 

órgão produtor, enquanto fundo e o tipo documental em seu menor nível, são 

definidos três momentos para a realização deste procedimento metodológico: 1) 

Identificação do órgão produtor; 2) Identificação do elemento funcional e 3) 

Identificação do tipo documental (2000, p. 15).Para os autores a fase de 

identificação, deve se iniciar pela identificação do órgão produtor, sendo seguida 

pela identificação do elemento funcional. Entretanto, serão associadas em uma 

mesma etapa e/ou procedimento, pois são tarefas afins, as quais se complementam 

em um mesmo estudo, e são realizadas a partir de entrevistas e/ou aplicação de 

questionário, pelo estudo da legislação, com especial atenção aos itens que tratam 

das funções e competências, razão pela qual não há necessidade de separá-las 
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neste estudo. Nesta perspectiva, podemos afirmar que a fase da identificação se 

constitui de dois momentos, e não três: a identificação do órgão produtor, 

considerando os elementos funcionais que o caracterizam internamente, e a 

identificação do tipo documental. 

 

1.2 Elementos Metodológicos 

 

1.2.1 Identificação do contexto de produção 

 

Na fase de identificação, a primeira etapa será o levantamento do contexto 

de produção, que versa sobre o elemento orgânico e o órgão produtor da 

documentação gerada como conseqüência do exercício de suas funções (MARTÍN-

PALOMINO BENITO; TORRE MERINO, 2000, p. 15). Dessa forma, compreende-se 

como órgão produtor toda instituição, empresa e/ou organização de pequeno, médio 

ou grande porte que exerce atividades e tem como reflexo dessas, a produção de 

documentos, com o fim de atingir seus objetivos sociais, comerciais e/ou 

governamentais. Portanto, é quem cria o conjunto documental. Então, como fazer 

essa identificação e quais os procedimentos que devem ser realizados? 

Identificar o contexto de produção é conhecer toda vida do órgão, significa 

investigar a história administrativa, sua origem, seu funcionamento, a hierarquia de 

competências e funções desempenhadas. Isso possibilita encontrar as falhas do 

órgão, que serão analisadas para se chegar a possíveis soluções e para gerar 

eficiência no desenvolvimento das metodologias arquivísticas a serem aplicadas. 

Martín-Palomino Benito e Torre Merino demonstram um estudo 

sistematizado, que versa sobre:  órgão produtor, organogramas e legislação. Neste 

estudo os autores apresentam vários elementos, para a elaboração do índice do 

órgão produtor. Conforme os autores, se deve diagnosticar o nome, a origem, as 

datas e textos normativos que indiquem mudanças na estrutura do órgão, as 

subordinações a outros órgãos e os documentos mais produzidos. No repertório de 

organograma, o arquivista deverá partir dos dados coletados, que propiciem 

análises, principalmente, das diversas estruturas que o órgão apresenta. Já no 

índice legislativo serão produzidas fichas, com informações sobre a legislação que 

afeta o órgão, definindo sua data de aprovação e publicação resumo da norma 

(MARTÍN-PALOMINO BENITO; TORRE MERINO, 2000, p. 17). 
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Nota-se que os procedimentos adotados para esta identificação estarão 

baseados em coletas de dados. Subentende-se por coleta de dados e informações 

“o registro sistemático do conjunto de elementos que se associa ao comportamento 

de um fenômeno, de um sistema ou de um conjunto desses dois” (ROCHA, 1987, p. 

169) e para diagnosticar tais conjuntos, existem três técnicas: a entrevista, o 

questionário e a observação pessoal ou direta, que segundo Rocha (1987, p. 169) 

se elaboradas e aplicadas de forma imperfeita comprometerá o planejamento final. 

Apoiados nesse estudo serão definidos alguns elementos definidos no 

Quadro 1, os quais nortearão a elaboração de questionários e roteiros para 

entrevista, visando o reconhecimento do contexto de produção. São eles: 

 

 
 
Quadro 1: Elementos para a Identificação do Contexto de Produção. 
Fonte Adaptada: ALMEIDA, 2000, p. 45 e MARTÍN-PALOMINO BENITO; TORRE MERINO, 2000, 
p. 84. 
 

Esses elementos vão auxiliar na primeira parte da fase de identificação, no 

reconhecimento do contexto de produção os dados devem ser diagnosticados com 

rigor e registrados nos formulários de levantamento de dados. 

ÓRGÃO PRODUTOR ELEMENTOS A SEREM IDENTIFICADOS SUGESTÃO DE TÉCNICAS DE 
PESQUISA 

 � A denominação do órgão produtor; 
� Origem, data de criação do órgão; 
� Legislação que regulamenta a criação e 

define a estrutura do órgão; 
� Objetivos do órgão; 
� Definição das funções e competências; 
� Legislação que define as funções e 

competências do pessoal; 
� Composição do quadro de pessoal; 
� Subordinação dos cargos. 

Entrevista, Questionário, 
Legislação. 
 
 

Arquivo: 
Documentação 
(elementos que 
complementaram a 
identificação dos tipos 
documentais) 

� Quantos documentos compõem o 
arquivo (metros lineares); 

� Quais são os tipos de documentos 
produzidos para o arquivo; 

� Quais as séries documentais mais 
acessadas; 

� Diversidade de suportes; 

Entrevista, Questionário, 
Legislação e/ou Manual de 
Procedimento. 

Tratamento técnico 
aplicado à 
documentação e 
instrumentos para 
recuperação e 
preservação 

� Classificação; 
� Ordenação; 
� Descrição; 
� Informatização, software e hardware; 
� Digitalização; 
� Microfilmagem. 

Entrevista, Questionário e ou 
Observação Pessoal ou Indireta. 

Usuário � Usuário em potencial. Entrevista, Questionário e ou 
Observação Pessoal ou Indireta. 

Fechamento � Qual o problema detectado? 
� Qual é a necessidade relativa ao 

tratamento técnico encontrada no 
arquivo? 

Entrevista, Questionário – 
direcionada ao produtor e/ou 
Observação Pessoal ou Indireta. 
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1.2.2 Identificação do tipo documental 

 

A identificação dos tipos documentais é o segundo momento da fase de 

identificação. O tipo documental é a “configuração que assume uma espécie 

documental de acordo com a atividade que a gerou” (BELLOTTO; CAMARGO, 1996, 

p. 74). O tipo documental é formado pela espécie documental, mais a atividade que 

esta configurada em tal documento, ou seja, é o nome definido para determinado 

documento, segundo o seu formato e a ação implícita no conteúdo do documento. 

A definição e utilização dos termos: tipologia documental e série documental 

na metodologia arquivística, com enfoque especial à fase de identificação propiciam 

um respaldo científico e técnico para os trabalhos arquivísticos, a ponto de 

apresentar tal peculiaridade desses termos, mostrando que o objeto de estudo não é 

apenas um documento (unidade), mas um documento com suas partes estruturais 

(forma) e orgânicas (conteúdo) que definem o tipo documental, e que tais elementos 

possibilitam a identificação, a análise e o planejamento direcionando a aplicação da 

metodologia arquivística. 

Baseado nos manuais da área de Arquivologia, mais especificamente, nos 

estudos sobre tipologia documental e diplomática, selecionamos alguns elementos 

necessários para a formatação da ficha de identificação do tipo documental, são 

eles: 

Quadro 2: Elementos para a Identificação do Tipo Documental 
Fonte Adaptada: MARTÍN-PALOMINO BENITO; TORRE MERINO, 2000, p. 86 e RODRIGUES, 
2006, p. 48. 
 

Elementos Corresponde a: 

Espécie A forma do documento que corresponde à disposição das informações no 
documento.  

Atividade Ação pela qual o documento foi criado (buscar o verbo que designa a ação) 
Tipo documental Denominação da espécie mais a atividade 
Equivalência Termo equivalente ao da área que se atua 
Objetivo da produção O objetivo final para qual o documento foi criado 
Elementos diplomáticos Elementos que constituem o corpo formal do documento 
Fundamento legal Trecho da legislação com a referência, esta que regulamenta a produção do 

documento e o prazo de prescrição. 
Documentos em anexo Demais documentos incorporados ao tipo documental 
Data limite Data da produção do tipo documental 
Classificação Código pré-estabelecido pelo órgão para organização dos documentos 
Notação Número de documento pasta e caixa que se encontra o tipo documental. 
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Cada elemento adquire um valor importante na fase de identificação: a 

espécie garante um olhar sobre a forma e/ou estrutura do documento; a atividade, 

por sua vez, garante um olhar sobre a substância, de modo a facilitar a 

compreensão da ação que levou a produção de determinado tipo, ou seja, o porquê 

foi gerado. 

Na união desses dois elementos espécie mais atividade temos a formação 

do tipo documental, uma vez diagnosticados possibilita: separar suas partes, 

comparar com outros tipos e levantar o contexto de produção na sua totalidade caso 

os dados do órgão produtor não seja suficientes para o reconhecimento. 

 A equivalência vai ter um caráter instrumental de vocabulário controlado, 

pois as áreas do conhecimento utilizam termos específicos, os quais são 

desconhecidos para nós, e são termos utilizados de modo natural na denominação 

dos documentos produzidos. Assim, estabelecemos a equivalência, descrevemos o 

termo da área e segundo o vocabulário de tipologias definimos um termo arquivístico 

de igual valor, isto auxiliará de modo determinante na recuperação dos documentos, 

principalmente, em arquivos especializados.  

 A data limite é um elemento básico, que indica o nascimento do documento, 

ela contextualiza a produção na linha do tempo, qualifica como antigo ou recente, 

além de posteriormente orientar a ordenação na organização interna das séries 

documentais. 

No item classificação, deve-se registrar a organização pré-estabelecida pela 

instituição e confirma as estruturas e funções. A notação, por sua vez, auxiliará no 

acesso ao documento, localizando a caixa, pasta e a posição do documento. 

O fundamento legal nos mostrará se a produção do tipo documental está 

regulamentada por lei, confirmando, por sua vez, as atividade e funções, assim 

saberemos as atividades que são exercidas e que não têm respaldo legal, mas que 

foram geradas de acordo com uma nova necessidade que a instituição precisou 

suprir em um determinado momento e também a lei que define o prazo prescricional. 

Os elementos diplomáticos garantem a fidedignidade da estrutura do 

documento, podem vir a ser objeto de estudo para padronização dos documentos, 

caso o órgão tenha vários documentos realizando a mesma atividade. O mesmo 

ocorre com o item objetivo da produção, esse, por sua vez, poderá subsidiar a 

implantação ou melhorias na gestão documental reduzindo as incertezas no 

processo decisório. 
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A relação dos documentos em anexos indica se é um documento composto 

ou simples, portanto se é um processo ou expediente. 

Logo, a fase de identificação, composta pelas etapas de reconhecimento do 

contexto de produção e do tipo documental, possui um corpo metodológico que 

orienta o modo de coletar e registrar os elementos em instrumentos, fato que 

poderá, posteriormente, conduzir a uma análise desses dados e, 

conseqüentemente, possibilitará indicar caminhos para o tratamento técnico do 

arquivo. 

 Uma vez que a identificação conduz ao diagnóstico das falhas ocorridas na 

gestão documental. Quando bem elaborada, permite chegar à causa do problema e, 

a partir daí, orientar todo o trabalho arquivístico, pois são esses problemas que 

instigam nossas capacidades para buscar novas soluções. 

Identificar os problemas documentais implica em diagnosticar as rotinas, a 

produção, as atividades e tarefas, bem como mapear os fluxos documentais, através 

de organograma, entrevista e questionários, o que viabiliza a criação de políticas 

públicas para os arquivos, que só devem ser elaboradas baseadas no estudo do 

contexto de produção, de modo a contemplar as normas administrativas. 

 Através da aplicabilidade da metodologia da fase de identificação, temos os 

primeiros instrumentos arquivísticos: o formulário de levantamento de dados e as 

fichas de identificação do tipo documental, de forma que bem definidos os campos, 

sejam a posteriori subsídios para a avaliação documental. 

 

2. AVALIAÇÃO DOCUMENTAL 

 

2.1 Contextualização Histórica da Avaliação 

 

A avaliação por sua vez é uma operação antiga, a qual era conhecida pelo 

termo expurgo. Com o passar do tempo, ela evoluiu e adquiriu corpo metodológico 

se tornando uma função arquivística (MARTÍN-PALOMINO BENITO; TORRE 

MERINO, 2000, p.26). 

Durante o Século XIX e primeira metade do Século XX o expurgo era visto 

como uma operação simples, uma técnica de eliminação de documentos. Com as 

novas pesquisas da época, foi estabelecido um novo termo – selección - para 

designar a eliminação de documentos. Porém, nos congressos nacionais de 
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arquivos, não houve a aceitação desse termo, pois até aquele momento o expurgo 

era um termo fixo na tradição ibero-americana. 

Por fim, chegou-se à conclusão que selección era um termo certo para tal 

função arquivística, pois o termo expurgo significava uma destruição indiscriminada 

de documentos, logo era um termo que correspondia apenas a um dos 

procedimentos do corpo metodológico da avaliação, e não a sua totalidade como 

função (MARTÍN-PALOMINO BENITO; TORRE MERINO, 2000, p. 27). 

É interessante observar que no Brasil, apesar de ser um termo não usual 

entre os profissionais da área, ele se mantêm presente nos dicionários como 

remissiva. Vale ressaltar, que esta exposição não é em vão, pois este termo foi 

utilizado por longo período nas instituições. Esse fato contribuiu para a construção 

da avaliação, como função arquivística, a qual hoje é primordial na gestão 

documental no âmbito dos arquivos. 

A avaliação só chegou a ser denominada uma função arquivística nos 

congressos e jornadas, devido a muitos estudos empíricos, com análise de métodos 

e discussões sobre a terminologia empregada nesse fazer arquivístico. Temos, por 

exemplo, o termo expurgo, o qual proporcionou questionamentos e impulsionou a 

busca por um conceito mais representativo da função de avaliar. 

Sobre os aspectos metodológicos a avaliação significa o “processo de 

análise de arquivos, visando a estabelecer sua destinação de acordo com os valores 

que lhes forem atribuídos” (BELLOTTO; CAMARGO, 1996, p. 11). A avaliação, como 

fazer arquivístico e 

consiste em identificar valores para os documentos (imediatos e mediatos) e 
analisar seu ciclo de vida, com vistas a estabelecer prazos para sua guarda 
ou eliminação, contribuindo para a racionalização dos arquivos e eficiência 
administrativa, bem como para a preservação do patrimônio documental 
(BERNADES, 1998, p. 14). 

 

A avaliação como função arquivística pressupõe a identificação de valores 

atribuição de prazos, para orientar a destinação, transferência ou recolhimento e/ou 

eliminação. 

Logo, a metodologia proposta para a avaliação, não é um mero 

procedimento, é uma função que requer cuidados, análises e reflexões (RIVAS 

FERNÁNDEZ, 2002, p. 3), porque ela apresenta a peculiaridade de aniquilar 

documentos, ou seja, exterminá-lo, e isso nenhuma outra função tem. 
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Esse fato faz com que seja considerada uma das funções mais complexas 

realizadas nos arquivos, o que justifica uma maior atenção por parte dos arquivistas, 

pois podemos organizar um arquivo quantas vezes forem necessárias, podemos 

descrevê-lo quantas vezes forem necessárias, porém, uma vez eliminado, eliminado 

para sempre e não há como voltar atrás. 

A arquivística1 se apóia nos princípios teóricos da proveniência que segundo 

o Dicionário de Terminologia Arquivística, é o “princípio segundo o qual os arquivos 

originários de uma instituição ou de uma pessoa devem manter sua individualidade, 

não sendo misturados aos de origem diversa” (BELLOTTO; CAMARGO, 1996, p. 

61), ou seja, é o reconhecimento do contexto de produção e se apóia na posição 

vertical de um organograma onde estão dispostas as grandes competências, 

funções e atividades do órgão e da ordem original, essa é o segundo princípio, que 

alguns autores definem como ordem natural, ambas tem o mesmo significado. Esse 

princípio leva em “conta às relações estruturais e funcionais que presidem a gênese 

dos arquivos, garante sua organicidade” (BELLOTTO; CAMARGO, 1996, p. 61) e 

sua metodologia – avaliação, organização e descrição – sustentam a sistematização 

dos arquivos no decorrer do ciclo de vida dos documentos. 

Ligado a esses princípios, está o ciclo vital dos documentos que tem como 

base primordial à teoria das três idades, a qual garante não somente a configuração 

da 1ª idade – corrente; 2ª idade – intermediário; e 3ª idade - permanente, mas a 

sistematização da produção documental (a gênese), do tratamento documental e de 

sua utilização (BELLOTTO; CAMARGO, 1996, p. 73).  

Esses fundamentos vão nortear todas as práticas e reflexões do tratamento 

documental acerca de um arquivo, orientando o desenvolvimento das metodologias 

arquivísticas, o que faz necessária à caracterização dos mesmos. 

Bernardes (1998, p. 14) defende que a avaliação deve ser realizada no 

momento da produção, pois é uma forma do arquivista ter um controle imediato do 

que se produz num determinado momento na instituição. Assim, o documento já sai 

para o arquivo corrente com os prazos definidos para seu ciclo de vida documental. 

Porém, definir um momento para se realizar a tarefa de avaliação é 

estabelecer uma verdade incerta, pois a avaliação pode ser realizada antes, durante 

ou depois da classificação. O que vai propiciar o momento ideal é a necessidade da 

                                                 
1 Arquivística como área do conhecimento das práticas profissionais. 
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instituição com esta função arquivística de avaliar, lembrando que tais funções 

podem se intercalar ou mudar de seqüência, mas sempre se iniciarão após a fase de 

identificação. 

Diante disso, a avaliação documental justifica-se em caráter social, pelo fato 

de que nenhuma instituição seja pública ou privada deve conservar todos os 

documentos produzidos no seu exercício, pois não haveria espaço, equipe e 

investimento financeiro suficiente para tratar de tal acervo (SCHELLEMBERG, 2004, 

p. 179). 

Dessa forma, com base nos manuais do Arquivo Nacional (2001) e 

Bernardes (1998) apresentaremos seis etapas para o desenvolvimento da avaliação: 

1. Constituição da comissão de avaliação de documentos 

2.  Elaboração do plano de trabalho; 

3.  Atribuição de valores; 

4.  Definição de prazos (vigência, prescricional, precaucional); 

5.  Produção da tabela de temporalidade; 

6.  Análise e publicação oficial do instrumento. 

Os itens 1 e 2 são etapas a priori que vão dar sustentação ao 

desenvolvimento correto e planejado; os itens 3, 4 e 5 são etapas específicas da 

função arquivística de avaliação e o item 6, é um procedimento a posteriori, o qual 

vai garantir a fidedignidade de todo trabalho desenvolvido, conseqüentemente, das 

informações apresentadas no instrumento. 

 

2.2 O Corpo Metodológico 

 

Considerando que a avaliação se constitui de procedimentos, que num 

primeiro momento versa sobre o levantamento de dados, que serão analisados e 

utilizados posteriormente na definição de valores e prazos de guarda para os 

documentos, cabe perguntar quais os elementos básicos que devemos identificar 

para que se tornem subsídios para uma análise criteriosa neste momento da 

avaliação? Quais os dados que devem ser coletados e em quais instrumentos 

devem ser registrados, a fim de fundamentar a função da avaliação? 

Elegemos algumas publicações e verificamos as metodologias propostas 

para a função de avaliar, de modo a destacar os elementos, os quais devem ser 
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diagnosticados para iniciar a análise e proceder à avaliação, são eles: valores, 

tramitação, vigência, prazo de guarda e legislação. 

Como primeiro elemento da avaliação, o trâmite, ou seja, o fluxo documental 

desde a “origem, pontos de tramitação e encerramento do trâmite” (BERNADES, 

1998, p. 17). O estudo do trâmite possibilitará ao arquivista, conhecer os caminhos 

dos documentos, visualizando quais documentos apresentam um trâmite curto, no 

qual o documento não necessita percorrer várias seções e/ou departamentos para 

concluir sua ação ou um trâmite longo, no qual o documento precisa percorrer um 

caminho maior, necessitando de vários pareceres para cumprir com a sua 

função/atividade. Além de informar quem tem competência para dar continuidade a 

esse caminho traçado para o documento, bem como notar a importância que o 

documento tem, iniciando o estabelecimento de valores primário e secundário. 

A tramitação “é a seqüência de diligencias e ações prescritas para o 

andamento de documentos de natureza administrativas, até seu julgamento ou 

solução” (BELLOTTO; CAMARGO, 1996, p. 74  

O início da tramitação ocorre no momento em que a instituição produz ou 

recebe o documento, registrando a data, o dia, mês e ano (VÁZQUEZ MURILLO, 

2004, p. 40). Ela termina no momento em que cumpre sua finalidade e passa a ter 

valor na vigência. 

A vigência, por sua vez, é considerada como a “força que tem um 

documento para permitir ou proibir (dispositivo); para testemunhar e dar fé 

(testemunhal); para simplesmente provar, em uma tramitação comum” (VÁZQUEZ 

MURILLO, 2004, p. 37, tradução nossa). 

Segundo o Dicionário de Terminologia Arquivística, a vigência é a “qualidade 

pela qual permanecem efetivos e válidos os encargos e disposições contidos nos 

documentos” (BELLOTTO; CAMARGO, 1996, p. 79), ou seja, o tempo durante o 

qual o conteúdo do documento está em vigor. A vigência se inicia a partir de um ato 

administrativo concreto, que já teve o seu trâmite concluído e sua ação solucionada 

ou resolvida.  

Logo, “uma vez esgotada a vigência se dá um tempo durante o qual é 

necessário guardar o documento por precaução” (VÁZQUEZ MURILLO, 2004, p. 42, 

tradução nossa). 

Temos então, o prazo precaucional, o qual é estabelecido para responder as 

eventuais reclamações administrativas ou jurídicas sobre aspectos referidos ao 
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texto, a falhas na tramitação ou há erros no cumprimento da vigência e, também, 

para servir de sustendo jurídico a outro documento que necessita para estar vigente 

(VÁZQUEZ MURILLO, 2004, p. 42). 

No entanto para definir os prazos o arquivísta terá que estudar a legislação, 

ela é “imprescindível para conhecer o âmbito de competências e atuações das 

instituições, seu desenvolvimento e evolução no tempo e seus procedimentos 

normativos legais e práticos surgem através dos usos e costumes administrativos 

gerais ou locais” (LÓPEZ GÓMES, 1998, p. 39). Quanto mais complexa a legislação 

mais complexa são estruturas e conseqüentemente os documentos de uma 

instituição. 

Na busca por revelar as potencialidades do processo de avaliação, e com 

base nos procedimentos de cada proposta metodológica, apresenta-se o seguinte 

quadro: 
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Quadro 3: Elementos de Identificação para se Proceder a Avaliação 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

AUTORES Mendoza 
Navarro  

 

Arquivo 
Nacional  

Bernardes Martín-
palomino 
Benito e Torre 
Merino  

Paes 
 

Rodrigues 
 

Valentim 
 

Vazquez Observaçã
o 

� Funções 
� Rotina 

atividades 
� Séries 

documentais 
 

� Funções/ati
vidades 

� Conjuntos 
document
ais 

� Competênci
as 

� Estrutura 
� Competências 
� Função/ 

atividades 
� Série documental 

 

� Órgão produtor 
(estrutura) 

� Series 
documentais 

 

� Estrutura, 
função 

� Atividade 
� Legislação 
� Estudo da 

documentaçã
o 

� Competênci
as 

� Atividades 
� Tipo 

documental 

� Tarefa 
� Atividades 

 

� Tipos 
Documentais 
� Estrutura 
   Atividade                                     

Estes 
elementos 
são 
levantados 
na fase de 
identificação  

 
 
 
E 
L 
E 
M 
E 
N 
T 
O 
S  � Valores 

� Tramitação 
� Vigência 
� Prazo de 

guarda 

� Vigência 
� Legislação 
� Prazos  
� Destinação 

� Tramitação  
� Valores 
� Prazo de guarda 

� Tramitação 
� Valores 
� Prazos 

� Valores 
� Prazo de 

guarda 
� legislação 

� Valores 
� Prazos 
� Destinação 

� Fluxo 
documental 

� Valores 
� Legislação 
� Prazo de 

guarda 

� Valores  
� Trâmitação 
� Vigência 
� Legislação 
� prazos 

Estes 
elemento 
são fazem 
parte da 
analise da 
avaliação  
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Neste quadro observa-se que no processo de avaliação, são identificados e 

analisados os seguintes elementos: valores, tramitação, vigência, legislação e prazo 

de guarda na maior parte dos autores. 

Uma vez definido quais são os elementos próprios para o processo de 

análise da avaliação, eles serão coletados e registrados na ficha de identificação de 

tipos documentais, que será aplicada aos documentos do âmbito contábil. Para 

tanto, se faz necessário algumas reflexões sobre o objeto de estudo desta pesquisa, 

o documento contábil. 

 

3.  O DOCUMENTO CONTÁBIL 

 

A contabilidade advém da área das Ciências Contábeis que tem como objeto 

o patrimônio, e tem como objetivo “estudar e controlar o patrimônio das entidades, 

mediante registro, a demonstração expositiva e a interpretação dos fatos neles 

ocorridos, com o fim de oferecer informação sobre sua composição e suas 

variações” (FRANCO, 1974, p. 21, grifo nosso). 

Conceituar documento contábil não é tarefa fácil, pois observa-se que a 

literatura é escassa no que diz respeito a sua conceituação, onde encontra-se 

definições técnicas sobre o mesmo, sem a abrangência do conceito proposto pela 

arquivística. Dessa forma, uma maneira de defini-lo é através de elementos que 

justificam sua existência e utilidade como: valores, procedimentos e finalidades. 

As Normas Brasileiras de Contabilidade o define da seguinte forma: 

2.2.1 – A Documentação Contábil compreende todos os documentos, 
livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a 
escrituração contábil. 
2.2.1.1 – Documento contábil, estrito-senso, é aquele que comprova os 
atos e fatos que originam lançamento (s) na escrituração contábil da 
Entidade. 
2.2.2 – A Documentação Contábil é hábil, quando revestida das 
características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na 
legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes".  
2.2.3 – A Documentação Contábil pode ser de origem interna quando 
gerada na própria Entidade, ou externa quando proveniente de terceiros. 
2.2.4 – A Entidade é obrigada a manter em boa ordem a documentação 
contábil (CONSELHO federal de contabilidade, 1985, p. 1). 

 
O documento contábil é toda informação registrada, recebida ou produzida 

oriunda de lançamentos que comprove e informe o controle sobre as riquezas das 

instituições seja ela pública ou privada de pessoa física ou jurídica, ou seja, “toda 

informação emanada pelo conhecimento contábil” (PASA, 2001, p. 78) e registrada. 
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  Comprovar os atos e fatos é uma característica do documento contábil, ou 

seja, ele nasce com uma natureza probatória de provar e testemunhar atos 

decorrentes da gestão de patrimônio, o que nos faz considerá-lo como um 

documento de arquivo.  

No entanto, mesmo com esta característica e considerando os elementos 

diplomáticos que compõe o seu formato, estes documentos juridicamente só terão 

valor probatório quando apresentarem uma identificação do bacharel em 

contabilidade, como o número de registro nos Conselhos Federal e Regionais de 

Contabilidade. 

Dessa forma o documento contábil cumpre a sua essência maior: provar e 

testemunhar os atos administrativos - financeiros de acordo com o direito tributário, 

assim, se insere no contexto arquivístico, pois apresenta uma entidade 

administrativa responsável pela custódia, pelo tratamento documental e pela 

utilização dos arquivos sob sua jurisdição. 

 

4. IDENTIFICAÇÃO PARA AVALIAÇÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS 

CONTÁBEIS: um estudo do escritório Calil.con Assessoria Contábil 

 

Assim definido as metodologias arquivísticas e o objeto de estudo passamos 

a aplicabilidade do método, o qual foi verificado através de um estudo realizado em 

um laboratório local, o escritório de contabilidade Calil.Con Assessoria Contábil que 

se localiza na Rua São Carlos, nº 203, Bairro Alto Cafezal - Marília (SP), no mês de 

julho de 2006, onde aplicamos a metodologia arquivística: a fase de identificação e a 

avaliação nas tipologias documentais produzidas.  

Primeiramente, os alunos do curso de arquivologia foram apresentados aos 

funcionários do escritório, estabelecendo assim um primeiro contato entre os 

arquivistas pesquisadores e os funcionários. O administrador apresentou as 

instalações físicas do escritório, possibilitando uma visão geral do funcionamento da 

empresa, além disso, providenciou material de escritório e equipamentos 

tecnológicos, como computador, impressora e xerox, para realização do nosso 

trabalho. 

Desde o início o apoio foi constante por parte de todos, mesmo que o 

objetivo do nosso trabalho não fosse claro para todos os funcionários do escritório. 
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Demos início à aplicação da metodologia de identificação, iniciando o 

levantamento de dados sobre o contexto de produção. Elaboramos um roteiro para 

entrevista que foi aplicada aos funcionários e usamos um formulário de 

levantamento de dados. Neste, registramos as informações levantadas na entrevista, 

as quais versam sobre as funções e rotinas de cada funcionário. Foi necessário 

elaborar um outro roteiro para entrevistar o bacharel em contabilidade, uma vez que 

o escritório não tinha sua história, origem e evolução registrada, nem sua estrutura 

fixada em organogramas. Este poder recuperados através da entrevista com o 

profissional contábil juntamente com o fluxograma de comunicação. 

A entrevista realizada com o produtor e com os funcionários, a priori não foi 

suficiente, pois nos encontramos em vários momentos recorrendo a novas 

explicações até chegar a um entendimento claro e preciso sobre o funcionamento do 

órgão. Isto não foi uma tarefa fácil, uma vez que o conhecimento prévio sobre a 

rotina e os procedimentos contábeis era parcial entre os estagiários de arquivologia 

e a ausência de organogramas e fluxogramas de serviços dificultou ainda mais a 

identificação deste contexto de produção dos documentos. 

Assim, as atividades inerentes à metodologia proposta foram sendo 

desenvolvidas, num primeiro momento, a fase de identificação, com o levantamento 

do histórico do órgão produtor e do arquivo descritos no seguinte relato a baixo.  

O escritório de contabilidade Calil.Con Assessoria Contábil se originou a 

partir de uma sociedade de profissionais em um escritório individual, enquadrado 

como sociedade de pessoa física em 1992. A partir de 2004, passa a ser 

reconhecido como pessoa jurídica. 

Em 1992, o escritório era constituído por quatro pessoas, um office-boy, dois 

profissionais contábeis e uma pessoa contratada. Neste período, o escritório 
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realizava as funções de abertura e fechamento de firma, escrituração fiscal, 

movimentação contábil, assistência técnica, serviço de pessoal e perícia contábil.  

 O escritório apresenta o seguinte quadro de cargos: I Profissional contábil; 2 

Técnicos e auxiliar em contabilidade; 1 Office-boy; 3 Auxiliares de escritório e 4 

estagiários. 

O histórico do arquivo do escritório de contabilidade é composto por 

documentos recebidos e produzidos no exercício das funções de prestação de 

serviços contábeis a clientes. As notas fiscais de compra e documentos relativos de 

abertura e fechamento de firma permanecem no arquivo do escritório e os outros, 

decorrido o ano em que foram apurados os tributos, somados a mais um ano para 

correções, são enviados de volta a empresa, perfazendo um total de dois anos sob a 

guarda do escritório.  

O escritório tem como usuário em potencial o produtor e o fisco, ou seja, os 

fiscais do Ministério da Fazenda, do Trabalho e demais órgãos governamentais da 

esfera federal e municipal. A organização do arquivo do escritório obedece ao 

critério das funções de abertura e fechamento de firma (caixas azuis), escrita fiscal e 

movimento contábil (caixas marrons) e serviço de pessoal (caixas vermelhas), sendo 

que em todas as funções há uma caixa da mesma empresa. 

No entanto, não dá para pontuar a série mais acessada, pois a ordenação 

interna dos documentos é feita por dossiês e não por tipos documentais. O produtor 

justifica que esta organização auxilia na fiscalização, pois dessa forma o fiscal irá 

encontrar toda a documentação que comprova determinada declaração, ou seja, 

uma organização direcionada para fiscalização, durante anos é realizada dessa 

maneira. 

Os documentos se encontram em suporte papel e digital. As declarações 

são elaboradas e depois de trabalhada as inconsistências, são enviadas. É impressa 

uma cópia e arquivadas e armazenadas também em CD. 

A informatização é uma realidade constante no escritório, a qual possibilita 

um trabalho rápido e efetivo. O Calil.Con atua com o software CONTIMAC, é um 

programa próprio para apurar os tributos e exportar para os órgãos federais e 

estaduais. 
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A preocupação atual do produtor é a preservação dos dados lançados no 

sistema no momento da produção do documento, antes de fazer a impressão, mais 

o tempo de guarda dos documentos fiscais e dos documentos do serviço pessoal. 

Logo, a situação problema do arquivo foi detectada, ou seja, o escritório 

necessita fazer uma avaliação nos documentos contábeis prevendo não só o uso 

imediato, mas o uso futuro por parte da própria fiscalização, para que não ocorra o 

risco de eliminar documentos em um curto período de tempo. Outra necessidade é 

definir critérios para a organização do arquivo de modo que contemple as 

necessidades da fiscalização e as necessidades da eliminação, pelo fato de serem 

organizados em dossiês, algumas declarações são eliminadas e junto a elas, outros 

documentos que poderão vir a ser solicitado pelos fiscais, o que não pode ocorrer. 

Depois de reconhecido o contexto de produção do escritório de 

contabilidade, passamos para a identificação do tipo documental e quais 

documentos deveriam ser objeto de análise, por amostragem para avaliação. 

Num primeiro momento decidimos verificar a documentação de cinco 

empresas, a fim de reconhecermos os tipos mais comuns produzidos pelas mesmas. 

Já de antemão percebemos a gama de documentos e a diversidade, pois as 

empresas são enquadradas em industrial, comercial e prestação de serviços, esse 

enquadramento exige a produção de determinados documentos, o que diferencia 

uma da outra. 

 Diante disso enfocamos nosso objetivo apenas nas empresas comerciais. 

Porém, nos deparamos com outro fato, de que as empresas se enquadram também 

em regimes de lucro e que de acordo com sua receita elas podem entrar no regime 

do simples, presumido ou lucro real. Logo, as cinco empresas comerciais 

apresentavam receitas e documentos diferentes. 

Nesta diversidade de parâmetros contábeis, resolvemos escolher duas 

funções para serem pesquisadas: movimento contábil e serviço pessoal. 

Selecionamos através de uma amostragem dois tipos documentais: expediente de 

pagamento de pessoal e expediente declarando imposto de renda retido na fonte, 

sendo produzidos no serviço pessoal e na movimentação contábil, respectivamente.  

Utilizamos uma ficha de identificação de tipologia documental, na qual 

levantamos os elementos necessários para se proceder à avaliação. 
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DOCUMENTAL 

*Órgão produtor/ Depto./  
 

*Função/ Serviço:  

 
Espécie:  

Atividade:  

Tipo documental: Expediente de pagamento de pessoal 

Equivalência 

Objetivo da produção:  

Documentos em anexos:  

Conteúdo 

Fundamento legal (vigência) 

Tramitação 

Prazo de arquivamento 

Destinação 

Data limite Classificação: 
 

Notação:  
 
Informações complementares: 

 

Quadro 4: Ficha de Identificação do Tipo Documental. 
Fonte Adaptada: MARTÍN-PALOMINO BENITO; TORRE MERINO, 2000, p. 86; RODRIGUES, 
2006, p. 48. 

 
Finalizada a etapa da identificação das tipologias selecionadas iniciamos o 

processo de avaliação, o qual pressupõe dois momentos: o primeiro é a atribuição 

de valores e o segundo é a definição do prazo de guarda a partir do valor atribuído.  

No primeiro momento retornamos a conversar com o produtor, o profissional 

contábil. Com as fichas de identificação dos tipos documentais em mãos 

questionamos os prazos de guarda já levantados, e buscamos saber se os 

documentos que constituem os expedientes eram utilizados para comprovar ou 

testemunhar uma outra ação.  

No expediente declarando imposto de renda retido na fonte nenhum 

documento é utilizado, já no expediente de pagamento de pessoal, a folha de 

pagamento e o resumo não são utilizados, mas o SEFIP /GFIP–é enviado para o 

INSS (Receita Previdenciária )e no FGTS (Ministério do Trabalho) sendo utilizado 

também para comprovar alguma ação trabalhista que possa ser aberta.Perguntamos 
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se com os prazos estabelecidos o escritório enviava estes documentos aos clientes 

no decorrer do ciclo de vida para serem armazenados até a sua eliminação nos 

arquivos de seus clientes. O produtor nos informou que há uma preocupação em 

relação à guarda desses documentos nos arquivos das empresas/clientes, pelo fato 

de ainda parte dos clientes não darem a importância necessária a seus arquivos. 

 Logo se o cliente não tiver seus arquivos organizados em um lugar 

adequado com o mínimo de eficiência para que possibilite um acesso rápido à 

informação desejada, ressalta o produtor, não é possível enviar esses documentos, 

mas que a guarda deve-se ter uma conscientização por parte dos clientes na 

manutenção dos seus arquivos, dessa forma o escritório não envia os documentos 

para seus clientes.    

Outra preocupação é que tais prazos não oferecem segurança para 

eliminação desses documentos. Isto se deve pelo fato de que os prazos seguidos 

pelo escritório são apenas a vigência e prazo prescricional, até então não se tem 

estabelecido prazo precaucional visando possíveis reclamações. 

Após esta exposição nos informamos sobre os órgãos fiscalizadores 

daquelas ações registradas nos tipos documentais, e com a necessidade de definir o 

prazo precaucional nos dirigimos aos postos de fiscalização da Receita Federal para 

buscar mais informações sobre os prazos do expediente declarando imposto de 

renda retido na fonte e no Ministério do Trabalho para o expediente de pagamento 

de pessoal, em todos os órgãos recorremos aos fiscais de plantão. 

No posto de fiscalização da Receita Federal nos informamos que há 

documentos relacionados à tributação e documentos relacionados à contribuição. 

Assim o fiscal ao analisar os tributos pagos vai pedir todos os documentos que 

provém àquela declaração, geralmente são documentos fiscais. O prazo de 

prescrição do expediente declarando imposto de renda retido na fonte de 5 anos e 

segundo o fiscal é seguro para o contribuinte e suficiente para o trabalho de revisão 

da receita.  

Neste 5 anos a Receita faz uma revisão da declaração, caso haja alguma 

inconsistência envia para devidas reformulações, cumprido o prazo o documento já 

pode ser eliminado. No entanto, caso o fiscal aplique uma multa e a empresa recorre 

na justiça este prazo de 5 anos é suspenso até o encerramento do processo a partir 

daí inicia-se a contagem novamente dos 5 anos.  
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No posto fiscal do Ministério do Trabalho é definido um setor de atividade 

como metalurgia, alimentação, comércio, etc, por mês. Ao definir o setor são 

selecionadas algumas empresas através de uma amostragem, essas devem 

comparecer ao ministério do Trabalho e apresentar todos os documentos que fazem 

relação aos funcionários da empresa. 

O prazo de 10 anos para a folha de pagamento é seguro e suficiente para os 

estudos e análises do Ministério. O prazo para o relatório de recolhimento do FGTS 

– SEFIP é de 10 anos, sendo também um prazo seguro, segundo a fiscal, a qual 

afirmou que ambos documentos até então não foram exigidos para provar alguma 

ação após a caducar o prazo. Porém no posto de arrecadação da receita 

previdenciária a fiscal informou que ainda não pode dizer se este prazo é seguro 

pelo fato do mesmo ter sido instituído em 1999. 

A busca por informações nos postos de fiscalização proporcionou um 

esclarecimento maior sobre os prazos. Assim novamente nos reunimos com o 

produtor e discutimos e estabelecemos os prazos na tabela de temporalidade, nela 

apresentamos: a idade do documento (corrente ou intermediário), prazo prescricional 

(atribuído pelo Direito), prazo precaucional (atribuído pelo profissional do arquivo) 

para os tipos documentais contábeis selecionados. A tabela configura-se da 

seguinte maneira: 

Calil.con Assessoria Contábil – Tabela de Temporalidade de Documentos 

 

Área – Contabilidade 

 

Tipo documental Prazo de 
guarda 

Arquivo 
corrente 

Arquivo 
intermediá

rio 

Destinaçã
o final 

Fundamento 
legal 

Expediente declarando 
imposto de renda retido na 
fonte 

8 2 6 eliminação Art. 174, Lei 
5.172/66 

Expediente de pagamento 
de pessoal 

13 1 12 eliminação Art.349, 
Decreto nº 
3.048/99 

Quadro 4: Tabela de Temporalidade de Documentos 
Fonte Adaptada: OLIVEIRA apud BERNARDES, 1998, p. 23 e REVISTA do Conselho Federal de 
Contabilidade, 2000, p. 58. 

 
Observa-se que para chegar até a configuração final da tabela de 

temporalidade além dos procedimentos dos manuais de avaliação que foram 

aplicados, houve a necessidade de se criar critérios mais específicos, voltado para o 

documento contábil, para se estabelecer os prazos. 
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Esses critérios como vimos foram surgindo no decorrer do desenvolvimento 

do processo de avaliação de acordo com as indagações e necessidades que foram 

aparecendo. 

Desse modo, propomos a partir dessa aplicabilidade da metodologia de 

avaliação para documentos contábeis os seguintes passos: 

 

� Identificar o arquivo, fazendo o reconhecimento do contexto de 

produção e do tipo documental, coletar e registrar os dados em instrumentos 

arquivísticos apropriados como ficha de coleta de dados e ficha de 

identificação do tipo documental; (obs. Incluir os elementos básicos para a 

avaliação na ficha de identificação do tipo documental: prazo de guarda, 

fundamento legal e tramitação); 

� Levantar a tramitação; os prazos estabelecidos pela empresa; e 

a legislação que sustentam os prazos. 

� Pesquisar junto ao produtor quais documentos contábeis podem 

comprovar uma outra ação contábil, sendo ainda utilizados 

administrativamente; 

� Visitar os órgãos fiscalizadores para levantar os prazos segundo 

as exigências fiscais sobre o documento; 

� Levantar a legislação que os órgãos fiscalizadores seguem para 

os prazos na atualidade; 

� Analisar com o profissional contábil se os tipos documentais 

apresentam valor secundário. 

� Estabelecer os prazos e apresentá-los na tabela de 

temporalidade. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verificou-se que nos manuais de arquivística o procedimento da avaliação 

contempla o registro e analise de elementos como fundamento para a realização da 

tarefa. Esta etapa do registro de tais elementos (tramitação, prazo de guarda e 

legislação) são, no nosso entender, tarefa típica da fase de identificação, o que 

poderia determinar sua pesquisa e registro em instrumentos próprios, para depois 

servir de fundamento para as analises desenvolvidas já na função da avaliação. 
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Significa dizer que a identificação destes elementos que caracterizam os 

documentos, objeto da avaliação, seriam registrados anteriormente ao 

desenvolvimento desta tarefa de avaliá-los, saindo assim do corpo metodológico da 

avaliação para integrar o da identificação.  

Logo, constatou-se que a metodologia de identificação se trata de uma fase 

preliminar e necessária ao desenvolvimento da função de avaliação. 

Vale ressaltar que esta fase de identificação já é reconhecida na Espanha 

como uma fase independente no contexto das metodologias arquivísticas, sendo 

associada a avaliação.  

No Brasil, a identificação como fase do tratamento técnico é parcialmente 

aceita, o que se pode observar na literatura produzida sobre o assunto, publicadas 

entre 1985 e 1986 pelo Arquivo Nacional. Porém, ela está voltada apenas para a 

identificação do nível de fundo e não chega ao menor nível do arquivo, que é a série 

documental, ou seja, não trata do reconhecimento do tipo documental, o que no 

nosso entendimento é vital para a compreensão do conjunto.  

No entanto esta metodologia já esta sedimentada no fazer arquivístico, 

embora encontre sinônimos na discussão teórica: coleta de dados; diagnóstico de 

arquivo; levantamento de dados. Mesmo sem um reconhecimento total na área, as 

publicações possibilitaram a inserção desta metodologia nas praticas realizadas nos 

arquivos brasileiros, sendo um avanço nos estudos arquivísticos para o tratamento 

documental. 

Por outro lado, no que diz respeito a avaliação, pode-se constatar na 

literatura que ela é um processo reconhecido e plenamente consolidado, com corpo 

metodológico definido e fundamentado em legislação especifica, a qual legitima 

procedimentos e etapas, é uma função de extrema importância no processo de 

gestão de documentos. Verificou-se também que o plano de trabalho proposto da 

comissão esteja em consonância com as políticas de avaliação de documentos 

implementadas pela instituição, e que este respeite a natureza do documento 

avaliado, neste caso, o documento contábil. 

Cabe ressaltar que a avaliação, por muito tempo e até hoje é vista com um 

caráter apenas de eliminação, ou seja, visa economia de espaço físico. Porém, 

alguns trabalhos atribuem a avaliação um caráter preventivo, no qual o profissional 

responsável por esta função, terá uma preocupação com a definição de valores e 

246



 

atribuição dos prazos, tendo em vista a qualidade do fundo documental a ser 

conservado, não somente a eliminação.  

A aplicação da fase de identificação e de avaliação demonstrou que são 

metodologias independentes, que apresentam um corpo metodológico próprio, 

porém complementares, que se inter-relacionam na utilização dos dados levantados 

na fase de identificação para subsidiar a análise dos valores que fundamentam o 

estabelecimento dos prazos de guarda, no contexto da função de avaliação.  

O arquivísta neste processo apresentou uma atuação de extrema relevância 

na gestão de documentos, lembrando que estudo de caso, o escritório não 

apresentava nenhum organograma, nem histórico, mas apenas a memória a qual foi 

registrada e transcrita, que possibilitou elaborar um organograma funcional e um 

fluxograma de comunicação da equipe. A avaliação dos tipos documentais 

proporcionou o estabelecimento do prazo precaucional que não era previsto 

anteriormente. A busca pela fase de identificação nos autores clássicos e 

contemporâneos, nos alerta sobre a necessidade e importância da atuação do 

profissional de arquivos, que dispõe de um corpo metodológico, portanto, de uma 

ferramenta segura para a realização de suas praticas de planejamento da produção, 

avaliação, classificação e também da descrição. 
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Resumo 

A gestão dos documentos arquivísticos das universidades pressupõe recursos materiais, 

pessoal qualificado e a implementação de normas e procedimentos. Nessa linha, a 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) instituiu a Coordenadoria de 

Documentação, que tem o objetivo de definir políticas de gestão documental para garantir 

o acesso aos documentos, à recuperação da informação e a (re)construção da memória 

institucional. O trabalho dessa Coordenadoria iniciou com uma pesquisa sobre a utilização 

e a funcionalidade do Sistema de Correspondência e Processos Administrativos (CPA), 

implantado na UDESC em 2005. Os dados coletados nessa pesquisa apontaram as 

vantagens e as dificuldades na utilização do sistema CPA, destacando-se como problema o 

preenchimento das informações nos campos: expediente, setor de origem, interessado e 

assunto. Tendo em vista esses resultados, este trabalho tem o objetivo de relatar a 

experiência da criação de novos instrumentos de gestão documental e a adequação e 

reformulação daqueles que já vinham sendo usados pela Universidade. A metodologia 

utilizada e as ações desenvolvidas para a elaboração do cadastro de siglas, da instrução 

normativa e do manual do CPA são relatadas neste artigo. Adicionalmente, está em 



 

 
desenvolvimento o plano de classificação integrado à tabela de temporalidade, a adequação 

da tabela de temporalidade ao novo regimento geral da Universidade, aprovado em 2007, e 

o glossário de espécies e tipos documentais. Acredita-se que a implantação/integração 

desses instrumentos ao CPA deverá minimizar os problemas relacionados à utilização e 

funcionalidade desse Sistema e, sobretudo, tornar a gestão documental da Universidade 

eficiente e eficaz. 

Palavras-Chave: Arquivos - Sistemas informatizados. Gerenciamento eletrônico de 

documentos. Instrumentos de gestão documental. Gestão documental. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com o objetivo de aumentar a eficiência na tramitação dos processos 

administrativos, a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) adquiriu 

em meados de 2006 o software de Gerenciamento Eletrônico de Documentos denominado 

Sistema de Correspondência e Processos Administrativos (CPA). Esse sistema permite que 

a tramitação dos processos nele cadastrados seja acompanhada virtualmente. 

A elaboração de um plano de classificação de documentos na UDESC, como 

também a integração dos instrumentos de gestão documental ao CPA, se fazem necessárias 

para potencializar o uso e melhorar as ferramentas desse sistema. Com a integração dos 

instrumentos, espera-se melhorar a qualidade do cadastro, da tramitação e da recuperação 

dos processos. 

Registre-se que atualmente o CPA é uma ferramenta subutilizada, servindo apenas 

como livro de protocolo. Todavia, esse sistema poderia incorporar importantes ferramentas 

de gestão documental para otimizar o fluxo dos processos e a gestão da informação na 

Universidade. 

Nessa linha, os objetivos da pesquisa foram: 

− Analisar os instrumentos de gestão documental, utilizados por sistemas 

universitários e por sistemas estaduais de arquivos; 

− Conhecer os instrumentos de gestão documental, aplicados em sistemas 

informatizados de arquivos; e 
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− Identificar os instrumentos de gestão documental utilizados pela UDESC, com 

vistas a sua integração ao CPA. 

A pesquisa relatada neste artigo é de abordagem qualitativa e caracteriza-se, pelos 

seus objetivos, como exploratória e descritiva. Pesquisa bibliográfica antecedeu pesquisa in 

loco e serviu para subsidiar a discussão dos dados empíricos coletados na busca de solução 

à integração dos instrumentos de gestão documental da UDESC ao CPA. 

O processo de pesquisa é relatado em cinco seções: a primeira aborda o cenário 

onde a pesquisa foi realizada, apresentando a Coordenadoria de Documentação (CDOC) e 

o projeto de criação do Sistema de Arquivos da UDESC; a segunda descreve o Sistema de 

Correspondência e de Processos Administrativos (CPA), implantado na UDESC em 

meados de 2006; a terceira destaca-se como uma das etapas fundamentais pela importância 

da identificação da tipologia documental e sua relação com o órgão produtor e o ambiente 

organizacional, a partir da análise das funções e atividades visando a identificação dos 

documentos produzidos e recebidos e que fundamentam o desenvolvimento e a adequação 

dos instrumentos de gestão documental; a quarta descreve os principais instrumentos de 

gestão documental; e a quinta seção apresenta as conclusões da pesquisa, apontando as 

possibilidade de integração ao CPA dos instrumentos de gestão documental utilizados na 

UDESC. Por fim, são apresentadas algumas considerações finais e as referências. 

 

 

2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

A UDESC foi criada em meados da década de 60, objetivando a descentralização 

do ensino superior às varias regiões do Estado de Santa Catarina. Sua estrutura multi-campi 

permite que os diversos campi sejam vocacionados para a realidade sócio-econômica e 

cultural da respectiva região de abrangência, com a finalidade direcionada para o 

desenvolvimento regional e estadual. 

A Universidade integra o Sistema Administrativo de Gestão Documental, 

coordenado pela Diretoria de Gestão do Arquivo Público do Estado que, desde 1960, vem 

cumprindo a sua função de recolher, preservar, organizar e prestar assessoramento técnico, 

divulgar o patrimônio documental e colaborar com programas culturais e educativos do 
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Estado de Santa Catarina (ARQUIVO PÚBLICO DE ESTADO DE SANTA 

CATARINA). 

 

2.1 Coordenadoria de Documentação 

Com a aprovação do Regimento Geral da Fundação Universidade do Estado de 

Santa Catarina pela Resolução 044/2007-CONSUNI, foi instituída, na Pró-Reitoria de 

Planejamento (PROPLAN), a Coordenaria de Documentação (CDOC), que é responsável 

pela política de gestão documental, no sentido de garantir o acesso e a recuperação dos 

documentos e das informações, bem como a preservação da memória institucional da 

Universidade. 

A CDOC, entre outras, tem as seguintes atribuições: 

− Gerir a política de documentação e informação da UDESC, garantindo o acesso 

ao documento, a recuperação da informação e a preservação da memória institucional; 

− Normatizar os procedimentos de recebimento, registro, produção, expedição, 

tramitação, arquivamento, avaliação e consulta de documentos de arquivos (Protocolo); 

− Fixar critérios e normatizar os procedimentos de produção de documentos 

digitais e eletrônicos bem como o processo de digitalização dos documentos; 

− Elaborar, atualizar e orientar a aplicação da Tabela de Temporalidade de 

Documentos da UDESC; 

− - Promover o treinamento dos servidores relativos às atividades de gestão 

documental; 

− Colaborar na integração dos sistemas informatizados existentes na UDESC; e 

− Assegurar a articulação e a coerência dos instrumentos de gestão documental e 

das políticas para a consolidação do Sistema de Arquivos da UDESC. 

Nessa linha, a Coordenadoria tem a função de controlar as políticas arquivísticas da 

Universidade e os procedimentos relativos à comunicação interna e externa, aos serviços 

de protocolo, ao arquivamento e ao acesso a documentos e informações, bem como às 

ações de incorporação e utilização das tecnologias de informação e comunicação. 

 

2.2 Projeto para criação do Sistema de Arquivos da UDESC 

Os arquivos das Instituições de Educação Superior (IES) necessitam se estruturar 

para agilizar o acesso a documentos e informações, com vistas a subsidiar pesquisas e 
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decisões político-administrativas e preservar a memória institucional. Nessa direção, a 

solução encontrada por várias dessas instituições é a implantação de sistemas de arquivos. 

O Dicionário de Terminologia Arquivística, publicado pela Associação dos Arquivistas 

Brasileiros (1996, p. 70), define sistema de arquivos como: 

Conjunto de arquivos de uma mesma esfera governamental ou de uma 
mesma entidade, pública ou privada, que, independentemente da posição 
que ocupam nas respectivas estruturas administrativas, funcionam de 
modo integrado e articulado na consecução de objetivos técnicos comuns. 

O Projeto para criação do Sistema de Arquivos da Universidade do Estado de Santa 

Catarina (SIAR/UDESC) está fundamentado em experiências de outras universidades 

brasileiras, e apresenta a seguinte estrutura: Comitê Consultivo; e Rede de Arquivos, 

formada pelo Arquivo Central na Reitoria e pelos Arquivos Setoriais dos Centros de 

Ensino (OHIRA, DAVOK, SCHENKEL, 2008). 

O Comitê Consultivo é um órgão de caráter permanente, respaldado pelo Art. 20 do 

Regimento Geral da UDESC, com a finalidade de elaborar, coordenar, monitorar e avaliar 

as políticas do SIAR/UDESC. A Portaria nº 094, de 22 de fevereiro de 2008, transforma a 

Comissão Permanente de Gestão Documental em Comitê Permanente de Gestão 

Documental, que é elemento intermediário entre a Coordenadoria de Documentação e a 

Rede de Arquivos da UDESC (UDESC, 2008). 

Nessa estrutura, a Rede de Arquivos constituir-se-á pelo Arquivo Central, 

localizado na Reitoria, e pelos Arquivos Setoriais, localizados nos Centro de Ensino. Os 

Arquivos Setoriais serão vinculados tecnicamente à Coordenadoria de Documentação 

(CDOC) e administrativamente aos respectivos Centros, atendendo assim a legislação que 

orienta o Sistema Administrativo de Gestão Documental do Estado de Santa Catarina. 

A recomendação para a existência de um Arquivo Central nos órgãos que integram 

o Sistema Administrativo de Gestão Documental do Estado de Santa Catarina está 

fundamentada na Instrução Normativa 009/2007, da Secretaria de Estado da 

Administração. Para essa Secretaria, Arquivo Central é: 

Unidade vinculada à área administrativa de um órgão público, 
responsável pelo controle dos documentos acumulados pelos seus 
diversos setores e pelos procedimentos técnicos a que os documentos 
devem ser submetidos, podendo o armazenamento ser ou não 
centralizado (SANTA CATARINA, 2007, p. 2). 

A instrução normativa 009/2007 considera necessário que cada órgão tenha o seu 

Arquivo Central, além de também orientar sobre os procedimentos relativos à destinação 
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da documentação oficial produzida e recebida pela administração direta, autarquias e 

fundações do Estado de Santa Catarina. 

 

 

3 SISTEMA DE CORRESPONDÊNCIA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

 

O Sistema de Correspondências e Processos Administrativos (CPA), implantado na 

UDESC em meados de 2006, é o sistema de informação gerencial do setor responsável 

pelo cadastramento dos processos administrativos. Ele disponibiliza recursos avançados 

para gerenciar o cadastro e a manutenção de dados de processos e correspondências da 

Instituição, bem como para o acompanhamento das tramitações e dos pareceres emitidos 

nas diversas instâncias. 

A recuperação das informações pode ser feita através de diversos parâmetros de 

consultas, como período de entrada do processo, nome do interessado (pesquisa fonética), 

assunto e setor. Essa sistemática otimiza a recuperação e permite acesso rápido e fácil às 

informações necessárias. 

Dentre os recursos avançados do CPA destaca-se a utilização da ferramenta de 

Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED), que permite a manipulação de 

características visuais dos documentos facilitando sua leitura e impressão. O GED, 

amplamente utilizado para a gestão documental, é definido pelo CONARQ (2006, p. 6) 

como: 

Conjunto de tecnologias para a organização da informação não-
estruturada de um órgão ou entidade, que pode ser dividida nas seguintes 
funcionalidades: captura, gerenciamento, armazenamento e distribuição. 
Entende-se por informação não-estruturada aquela que não esta 
armazenada em bancos de dados, tal como mensagens de correio 
eletrônico, arquivos de texto, imagens ou som, planilhas, etc. 

O GED agiliza a tramitação de processos. Para Dordal (2004, p. 23), “A agilização 

de processos traz a redução de custos, a melhoria organizacional da empresa, e a melhoria 

financeira da organização”. Para a Universidade, o GED pode auxiliar nas decisões que 

envolvem os gastos do dinheiro público, na transparência das ações administrativas e na 

recuperação e disponibilização da informação de maneira rápida e precisa. 
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3.1 Pesquisa de avaliação do CPA 

Diante da constatação empírica da subutilização de alguns dos recursos do CPA, foi 

realizada, na Reitoria e nos diversos Centros de Ensino da Universidade, uma pesquisa 

com o objetivo de identificar os problemas relacionados à utilização do mesmo. Nessa 

direção, foi aplicado um questionário aos usuários do CPA, durante o mês de agosto de 

2007. Esse questionário inquiriu sobre os pontos fortes e fracos dos recursos da ferramenta 

em 20 questões de pesquisa, sendo 14 fechadas e seis abertas. 

Dentre os pontos fortes do CPA, nas palavras dos participantes da pesquisa, 

destacam-se: 

− Mais rápido para localizar os processos, por permitir o rastreamento 
dos processos. Muitos problemas de tramitação processual foram 
resolvidos com a implantação do CPA; 

− Transparência das ações e acompanhamento dos processos, dos 
documentos, proporcionando a informação na hora; 

− Conhecimento dos departamentos, dos setores e controle de 
servidores, bolsistas e membros, como também do próprio trâmite 
dos processos a todos os membros da Universidade; 

− Formação de um banco de dados para se ter uma inteligência. 
Considero um grande avanço para a UDESC e a comunidade 
interessada como um todo, uma vez que, o gerenciamento de 
processos é fundamental para qualquer organização, inclusive para a 
organização universitária. 

Os pontos fracos do CPA, relacionados ao Sistema e aos usuários, apontados pelos 

participantes da pesquisa, podem ser agrupados em três grupos: 

− Campo expediente: não atende a tipologia documental - espécies e 
tipos documentais; 

− Campo setor de origem e campo interessado: dificuldade na 
identificação dos setores para tramitação dos processos; 

− Campo assunto: necessidade de controle no campo Assunto diante da 
dificuldade em definir o termo para o cadastro do processo - Controle 
de Vocabulário. 

A análise dos pontos fracos revelou que os problemas estão relacionados ao 

controle de vocabulário das informações inseridas nos campos acima descritos. A respeito, 

Smit e Kobashi (2003, p. 15) esclarecem que nos arquivos correntes diferentes rotinas 

incluem, ou deveriam incluir, a preocupação com o controle de vocabulário, a saber: 

− na elaboração de tabelas de temporalidade dos documentos, através 
da nomeação das séries documentais; 

− na elaboração de planos de classificação, através da nomeação das 
atividades desenvolvidas pela instituição ou, ainda, na nomeação das 
séries documentais; 

− na elaboração de listas de assuntos para protocolos automatizados; 
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− na atribuição de títulos a formulários. 

A partir do exposto pelas autoras, despertou-se para a importância da adoção do 

controle de vocabulário, não só para a lista de assuntos utilizada em protocolos 

informatizados, no caso o CPA, mas também para a descrição das funções, das atividades 

administrativas e da tipologia ou da série documental presente nos seguintes instrumentos 

de gestão documental: no Plano de Classificação; na Tabela de Temporalidade dos 

Documentos; e no Glossário de Espécies e Tipos Documentais. Nessa linha, na UDESC 

optou-se por utilizar o controle de vocabulário visando à normalização da denominação das 

séries documentais quando da adequação, elaboração, atualização e desenvolvimentos dos 

instrumentos de gestão documental descritos neste artigo. 

 

 

4 AMBIENTE ORGANIZACIONAL E TIPOLOGIA DOCUMENTAL 

 

Para a organização de um arquivo, independente de sua natureza e função, como 

também para o desenvolvimento e adequação dos instrumentos de gestão documental, é 

fundamental o estudo da estrutura e do funcionamento do organismo produtor para 

conhecer o contexto de criação e tramitação dos documentos. Uma das etapas 

fundamentais é a identificação da tipologia documental ou a identificação dos tipos de 

documentos produzidos e recebidos a partir das funções e atividades do órgão produtor. 

Para Gonçalves (2002, p. 41), a identificação tipológica é entendida como: 

[...] o procedimento técnico que identifica, da forma mais completa 
possível, tipos documentais gerados por um determinado órgão produtor 
de documentos de arquivo. Por sua vez, o tipo documental está sendo 
compreendido como a “configuração que assume uma espécie 
documental de acordo com a atividade que a gerou”. 

Portanto, realizar a identificação tipológica significa, antes de tudo, localizar um 

conjunto específico de documentos – aqueles relacionados a uma mesma atividade 

administrativa – e verificar seus elementos documentais característicos: forma, formato, 

suporte, gênero, espécie. 

Alguns autores, como Gonçalves (2002), Pazin (2004), Sierra Escobar (2004) e 

Sousa (2007), apresentam modelos metodológicos que podem ser utilizados quando da 

identificação de séries documentais ou de tipos de documentos. Sierra Escobar (2004, p. 

55), define série documental como o “[...] conjunto de unidades documentales de estructura 
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y contenido homogéneos, emanados de um mismo órgano o sujeto produtor como 

consecuencia del ejercicio de sus funciones especificas”. 

Pazin (2004, p. 5), desenvolveu um estudo com o objetivo de: 

[...] apresentar as primeiras etapas do processo de organização de acervos 
arquivísticos de instituições privadas. Apesar de voltado para arquivos de 
empresas, suas fases e os tipos documentais aqui apresentados podem ser 
aplicados à maior parte das instituições, sendo necessárias adaptações 
relativas às especificidades de cada área de atuação. 

O autor destaca que a primeira etapa, em que é realizado o diagnóstico, é a mais 

importante. O diagnóstico consiste em reconhecer as atividades e funções que permitirão 

entender o contexto da produção documental e verificar como essas funções são 

materializadas, ou seja, quais documentos são ou foram gerados em cada atividade/função. 

Sierra Escobar (2004, p. 55-56) coloca como um dos grandes problemas das 

instituições que iniciam a organização dos seus arquivos, a identificação das séries e sub-

séries documentais agrupadas nas unidades administrativas. Apresenta uma proposta 

metodológica para identificação de séries documentais composta de três etapas: 

i) Elaboração do plano básico de identificação: determinar nessa etapa, com 

clareza, os recursos humanos, os recursos materiais e o tempo necessário para concluir a 

identificação, onde deve ser elaborado o cronograma em conformidade com o grupo de 

trabalho; 

ii) Investigação arquivística: envolve o conhecimento do órgão produtor e de suas 

funções e competências, para identificação do fundo, identificação das atividades 

administrativas e identificação da série e respectivos tipos documentais; 

iii) Modelo de um quadro de classificação documental: consiste na criação de um 

quadro ou plano de classificação para cada unidade administrativa visando à normalização 

da denominação das séries documentais. 

Sousa (2007) considera importante contextualizar no ambiente organizacional a 

tarefa de identificar a tipologia documental. Para ele é evidente que existe uma íntima 

relação entre a organização do arquivo e a história institucional do órgão produtor. Nessa 

linha recomenda observar: 

i) a organização em toda sua dimensão histórica: criação, extinção, relacionamento 

com outras organizações e vinculações hierárquicas; 
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ii) a organização na sua individualidade: a missão, a estrutura, as funções, 

atividades e os procedimentos formais e informais; e 

iii) os documentos acumulados (produzidos e/ou recebidos): contextualização 

quanto às condições de sua produção e acumulação. As tipologias documentais como 

decorrência natural das funções atribuídas a uma organização ou entidade. 

Com o objetivo de identificar metodologias de definição de séries documentais 

utilizadas por sistemas de arquivos, analisou-se  o Sistema de Arquivos do Estado de São 

Paulo (SAESP) e o Sistema de Arquivos do Estado do Rio Grande do Sul (SIARQ/RS). 

O SAESP é coordenado pelo Arquivo Público do Estado e foi instituído pelo 

Decreto nº 48.897 de 27 de agosto de 2004. Esse Sistema é um conjunto de arquivos e 

protocolos dos órgãos e entidades da administração estadual, que funciona de forma 

integrada, de acordo com normas e procedimentos técnicos comuns, e é responsável pela 

política de gestão documental do Estado. Na elaboração dos instrumentos de gestão 

documental, esse Sistema considera os seguintes elementos (SÃO PAULO, 2004): 

− Órgão produtor: instituição ou entidade que é responsável pela execução das 

funções do Estado; 

− Função: conjunto de atividades que o Estado exerce para a consecução de seus 

objetivos; 

− Subfunção: agrupamento de atividades afins, correspondendo cada subfunção a 

uma modalidade da respectiva função;  

− Atividade: encargo ou serviço decorrente do exercício de uma função; e 

− Série documental: conjunto de documentos do mesmo tipo documental 

produzido por um mesmo órgão, em decorrência do exercício da mesma função, subfunção 

e atividades e que resultam de idêntica forma de produção e tramitação e obedecem à 

mesma temporalidade e destinação. 

O Sistema de Arquivos do Estado do Rio Grande do Sul foi criado pela Instrução 

Normativa 1, de janeiro de 2008. Esse Sistema considera os seguintes elementos (RIO 

GRANDE DO SUL, 2008): 

− Órgão produtor: responsável pela execução das funções do Estado; 

− Função: conjunto de atividades que o Estado exerce para a consecução de seus 

objetivos, independente da unidade administrativa; 
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− Subfunção: agrupamento de atividades afins, correspondendo cada subfunção a 

uma modalidade da respectiva função; 

− Série: seqüência de documentos relativos à mesma função ou atividade; e 

− Subsérie: subdivisão da série, podendo ser usada em razão das variantes da 

função ou atividade  

Observe-se que o SIARQ/RS agrupa a tipologia documental em série e subsérie, 

enquanto que o SAESP trata como atividade e série documental. 

Nesse contexto, analisar sistemas estaduais de arquivos e conhecer as propostas 

metodológicas apresentadas por autores da área de Arquivologia foi fundamental para 

identificar a importância de se conhecer em detalhes o órgão produtor dos documentos, sua 

missão, funções e atividades desenvolvidas, como também, os tipos de documentos 

produzidos a partir das mesmas. A interpretação desse conjunto de informações e da 

articulação entre os mesmos, fundamentam as atividades de tratamento e de organização 

dos documentos arquivísticos e em especial, o desenvolvimento dos instrumentos de gestão 

documental. 

 

 

5 INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOCUMENTAL 

 

O Dicionário de Terminologia Arquivística (1996), define gestão de documentos 

como um conjunto de medidas e rotinas visando à racionalização e eficiência na criação, 

tramitação, classificação, uso primário e avaliação de arquivos. A Constituição brasileira, 

Art. 216, §2º determina que “Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 

documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quanto dela 

necessitem (BRASIL. 1988, p.142). A Lei nº 8.159/1991, que dispõe sobre a política 

nacional de arquivos públicos e privados, por sua vez, refere-se à gestão de documentos 

como: 

Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, 
tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase 
corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para 
guarda permanente (BRASIL, 1991, p. 1). 

Para garantir eficácia à gestão documental torna-se necessário buscar na 

arquivologia os princípios, os padrões, as normas, as técnicas e as metodologias que devem 
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ser observados na produção, na organização, na guarda e na preservação dos documentos. 

Esses elementos são fundamentais à execução dos programas de gestão documental, como 

também no desenvolvimento e na utilização dos instrumentos de gestão: glossário de 

espécies e tipos documentais; tabela de temporalidade; plano de classificação; normas de 

descrição arquivística; instrumentos de pesquisa; manuais técnicos e de procedimentos; 

dispositivos constitucionais e legais. Para Ohira et al (2004, p. 9), 

Com a utilização dos instrumentos específicos para a gestão dos 
documentos, acredita-se que será possível obter uma boa organização dos 
arquivos, proporcionando a transparência do funcionamento da 
instituição e a agilização do processo decisório. 

O documento Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão 

Arquivística de Documentos - e-ARQ Brasil, elaborado pela Câmara Técnica de 

Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos (2006, p. 40), considera que 

“[...] é necessário o desenvolvimento de uma série de instrumentos para apoiar os 

procedimentos e operações técnicas de gestão arquivística de documentos”, e agrupa esses 

instrumentos em principais e adicionais. Os instrumentos principais de gestão documental 

são: o Plano de Classificação, codificado ou não, baseado nas funções e atividades do 

órgão ou entidade; a Tabela de Temporalidade e destinação de documentos e o Manual de 

Gestão Arquivística de documentos. Os instrumentos adicionais de gestão documental são: 

o Glossário de Espécies e Tipos Documentais e o Vocabulário Controlado – Tesauro. 

(CONARQ, 2006). 

 

 

6 INTEGRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO AO CPA 

 

Os instrumentos utilizados para a gestão documental na UDESC são: (i) Cadastro 

de Siglas Básicas dos Setores; (ii) Instrução Normativa e Manual do CPA; (iii) Glossário 

de Espécies e Tipos Documentais; (iv) Plano de Classificação; e (v) Tabela de 

Temporalidade de Documentos da UDESC. 

 

6.1 Cadastro de Siglas Básicas dos Setores 

O Cadastro de Siglas Básicas dos Setores foi elaborado pela Coordenadoria de 

Planejamento Institucional (CPIN), com o objetivo de padronizar as siglas dos diversos 
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setores da Universidade quando do cadastro das informações no campo “Setor de Origem” 

e no campo “Interessado”, do Sistema CPA, e assim facilitar a recuperação dos processos. 

 

6.2 Instrução Normativa e o Manual do CPA 

A Instrução Normativa e o Manual do CPA estabelecem normas sobre a abertura, 

cadastro, tramitação, consulta e arquivamento de processos administrativos, disciplinando 

a utilização do Sistema de Correspondência e Processos Administrativos em toda a 

Universidade. 

 

6.3 Glossário de Espécies e Tipos Documentais 

O glossário de espécies e tipos documentais está sendo elaborado com base no 

documento “Manual para padronização e redação de atos oficiais”, regulamentado pelo 

Decreto nº 840/1999 (SANTA CATARINA, 1999). 

No Sistema CPA, o campo “Expediente” é definido com o objetivo de identificar, 

quando da entrada/cadastro, a descrição do tipo de expediente que dá origem ao processo. 

De acordo com o Dicionário de Terminologia Arquivística (1996, p. 35), expediente é 

considerado “[...] a unidade administrativa encarregada da expedição de correspondência”, 

com remissiva para Protocolo, definido como “[...] setor encarregado do recebimento, 

registro, distribuição e tramitação de documentos” (DICIONÁRIO, 1996, p. 63). 

 

6.4 Plano de Classificação 

O Plano de Classificação reflete as funções, as atividades e os tipos documentais, 

genericamente denominados “assuntos” da organização produtora dos documentos, 

dispostos de maneira hierárquica e lógica. Segundo Sousa (2007), esse esquema de 

classificação recebe na literatura da área de arquivologia diferentes denominações, a saber: 

quadro de classificação; quadro de arranjo; código de classificação; plano de arranjo; 

esquema de classificação; plano de classificação dentre outros. 

A tarefa de elaborar planos de classificação como a de classificar documentos exige 

conhecimentos não só do órgão produtor, sua estrutura e funcionamento, como também da 

natureza dos documentos a serem arquivados, tendo presente que a classificação se 

fundamenta na interpretação dos documentos. 

Ao se referir ao processo de classificação, Sousa (2007, p. 85) observa: 
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“Classificação” para identificar a ação intelectual de construir esquemas 
para agrupar os documentos a partir de princípios estabelecidos. A 
“ordenação” como a forma de disposição dos tipos documentais dentro 
das divisões estabelecidas no esquema de classificação. O 
“arquivamento” como a ação física de colocar os documentos em pastas 
ou caixas orientada pelo esquema de classificação e pela ordenação 
definida. 

O desenvolvimento do Plano de Classificação dos Documentos da UDESC exigiu 

profunda pesquisa e análise do órgão produtor, desenvolvida em três etapas. Os dados 

coletados foram analisados à luz dos fundamentos metodológicos propostos por Sierra 

Escobar (2004) e Sousa (2007). 

A primeira etapa dessa pesquisa constituiu-se da contextualização do órgão 

produtor, isto é, o conhecimento da organização em toda a sua dimensão histórica. A 

segunda compreendeu o conhecimento da organização na sua individualidade, 

identificando-se sua missão, estrutura, funções e atividades. Na terceira etapa foram 

identificadas as tipologias documentais, isto é, os tipos de documentos produzidos e 

recebidos a partir de cada atividade. A compreensão e o entendimento de todo o processo 

de produção do documento arquivístico e sua relação com o ambiente organizacional onde 

está inserido o arquivo possibilitou a estruturação do Plano de Classificação. 

 

6.5 Tabela de Temporalidade dos Documentos 

A Tabela de Temporalidade dos Documentos da UDESC foi aprovada pela 

Diretoria de Gestão Documental do Arquivo Público do Estado de Santa Catarina e 

publicada no Diário Oficial do Estado do dia 21 de dezembro de 2006 (OHIRA, 2006). 

Atualmente essa Tabela está passando por atualização e adequação, em 

atendimento a Instrução Normativa 004/2006– SEA  

As Secretarias de Estado, Autarquias e Fundações devem promover a 
atualização das respectivas Tabelas de Temporalidade a cada dois anos, 
para que se registrem as modificações ocorridas nos documentos oficiais 
(criação e/ou extinção de tipos e série documentais) e na estrutura do 
órgão (SANTA CATARINA, 2006).  

Na adequação da Tabela de Temporalidade de Documentos da UDESC, referente às 

atividades-fim (ensino, pesquisa e extensão), procurou-se contemplar duas das 

recomendações do CONARQ (2006, p. 43) no que tange a definição dos prazos de guarda 

dos documentos: “[...] conservar os documentos importantes para a memória corporativa; e 

eliminar os documentos que não são mais importantes”. 
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Tecnicamente, as séries documentais definidas na Tabela de Temporalidade dos 

Documentos devem ser integradas ao Plano de Classificação e com o Glossário de 

Espécies e Tipos Documentais, para facilitar o registro das informações no campo 

“Assunto” e no campo “Expediente” quando do cadastro de processos no CPA. 

A atualização da Tabela de Temporalidade está sendo realizada concomitantemente 

com o desenvolvimento do Plano de Classificação. Pretende-se integrar a Tabela de 

Temporalidade de Documentos e o Plano de Classificação em um único instrumento de 

gestão e disponibilizar o mesmo no sistema CPA, visando assim, facilitar a recuperação 

dos documentos e das informações. 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Smit e Kobashi (2003) destacam a importância de se adotar o controle de 

vocabulário nas seguintes atividades de gestão documental: na elaboração de tabelas de 

temporalidade, na elaboração de planos de classificação e na elaboração de listas de 

assuntos para protocolos automatizados. Nessa linha, destaca-se a importância da 

padronização das funções/atividades desenvolvidas pelo órgão produtor das quais resultam 

as séries documentais ou as tipologias documentais. 

No caso do CPA, o campo “Assunto” mostrou-se o campo mais problemático 

diante da dificuldade dos usuários em definir os assuntos dos processos. Ademais, a análise 

do índice de assuntos do CPA revelou a presença de termos repetidos e sinônimos. Como 

solução, adotou-se o Controle de Vocabulário para a padronização dos termos inseridos no 

referido campo. 

Conforme o CONARQ (2006), o vocabulário controlado tem o objetivo de 

estabelecer os termos aceitos pelo órgão ou entidade e controlar o uso de sinônimos, 

homônimos, abreviaturas e acrônimos. No caso do CPA, o vocabulário controlado tem o 

objetivo de servir à indexação, quando da entrada/cadastro dos processos e na recuperação 

da informação por apresentar um conjunto normalizado de termos. 

Diante da importância do Controle do Vocabulário, optou-se por adotá-lo em todos 

os instrumentos de gestão documental, utilizados na UDESC, a saber: no Plano de 

Classificação, quando da descrição das funções/atividades; na Tabela de Temporalidade, 
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quando da descrição das séries documentais ou dos tipos de documentos; e no Glossário de 

Espécies e Tipos Documentais, quando da definição dos diversos tipos de documentos. 

Para facilitar a recuperação da informação e agilizar a localização dos assuntos no Plano de 

Classificação e na Tabela de Temporalidade foi elaborado um índice alfabético. Esse 

índice poderá ser utilizado também para a escolha do termo a ser cadastrado no campo 

“Assunto” quando do cadastro dos processos no CPA. 

O CPA possui um campo denominado “Expediente”, onde é informado, quando do 

cadastro de um processo, a identificação e a descrição do tipo de expediente que dá origem 

ao mesmo. Sugere-se a substituição do nome do campo “Expediente” por “Tipologia 

Documental”. Para a entrada das informações nesse campo, deverá ser utilizado o 

Glossário de Tipologia Documental. Desse modo, ao cadastrar um processo o usuário 

estará delimitando o tipo de documento que dá origem ao processo. 

Com a integração dos instrumentos de gestão documental ao Sistema de 

Correspondência e de Processos Administrativos, espera-se otimizar a gestão documental 

da UDESC, desde a produção do documento até sua destinação final. Todavia, tem-se a 

clareza de que a adoção de instrumentos de gestão documental adequados é apenas um dos 

recursos que podem ser utilizados para minimizar os problemas relacionados à utilização 

do CPA. Outras questões devem ser consideradas e merecem a atenção dos gestores da 

Universidade, como: o fortalecimento e/ou a criação do Setor de Registro e Protocolo na 

Reitora e nos Centros de Ensino; a criação do Arquivo Central na Reitoria e dos Arquivos 

Setoriais nos Centros de Ensino. Essas providências serão necessárias para a 

implementação do Sistema de Arquivos da UDESC. Fundamental ainda, o treinamento de 

recursos humanos para integrar e desenvolver os projetos definidos para a área de gestão 

documental e o apoio técnico e tecnológico da Secretaria de Informática (SETIC) ao CPA. 
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Comunicação Livre 
21/10/2008 

Moderador: Lucina Matos 

 

O segundo dia do CNA contou com debates muito interessantes que abordavam desde temas 

tradicionais da arquivologia, mas que ainda suscitam indagações, até assuntos que se colocam a 

partir das novas concepções da sociedade da informação ou do conhecimento. De um total de sete 

trabalhos, quatro problematizaram a questão da representação da imagem contida em documentos 

iconográficos; um abordou os acervos sonoros; um sobre sistemas nacionais de informação e um 

com foco na informação empresarial. O primeiro trabalho das comunicações livres refletiu sobre a 

relação entre a Arquivologia e a Museologia tendo como pano de fundo a organização do acervo 

fotográfico do “Espaço de Memória” do Museu Histórico e de Artes de Ibiporã apontando para uma 

crítica sobre abordagens clássicas referentes a essa espécie documental que privilegia o enfoque 

na preservação do seu suporte e deixa à margem a questão da análise informacional. As reflexões 

contidas no segundo trabalho inovaram os debates com a proposta de analisar a fotografia em 

comparação a um documento textual calcada nas observações do autor Boris Kossoy, a partir das 

análises denominadas: “iconográfica” e “iconológica”. Teve como objetos de pesquisa quatro 

fotografias representativas do acervo e o livro de históricos escolares e concluiu que “os acervos 

fotográficos também permitem a percepção das funções e atividades desenvolvidas por uma 

instituição”. Já no terceiro trabalho a abordagem se volta para as caricaturas investigando as 

categorias e pontos de acesso que melhor representam esse documento no processo de 

indexação. Também, apresentou uma diferença entre caricatura e outras formas de arte como as 

charges. O argumento do quarto trabalho considerou as representações da fotografia jornalística 

em banco de imagens. Questionou a apreensão dos aspectos simbólicos contidos nas imagens 

sugerindo um processo de descontextualização da informação entendida como inerente aos 

bancos de imagens o que suscita a intervenção dos profissionais da informação dentro do que a 

autora chama de “criação de ‘novas realidades’”. O estudo realizou-se a partir do banco de imagem 

da Agencia de jornal O Globo e o Extra. Os autores do quinto trabalho demonstraram a 

implantação de um “programa de Gestão de Acervos Fonográficos” enfocando a criação de um 

sistema informatizado objetivando a migração do suporte das fitas rolos e fitas magnéticas do 

Acervo Fonográfico e Discoteca da rádio MEC. As perguntas direcionadas ao apresentador 

refletiram as curiosidades sobre o processo da reformatação e sobre o software utilizado que é 

específico para rádio; a capacidade de armazenagem e o tratamento do conteúdo. Foi informado 

que a Segunda etapa do projeto trata da retirada dos ruídos. Infelizmente, não foi possível 

apresentar o sistema eletrônico resultante do trabalho. O sexto trabalho apresentado neste dia 

modificou a temática das comunicações livres anteriores. Esta pesquisa voltou-se para as políticas 



                                       
públicas da informação no Brasil tendo como reflexão os sistemas nacionais de informação 

surgidos na década de 70 investigados a partir do Conselho Federal de Cultura e do Arquivo 

Nacional. As fontes de pesquisa foram o periódico “Boletim do Conselho Federal de Cultura” e o 

“Mesário do Arquivo Nacional (MAN)”. A autora destacou os arquivos dentro das políticas culturais 

e demonstrou as propostas de sistemas, sobretudo o NATIS – Sistemas Nacionais de Informação. 

Para depois abordar o Sistema Nacional de Cultura e sua relação com os arquivos. No final do 

trabalho apresenta os discursos do Arquivo Nacional e o Sistema Nacional de Arquivos – SINAR. 

Continuando o sétimo e último trabalho, também inovou com o estudo sobre dos arquivos 

empresariais no contexto da segurança da informação refletindo sobre as ações do engenheiro 

social nas denominadas “Unidades de Informação Arquivísitica (UIAs)”. Nessa linha abordou 

questões como: o valor da informação na atualidade, políticas e tecnologias. Também, chamou 

atenção para a informação como uma vantagem competitiva ou como um recurso estratégico para 

a empresa, todos esses assuntos amarrados com as questões arquivísticas. Os autores 

trabalharam com o conceito de Engenharia Social que significa “um conjunto de ações que visam 

adquirir informações sigilosas de maneira fraudulenta”.  
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RESUMO 

O presente trabalho destaca a informação como produto, relacionando a definição de dado, 

informação, conhecimento e inteligência, para o seu uso como vantagem competitiva. Aborda 

a Sociedade da Informação, apontando características da informação valiosa e como a 

informação ocupa lugar de destaque nas organizações. Apresenta os princípios da Segurança 

da Informação, discutindo a Engenharia Social e caracterizando as formas de ataque do 

engenheiro social com enfoque nas unidades de informações arquivísticas. No âmbito de uma 

política de segurança da informação, propõe a educação e a formação dos profissionais da 

informação como uma das armas mais eficazes no combate às ações do engenheiro social e na 

prevenção de acesso indevido às informações arquivísticas empresariais. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Segurança da Informação. Engenharia Social. Profissionais da informação. Arquivos 

Empresariais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O tema abordado neste trabalho traz uma discussão para a comunidade dos 

profissionais arquivistas sobre a segurança das informações geridas pelas unidades de 

informações empresariais. 

                                                 
∗ Autor para contato. 



 

Com o avanço tecnológico – especificamente das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TICs) –, a informação se torna cada vez mais presente em todas as atividades 

humanas, como afirma Lopes (2000): 

 

O trabalhador desde final do século é urbano e, muitas vezes, desenvolve atividades vinculadas 

à informação. Isto não o tornou mais rico e nem, necessariamente, mais especializado. Mas 

vem modificando completamente, a sua inserção no mercado de trabalho, quando existente. 

Neste aspecto, o caixa do supermercado e o analista de sistemas de uma grande empresa se 

parecem. Ambos lidam com a informação. 

 

Vivemos na Sociedade da Informação caracterizada, segundo Takahashi (2002) por 

“[...] uma nova era em que a informação flui a velocidades e em quantidades há apenas 

poucos anos inimagináveis, assumindo valores sociais e econômicos fundamentais”. Tal 

constatação é corroborada por Bergmann (2004) quando essa autora afirma que a informação 

“Trata-se de um fenômeno global, com elevado potencial transformador das atividades 

sociais, políticas e econômicas, capazes de promover a integração entre pessoas, programas e 

projetos em diversos níveis. Assim, fica evidenciada cada vez mais a necessidade 

incondicional do uso correto e preciso da informação em virtude da mesma ser vista pelas 

organizações, públicas ou privadas como a principal responsável pelo funcionamento da 

engrenagem da administração de tais organizações. 

Com a informação atingindo tal valor, os ataques à mesma se intensificaram.  

Atualmente a informação empresarial é alvo de freqüentes ataques, que são cada vez mais 

profissionais e elaborados, e ocorrem de diferentes maneiras. As instituições, por sua vez, 

vêm investindo altos valores em segurança da informação, no entanto, costuma-se investir 

muito em tecnologias e acabam esquecendo de outro recurso tão importante quanto à 

informação, a saber, os funcionários, que são os pilares de qualquer política de segurança da 

informação. 

Neste cenário, de uma forma geral, buscou-se com uma revisão de literatura a 

discussão sobre as políticas de segurança da informação em ambientes empresarias, com o 

objetivo específico de abordar o ataque do engenheiro social em Unidades de Informação 

Arquivística (UIAs) e a importância da educação dos profissionais da informação que atuam 

em UIAs. 

A Engenharia Social trata de um conjunto de ações que visam adquirir informações 

sigilosas de maneira fraudulenta, sem o uso da força bruta, usando apenas a indução capciosa 
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ao engano. Segundo Mitnick e Simon (2003), a Engenharia Social compara-se à arte teatral, 

que faz com que as pessoas façam coisas que normalmente não fariam para um estranho. E é 

dessa forma que o engenheiro social, quem pratica o ataque de Engenharia Social, obtém 

informações empresariais sigilosas. 

O artigo foi estruturado da seguinte forma. A seção 2 aborda a informação como 

produto e seu lugar neste novo cenário econômico no mundo empresarial. Na seção 3, os 

princípios da Segurança da Informação são apresentados. Em seguida, a seção 4 conceitua a 

Engenharia Social e a seção 5 caracteriza as formas de agir do engenheiro social 

principalmente junto às unidades de informação arquivística. As considerações finais 

propõem, no âmbito de uma política de segurança da informação – seção 6 – a educação e a 

formação dos profissionais da informação como uma das armas mais eficazes no combate às 

ações do engenheiro social e na prevenção de acesso indevido às informações arquivísticas 

empresariais. 

 

2. O POTENCIAL COMPETITIVO DA INFORMAÇÃO 

Cruz (2002) hierarquiza a informação nos seguintes níveis: dado, informação, 

conhecimento e inteligência. Oliveira (1997), por sua vez, define dado como “[...] qualquer 

elemento identificador em sua forma bruta que por si só não conduz a uma compreensão de 

determinado fato ou situação“ e “[...] Informação é o dado trabalhado que permite [...] tomar 

decisões”. 

Segundo Stair e Reynolds (1999), dados consistem em fatos não trabalhados e 

informação é uma coleção de fatos organizados de modo que adquirem um valor além do 

valor dos próprios fatos.  

Ambas as definições tratam o dado como algo que antecede a informação, logo toda 

informação tem como antecedente o dado bruto, mas não significa que todo dado é 

informação. Como verificado, o dado só é informação se trabalhado, se contextualizado, se 

for agregado valor. 

O dado precisa ser bem trabalhado, para constituir uma informação e para trazer 

resultados positivos a quem dela necessitar. A informação, por outro lado, gera o 

conhecimento, que, segundo Stair e Reynolds (1999), representa a percepção e a compreensão 

de um conjunto de informações e de como estas informações podem ser úteis para uma tarefa 

específica. Por sua vez, Araújo (2005) define conhecimento como sendo “(...) a informação 

valiosa da mente humana. Inclui reflexão, síntese e contexto. De difícil estruturação, difícil 

captura em máquinas, freqüentemente tácito e de difícil transferência”. 
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O conhecimento é algo pessoal, intransferível, que cada indivíduo com sua cultura e 

seus valores diferenciados constituem ao longo de sua existência. Na hierarquia da 

informação abordada por Cruz (2002), o conhecimento não é o ponto máximo dessa 

hierarquização; tem-se a inteligência no cume da hierarquia, que este autor define como sendo 

o conhecimento depurado e, portanto, útil à tomada de decisão. 

A obtenção da inteligência é, no entanto, o grande desafio para as empresas e pessoas 

que recebem informações. A articulação dos dados e das informações para se tornarem 

inteligência apresenta-se como um grande paradigma para a Sociedade da Informação. 

As UIAs são responsáveis pela gestão orgânica da informação de instituições públicas 

ou privadas, ou seja, informações geradas e recebidas em diferentes suportes físicos durante a 

realização das atividades administrativas que, em suma, consiste no tratamento técnico da 

informação para melhor utilização nas tomadas de decisões. A Lei n°8.159/1991, em seu 

parágrafo 3°, considera a gestão de documentos como “(...) o conjunto de procedimentos e 

operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em 

fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda 

permanente”. Assim sendo, a gestão feita pelas UIAs tem três fases básicas: produção, 

utilização e destinação. 

Uma empresa, para sobreviver e prosperar num mercado competitivo, terá que estar 

baseada na informação, na qualidade que ela contenha, nas implicações que ela imponha 

(DRUKER apud TONINI, 2006). A informação atingiu um patamar de importância não como 

simples resultado das atividades administrativas, mas como produto de relevância para o 

mercado. 

  Para Latres e Albagli (1999) “a informação e o conhecimento passaram a desempenhar 

um novo e estratégico papel, (...) assumindo um valor imensurável na tomada de decisões”. 

Jardim (1999), quando se refere à economia da informação, trata do reconhecimento da 

informação como um recurso estratégico. 

Segundo Stair e Reynolds (1999), se a informação não for precisa ou completa, 

decisões ruins podem ser tomadas. Segundo os mesmos autores a informação para ser valiosa 

tem que possuir as características expostas a seguir: 

 

Precisa: A informação precisa não contém erro. Em alguns casos, a informação imprecisa é 

gerada porque dados imprecisos são alimentados no processo de transformação.  

Completa: A informação completa contém todos os dados importantes. Por exemplo, um 

relatório de investimento que não inclua todos os custos importantes não é completo.  
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Econômica: A informação também deve ser relativamente econômica para ser viabilizada. Os 

tomadores de decisão sempre precisam equilibrar o valor da informação com o custo de 

produzi-la.  

Flexível: A informação flexível pode ser usada para uma variedade de propósito. Por exemplo, 

a informação sobre estoque disponível para uma peça em particular pode ser útil para o 

vendedor num fechamento de venda, para o gerente de produção, que determina a necessidade 

ou não de mais estoque, e para o executivo financeiro, que especifica o valor total que a 

empresa investiu em estoque. 

Confiável: A informação confiável pode ser dependente de algum outro fator. Em muitos 

casos, a confiabilidade da informação depende do método de coleta dos dados. Em outros 

exemplos, a confiabilidade depende da fonte da informação. Um rumor, sem fonte conhecida, 

sobre a elevação de preço do petróleo pode não ser confiável.  

Relevante: A informação relevante é essencial para a tomada de decisão. A queda de preço da 

madeira pode não ser relevante para um fabricante de chip de computador. 

Simples: A informação também deve ser simples, não excessivamente complexa. Informação 

sofisticada e detalhada pode sobrecarregar o conjunto de informações. Quando um tomador de 

decisão dispõe de muita informação, há dificuldade em determinar qual delas é realmente 

importante. 

Pontual: Informação pontual é aquela obtida quando necessária. Por exemplo, as condições do 

tempo para a ultima semana não interferirão na escolha do vestir hoje. 

Verificável: A informação deve ser verificável. Isso significa que você pode conferir-la e se 

assegurar de que está correta, talvez confrontando muitas fontes para uma mesma informação. 

Acessível: A informação deve ser facilmente acessível aos usuários autorizados. Obtê-la na 

forma correta e no tempo certo atenderá, certamente, a suas necessidades. 

Segura: A informação deve ser seguida para possibilitar seu acesso apenas pelos usuários 

autorizados. 

 

Com essas características, as informações de uma organização servirão de insumo para 

vantagens competitivas e deixarão de ser algo inerte e sem funcionalidade empresarial, para 

se transformarem em recurso de significativo valor. 

Com a valorização da informação e o reconhecimento de seu potencial competitivo, 

surge a necessidade cada vez mais de ações que visem a sua segurança. Na próxima seção 

serão abordadas questões de segurança da informação. 

 

3. PRINCÍPIOS BÁSICOS DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

A segurança da informação é a proteção da informação de vários tipos de ameaças 

para garantir a continuidade do negócio, minimizando o risco ao negócio, maximizar o 

retorno sobre o investimento e as oportunidades de negócio (NBR/17999, 2005). 
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Pemble (apud MARCIANO, 2006) sugere que a segurança da informação seja 

definida em termos das atribuições do profissional responsável por ela. O autor descreve três 

esferas de atuação desses profissionais em torno das quais a segurança deve ser parametrizada 

e compreendida: 

• a esfera operacional, voltada ao impacto que os incidentes podem gerar à 

capacidade da organização de sustentar os processos do negócio; 

• a esfera da reputação, voltada ao impacto que os incidentes têm sobre o valor 

da “marca” ou sobre o valor acionário; 

• a esfera financeira, voltada aos custos em que se incorre na eventualidade de 

algum incidente. 

Considerando a informação o principal patrimônio de uma empresa, como afirma 

Santos (2004) torna-se imprescindível maior atenção para as informações empresariais além 

de políticas de segurança da informação amplas que possibilitem prever toda vulnerabilidade 

a que está sujeita a informação de uma instituição. 

Vários são os fatores de risco para a informação, dentre os quais se pode destacar: 

agentes físicos, tais como incêndios, inundações, terremotos, etc., que podem levar à perda 

física dos registros informacionais; agentes biológicos, como a alta temperatura, umidade e 

insetos, que danifica o suporte, causando a perda parcial ou total da informação; agentes 

humanos e tecnológicos, que, segundo Bernstein et al. (apud CARVALHO, 1996), podem ser 

enumerados como se segue: 

 

1. A espionagem (sniffers) pela captação de todo o tráfego de informações que passa pela 

rede; 

2. O disfarce (spoofing de IP – Internet Protocol) através de exploração de falhas no 

protocolo de rede; 

3. Execução de aplicações não autorizadas (por exemplo, “cavalos de tróia”) que podem 

produzir resultados indesejáveis como perda ou repasse de informações; 

4. Repúdio ou negação de participação em transações; 

5. Negação de serviço, como tirar um servidor do ar, por exemplo; 

6. Exploração de senhas, através de tentativas de acesso ou exploração do arquivo de senhas; 

e 

7. Engenharia social, técnica que utiliza a psicologia para obter informações dos próprios 

funcionários da empresa vítima utilizando a confiança adquirida com os mesmos. 

 

274



 

Contudo, observa-se que as políticas e procedimentos de segurança da informação têm 

por objetivo assegurar que os benefícios oriundos do uso da informação sejam apenas da 

empresa a que pertence o direito de seu uso. 

A análise do custo benefício, onde se estuda a necessidade de gastos com a proteção 

da informação é necessária, verificando se a informação custa menos que os gastos que serão 

destinados à sua proteção. 

A política de segurança da informação, conforme a norma NBR/17799 (2005), “tem 

como objetivo prover uma orientação e apoio da direção para a segurança da informação de 

acordo com os requisitos do negócio e com as regulamentações relevantes”. Ainda conforme 

essa norma, a segurança da informação pode ser caracterizada pelo uso de três fatores 

(NBR/17799, 2005): 

 

• Confidencialidade: garantia de que a informação é acessível somente por pessoas 

autorizadas a terem acesso; 

• Integridade: exatidão, completeza da informação e dos métodos de processamento; 

• Disponibilidade: garantia de que os usuários obtenham acesso à informação e aos ativos 

correspondente sempre que necessário. 

 

Portanto, com vistas a possibilitar a eficácia de uma política de segurança da 

informação é preciso que os fatores discriminados acima sejam plenamente atingidos.  

Sabe-se que de diversas formas as políticas e diretrizes de segurança da informação 

sofrem ataques. A Engenharia Social, cujas características serão objeto de estudo da 4ª seção 

constitui-se em um recurso utilizado para fragilizar a segurança da informação gerada pelas 

empresas. 

 

4. ENGENHARIA SOCIAL  

A Engenharia Social é uma entre as diversas ameaças contra as políticas de segurança 

da informação e, em geral, talvez seja a menos notada quando se traçam políticas de 

segurança da informação. No entanto, deveria ser considerada como uma prioridade, tendo em 

vista que é a porta de entrada para todos os demais ataques. 

Para uma melhor discussão vale trazer algumas definições de Engenharia Social. 

Santos (2004) define a Engenharia Social como sendo: 

 

A arte de trapacear, construir métodos e estratégias de enganar em cima de informações 

cedidas por pessoas ou ganhar confiança para obter informações, são ações antigas, oriunda 
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dos tempos mias remotos, ganharam um novo termo: Engenharia Social. (...) Engenharia por 

que constrói, em cima de informações táticas de acesso a sistemas e informações sigilosas, de 

forma indevida. Social por que se utiliza de pessoas que trabalham e vivem em grupos 

organizados. 

  

Já KONSULTEX (apud ARAÙJO, 2005) trata a Engenharia Social como ciência que: 

 

(...) estuda como o conhecimento do comportamento humano pode ser utilizado para induzir 

uma pessoa a atuar segundo seu desejo. Não se trata de hipnose ou controle da mente, as 

técnicas da engenharia social são completamente utilizados por detetives (para obter 

informações), e magistrados (para comprovar se um declarante fala a verdade), também é 

utilizado para lograr todo tipo de fraudes inclusive invasão de sistemas eletrônicos. 

 

A Engenharia tem como agente o engenheiro social que é quem a pratica tendo em 

vista o mesmo possuir a habilidade de enganar pessoas. Para atingir seu objetivo é sempre 

muito simpático e solícito de forma que a vítima, na maioria das vezes, não percebe que está 

sendo enganada e que acabou de contribuir com um invasor. 

O engenheiro social usa de diversos artifícios previamente estudados para obter êxito 

nas suas investidas. Adota como estratégia de ação trabalhar as informações de caráter 

considerado inofensivo que obtém por meio de ataques a pessoas mal instruídas que, por sua 

vez, se tornam chave de entrada para outras informações mais relevantes. 

Os ataques podem ocorrer através de contatos telefônicos, simulando um serviço de 

forma a obter informações que deseja; contatos através de e-mails falsos; contatos 

pessoalmente; verificação de lixo de escritório; e acesso indevido a ambientes de escritório. 

Comer (apud SANTOS, 2004) afirma que geralmente as pessoas são o ponto mais 

suscetível em um esquema de segurança. Um trabalhador malicioso, descuidado ou alheio à 

política da informação de uma organização pode comprometer até a melhor segurança da 

informação.  

O uso de recursos tecnológicos nas políticas de segurança da informação exige a 

presença imprescindível dos recursos humanos responsáveis que são pela força de trabalho da 

instituição. Santos (2004) afirma que “[...] deixar as pessoas desinformadas sobre as questões 

de segurança pode expor uma organização a riscos desnecessários, uma vez que os ‘invasores’ 

utilizam a habilidade de enganar os usuários para promoverem os ataques aos sistemas de 

informação dessas organizações”.  

A divulgação dos procedimentos corretos sobre segurança de informação, o alerta de 
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como se caracteriza um ataque do engenheiro social e a capacidade de observação por parte 

dos funcionários são o caminho correto para se alcançar resultados eficazes no combate à 

nocividade provocada por esses profissionais à segurança da informação gerada pelas 

instituições.  

As UIAs têm como função básica tornar disponíveis as informações registradas  

independente do seu suporte. Os profissionais da informação prezam pela rápida recuperação 

da informação, assim como a sua integridade, acessibilidade, confidencialidade e exatidão. 

São nas UIAs que se encontram as informações necessárias para o desempenho das atividades 

da empresa. Portanto, cabe às mesmas darem o suporte necessário ao melhor aproveitamento 

das informações disponíveis nos diversos setores da empresa. 

Segundo Greewood (apud BRAGA, 1996), 

 

A informação é considerada como o ingrediente básico do qual dependem os processos de 

decisão, mas se, por um lado, uma empresa não funciona sem informação, por outro, é 

importante saber usar a informação e aprender novos modos de ver o recurso informação para 

que a empresa funcione melhor, isto é, para que se torne mais eficiente. Assim, quanto mais 

importante for determinada informação para as necessidades da empresa, e quanto mais rápido 

for o acesso a ela, tanto mais essa empresa poderá atingir os seus objetivos. 

 

O universo empresarial é um sistema aberto que se alimenta de insumos 

informacionais internos e externos e pode-se considerar as UIAs como parte imprescindível 

na vida desse sistema, tendo em vista que é onde se encontra o registro das ações 

administrativas realizadas pelos seus funcionários.  

Sem hesitar, a realização das atividades clássicas da administração – prever, organizar, 

comandar, coordenar e controlar – não será possível, como afirma Belloto (2004), sem a 

materialização da informação. A constatação feita por Bellotto (2004) remete para a 

necessidade da existência no quadro de funcionários de qualquer empresa da presença de um 

profissional da informação tendo em vista o mesmo ser responsável pela gestão da informação 

de tal empresa. 

Atualmente, percebe-se que a informação ganhou um espaço importante nas 

organizações. Essa valorização não é por acaso, como afirma Santos e Santana (2002): 

 

São vários os fatores que têm alimentado o forte crescimento pelo interesse em identificar, 

registrar e utilizar o conhecimento que as organizações possuem, sendo que dentre os 
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principais se destacam os resultados da reengenharia, o grande aumento da concorrência e os 

avanços na tecnologia da informação. 

  

A informação não somente atrai olhares da empresa possuidora da informação, mas 

também de terceiros que interessados nesse valor informacional buscam de várias formas o 

acesso à mesma. 

A seguir serão discutidas as formas de ataque do engenheiro social nas UIAs – que, na 

maioria das vezes, não é percebido – e a importância da conscientização de profissionais da 

informação que desenvolvem atividades nas UIAs, com vistas a criar nos mesmos a 

capacidade de anteciparem-se a tais ataques. 

 

5. UNIDADES DE INFORMAÇÃO ARQUIVÍSTICA: CAMPO DE ATUAÇÃO DO 

ENGENHEIRO SOCIAL 

Na empresas as UIAs têm seu sistema de gestão da informação estruturada com base 

nos seguintes procedimentos técnicos, como descreve Robere (apud JARDIM, 1999): 

• Entrada: 

o Documentos produzidos e recebidos; 

o Informação não organizada. 

• Tratamento: 

o Arquivamento; 

o Classificação; 

o Descrição; 

o Indexação; 

o Utilização; 

o Transferência; 

o Recolhimento (ocorre apenas em arquivos público); 

o Eliminação. 

• Saída: 

o Informação organizada; 

o Dossiês. 

A maioria das informações empresarial se encontra nas UIAs, onde são tratadas e 

muitas vezes mantidas por longos períodos de tempo. Marcondes [19--?] salienta que: 
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A integridade e a disponibilidade das informações também podem ser prejudicadas por erros 

humanos, e isso corre quando não há treinamento adequado aos funcionários, ou ainda quando 

o mesmo está desmotivado em relação à organização onde trabalha. A falta desses 

treinamentos facilita, por exemplo, a engenharia social, onde os funcionários são enganados 

por telefone ou e-mail’s, e são induzidos a práticas que prejudicam a informação. 

 

Neste contexto, a conscientização dos profissionais da informação que atuam em UIAs 

sobre políticas de segurança da informação se faz cada vez mais necessária. 

A Engenharia Social é uma prática silenciosa de roubo da informação. As UIAs, pelo 

seu caráter informativo, é um grande alvo de ataques dos engenheiros sociais. Hoje já se sabe 

que os ataques do engenheiro social são cada vez mais premeditados e resultado de muitos 

estudos até chegar à ação do ataque. Algumas situações que colocam em risco a segurança da 

informação nas UIAs das empresas são listadas como se segue: 

• Atendimento via telefone, onde o engenheiro social se passa por alguém que 

não é, como por exemplo, se passando por um funcionário usuário da unidade 

de informação; 

• Documentos sigilosos espalhados pela mesa, podendo o engenheiro social ler 

as informações contidas em tais documentos, enquanto conversa com o 

funcionário assuntos previamente analisado com objetivo de obter a atenção 

total do funcionário. Além disso, tal situação deixa o documento mais 

sucessível a furto pelo engenheiro social e expõe o documento a riscos 

biológicos; 

• Pessoalmente, usando o poder de persuasão e a habilidade em enganar, o 

engenheiro social convence os funcionários a fornecerem informações de 

caráter sigiloso e/ou observa a digitação de códigos de acesso e senhas; 

• Varredura de lixo de escritório, visto que muitas das informações descartadas 

no lixo podem conter insumos ao engenheiro social para ataques mais 

significantes ou até mesmo conter informações sigilosas que não foram 

eliminadas de maneira correta. 

Peixoto (2006) afirma ainda que, 

 

O que o engenheiro social nada mais faz é simplesmente adquirir primeiro esta confiança para 

que depois de reforçado esse “vínculo” de amizade criado, possa então atacar e conseguir as 

informações. Ele prepara toda a teia de situações que pode vir a ocorrer, como questionamentos 
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e perguntas das quais ele possa ter que responder no ato, sem gaguejar ou demonstrar 

insegurança, a ponto da vítima não ter motivo de desconfiar de algo estranho nessa conversa. 

 

Adquirindo a confiança dos funcionários, torna-se mais fácil para o engenheiro social 

atingir o objetivo de apropriar-se de informações sigilosas, uma vez que o funcionário em 

questão não irá desconfiar de seu suposto “amigo”. 

A educação e a formação para os profissionais, seja de qualquer nível hierárquico, que 

atuam nas UIAs se fazem necessárias. Neste contexto, Araújo (2005) considera os 

treinamentos e conscientização controles preventivos de ataques contra as políticas de 

segurança da informação. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a informação atingindo cada vez mais status no ambiente empresarial, a relação 

da informação com a instituição a que pertence cada vez mais se baseia no seu valor. 

As UIAs, são responsáveis pelo tratamento da informação para facilitar e agilizar as 

tomadas de decisões dos funcionários que atuam nas empresas. Cada vez mais os 

profissionais da informação dos arquivos devem observar a importância de políticas de 

segurança da informação dentro das UIAs – políticas que envolvam todo o fazer técnico, com 

medidas que buscam resguardar as informações, de extravio ou de acesso indevido.    

 O planejamento de ações de segurança de informação deve ser uma atitude 

indispensável à ação do arquivista enquanto gestor de uma UIA. Portanto, alocar recursos 

tecnológicos, humanos e materiais para assegurar a integridade da informação não pode ser 

considerado como um desperdício para a empresa porque a informação gerenciada de forma 

correta é garantia de sucesso para quem a usa.  

No entanto, apenas alto investimento em recursos tecnológico não é suficiente para 

implantar políticas de segurança da informação eficiente. Normalmente os responsáveis pela 

tomada de decisão nas empresas preocupam-se em investir na a tecnologia porque entendem 

que a mesma por si só será capaz de resolver o problema dos ataques dos cientistas sociais. 

Porém, os sistemas de segurança só redundarão em custo-benefício para as empresas desde 

que gerenciados competentemente por profissionais da informação e pelos funcionários das 

UIAs. 

A Engenharia Social e os demais ataques contra as informações empresariais só são 

possíveis de serem combatidos a partir do momento em que as empresas usarem como 

ferramentas a educação e a conscientização dos seus funcionários. 
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As formas de se educar e conscientizar os funcionários sobre a importância da 

segurança da informação podem se dar através do uso de teatro, campanhas com premiação, 

distribuição de cartilhas educativas, uso de estratégias do endomarketing, gincanas e palestras 

com brindes. 

Conclui-se que são as pequenas atitudes que fazem toda a diferença na proteção da 

informação nas UIAs e só através da educação e da conscientização será possível alcançar 

eficácia no combate ao engenheiro social e às demais formas de ataque contra a segurança da 

informação empresarial. 
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O trabalho, já apresentado para a conclusão do curso de Arquivologia na 

Universidade Estadual de Londrina em 2006, aponta as semelhanças entre duas das áreas que 

trabalham com a informação registrada: a Museologia e a Arquivologia, discorrendo sobre 

cada uma delas, bem como, indica as convergências entre as instituições de custódia e 

disseminação da informação as quais estão inseridas: os Museus e os Arquivos citando suas 

características e objetivos e nesse universo das Ciências da Informação situa os arquivos 

fotográficos, importantes fontes de pesquisa e de preservação da memória, argumentando 

sobre a importância da arquivística e do profissional arquivista para sua gestão.  

Baseando-se na literatura e na experiência adquirida com o trabalho 

desenvolvido com o acervo fotográfico do Museu Histórico e de Artes de Ibiporã – PR - 

“Espaço de Memória”, o trabalho considera as fotografias como documentos arquivísticos e 

expõe os procedimentos que podem ser a elas aplicados como diagnóstico do acervo, 

identificação, descrição, arranjo, elaboração dos instrumentos de pesquisa, meios de 

conservação, entre outros, fundamentais para a preservação e a agilidade na recuperação e 

acesso às informações contidas nos documentos fotográficos. 

 

 

Palavras-chave: Ciências da Informação; Arquivologia; Museologia; Arquivo Fotográfico - 

tratamento arquivístico; Fotografia.   
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por objetivo defender a importância do tratamento 

arquivístico de um acervo fotográfico de um museu apresentando as relações entre a 

Museologia e a Arquivologia no que diz respeito a seu objeto de estudo comum:  a 

informação registrada, bem como as semelhanças entre arquivo e museu, e nesse universo 

das ciências da informação, apresentar e justificar a importância de alguns procedimentos 

que podem aplicados a uma espécie documental específica: a fotografia considerando-a um 

documento arquivístico. 

 O trabalho está dividido em dois capítulos, o primeiro cita as Ciências da 

Informação, a Arquivologia e a Museologia e duas das instituições de custódia e 

disseminação da informação: os Arquivos e os Museus. O segundo apresenta algumas das 

etapas do tratamento arquivístico que pode ser aplicado em um acervo fotográfico, citando 

como exemplo o acervo do Museu Histórico e de Artes de Ibiporã. 

O presente trabalho também procura mostrar que, a atuação do 

profissional Arquivista é fundamental para a aplicação desse tratamento em suas fases de 

diagnóstico, identificação, descrição e elaboração dos instrumentos de pesquisa, conservação 

e preservação de fotografias, visando à agilidade na recuperação da informação e a 

preservação da memória contida neste tão importante suporte informacional. 

O interesse pelo tema justifica-se pela necessidade de desenvolver 

medidas de organização contemplando não só os cuidados com o suporte, mas também com 

os conteúdos informacionais dos documentos fotográficos.A maior parte da literatura 

encontrada sobre fotografias trata-se apenas da conservação e preservação dos suportes, fator 

que também motivou a escolha deste tema pelo anseio em produzir algo novo dentro deste 

contexto.  

Os apontamentos feitos no trabalho foram baseados na literatura das áreas 

de Arquivologia, Museologia, Fotografia e Ciências da Informação em geral; 

complementados com a experiência adquirida no acervo fotográfico do Museu Histórico e de 

Artes de Ibiporã - “Espaço de Memória”, local onde trabalho desde setembro de 2005. 
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CAPÍTULO I - O ARQUIVO FOTOGRÁFICO NO UNIVERSO DAS CIÊNCIAS       

DA INFORMAÇÃO 

A Museologia e a Arquivologia, incluindo a Biblioteconomia possuem 

alguns aspectos em comum: ambas têm como objeto de estudo a informação, porém, não é 

com qualquer tipo de informação que lidam estas três áreas como afirma Johanna Smit que as 

chama de “as três Marias” ou “as três irmãs” (SMIT, 1993 p. 81). 

[...] nem toda a informação que circula pelo mundo afora nos diz 

respeito; é necessário fazer um corte epistemológico neste universo 

informacional e postular que o objeto das três irmãs é uma informação 

que foi registrada, tendo, portanto, em algum ponto do universo uma 

existência concreta, um suporte. A questão do registro permite chegar 

à idéia do estoque, ou do acervo, ou ainda às definições já tradicionais 

de arquivos, bibliotecas ou museus. [...]  (SMIT, p. 121). 

A diferença entre a Museologia e a Arquivologia está no tipo de 

informação com que cada uma trabalha: a Museologia lida com a informação museológica 

informando sobre a sociedade que gerou, utilizou ou transformou os objetos, sendo que estes 

podem ser contextualizados de inúmeras maneiras de acordo com a opção do museu. A 

Arquivologia, por sua vez trabalha com a informação arquivística informando sobre a 

administração que a acumulou, ou seja, adquirindo sentido quando contextualizada em suas 

condições de produção.  

Partindo da compreensão das duas áreas, é possível compreender as 

semelhanças entre as instituições as quais elas estão inseridas, ou seja, os museus e os 

arquivos, no caso do trabalho, os arquivos permanentes. Seus acervos custodiam diversos 

suportes de registros de informações e possuem como missões a salvaguarda, a conservação e 

preservação da memória e do patrimônio histórico, bem como a disponibilização das 

informações de maneira a subsidiar a pesquisa e colaborar na produção de conhecimentos 

para a sociedade. Entretanto, possuem diferenças sendo que uma delas é a maneira pela qual 

se origina o acervo.  

Os museus são constituídos de documentos que podem ser de origem 

artística ou funcional. Pode ser um museu de arte,  de história natural, um museu de imagens 

e de sons e entre outros estão os museus de história. Nestes, os materiais são objetos 
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testemunhos de uma cultura, de um povo e refletem a sua identidade sua forma de aquisição 

se dá em geral por compra, doação ou permuta e seus valores são atribuídos individualmente. 

Os arquivos, por sua vez, custodiam documentos de diversos suportes que 

foram gerados no decorrer de atividades de pessoas físicas ou jurídicas e possui seus próprios 

princípios conforme será exposto posteriormente.  

Após a análise destas definições de duas das instituições de custódia de 

documentos, parte-se para o estudo da fotografia que é encontrada tanto em museus quanto 

em arquivos permanentes. Partindo do pressuposto que “documento é a unidade constituída 

pela informação e seu suporte”. (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 28) pode-se considerar 

que a fotografia, por ser constituída de um suporte e também servir de registro de 

informações, é considerada documento. Um documento que ao longo dos anos atendeu a 

diversas finalidades todas em torno de sua função básica, a de registrar algo através da 

imagem e que pode ser pode ser considerado arquivístico; isto porque para as fotografias 

também são necessários procedimentos de tratamento e, dependendo do acervo, também 

podem corresponder a alguns princípios arquivísticos. 

São esses princípios: princípio da proveniência ou do respeito aos fundos: 

“Princípio segundo o qual os arquivos originários de uma instituição ou pessoa devem 

manter sua individualidade, não sendo misturados aos de origem diversa” (CAMARGO; 

BELLOTTO, 1996, p. 61); princípio da organicidade, “qualidade segundo a qual os arquivos 

espelham a estrutura, funções e atividades da entidade produtora/acumuladora em suas 

relações internas e externas” (BELLOTTO, 2002, p. 21); princípio da unicidade: os 

documentos de arquivo conservam seu caráter único, em função do contexto em que foram 

produzidos (BELLOTTO, 2002 p. 21) e princípio da indivisibilidade ou integridade 

arquivística: os fundos de arquivo devem ser preservados sem dispersão, mutilação, 

alienação, destruição não autorizada ou adição indevida (BELLOTTO, 2002 p. 21). 

Em um acervo fotográfico, as fotografias possuem valores individuais, 

mas podem existir conjuntos de fotografias que foram feitas a partir de um mesmo evento ou 

objetivo. Estas, não podem ser separadas para manter a organicidade. Por exemplo: o acervo 

do Museu Histórico e de Artes de Ibiporã é composto de fotografias doadas por pioneiros e 

pessoas da comunidade, fotografias provenientes da Assessoria de Imprensa da Prefeitura 

Municipal e fotografias de eventos promovidos pela Fundação Cultural. As fotos dos 

pioneiros (foram considerados pioneiros os que chegaram ao município até o ano de 1947) 

podem ser analisadas individualmente, pois no início da colonização como não havia muitos 
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recursos financeiros, costumava-se registrar em apenas uma foto o evento ou a família. Mas a 

partir da década de 1950, a Prefeitura, instalada em 1947 começou a produzir um número 

maior de fotos, em eventos importantes eram feitas cerca de até dez fotos. Esse fenômeno 

aumentou com o passar dos anos, a partir da década de 1980, é possível encontrar mais de 40 

fotos do mesmo evento. Nesse sentido, os princípios da proveniência, da indivisibilidade, e 

da organicidade podem ser aplicados, de maneira a permitir uma melhor compreensão e 

utilização do acervo.  
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1 CAPÍTULO II - TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO DO ACERVO FOTOGRÁFICO 

DO MUSEU HISTÓRICO E DE ARTES DE IBIPORÃ 

Algumas das etapas da gestão de um acervo fotográfico e do tratamento 

arquivístico que a ele pode ser aplicado são: o diagnóstico do acervo, a identificação, a 

descrição e elaboração dos instrumentos de pesquisa e a conservação e preservação das 

fotografias. A seguir, as explicações desses procedimentos e sua aplicação no acervo 

fotográfico do Museu Histórico e de Artes de Ibiporã. 

 

2.1- O Diagnóstico 

Como se sabe, o trabalho com um acervo deve começar com o 

diagnóstico, porque é através dele que é possível conhecer a instituição, compreender como e 

porque os documentos foram produzidos, os recursos humanos e materiais disponíveis e 

estabelecer as etapas do trabalho. Lopes (1997) cita alguns processos importantes na 

elaboração do diagnóstico. Segundo ele, o trabalho deve começar pelo estudo da sociologia e 

história da organização, fazendo uma descrição e análise da evolução das atividades e dos 

dados imanentes da função e estrutura da organização. Além disso, são necessários 

conhecimentos sobre os que geraram as informações registradas, ou seja, os produtores dos 

documentos. 

As quantidades de documentos, os conteúdos informacionais, as unidades 

físicas de arquivamento como movelaria e embalagens utilizadas, os modos originais de 

arquivamento, se há algum modo de classificação, avaliação e descrição e o uso de 

tecnologias de informação também devem ser estudados cuidadosamente. 

Dessa forma, a primeira atividade do Arquivista frente à organização de 

um acervo fotográfico, deve ser o diagnóstico. Para tanto, a primeira coisa a se fazer é 

estudar seu histórico de formação bem como o histórico da instituição a qual está custodiado. 

Em seguida, faz-se necessário identificar o conteúdo informacional das fotos, datas-limite e 

assuntos, além dos aspectos físicos como quantidade, formatos, estado físico, condições de 

acondicionamento, entre outras. É fundamental observar também a finalidade e uso do 

acervo, a freqüência de consulta, estudar os usuários, as formas de aquisição e as maneiras 
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utilizadas para classificar e descrever o arquivo. 

2.1.1- O estudo da história do município 

No Museu Histórico e de Artes de Ibiporã, o diagnóstico foi realizado 

começando pelo estudo da história do município. Ibiporã foi reconhecido como município no 

dia oito de novembro de 1947, quando o então Governador do Estado do Paraná, Sr. Moisés 

Lupión assinou o Ato de Instalação do município e nomeou o Sr. José Pires de Godoy para 

ser seu primeiro Prefeito. Porém, com pesquisas em livros e documentos e com a realização 

de entrevistas com pioneiros foi possível descobrir que a história de Ibiporã começa muito 

antes do que diz a história oficial ainda que as fotografias tragam registros somente a partir 

da década de 1930 quando o município recebeu centenas de colonizadores em busca da 

fertilidade da terra roxa. 

Para compreender o conteúdo informacional das fotografias e realizar o 

trabalho é necessário possuir conhecimentos das pessoas e suas respectivas famílias 

ibiporãenses, as obras realizadas pela Prefeitura e suas respectivas datas, ser capaz de 

reconhecer os locais da cidade (ruas, avenidas, praças, estabelecimentos, etc.). Este trabalho 

nos Museus, na maioria das vezes é desenvolvido por Historiadores, que adquirem em sua 

formação conhecimentos de técnicas para levantamento de dados, técnicas de entrevistas no 

que diz respeito à história oral, entre outras; porém pode ser realizado por outros 

profissionais desde que possuam empenho e dedicação. 

2.1.2- O levantamento do histórico de formação do acervo 

Com base na pesquisa em documentos como relatórios e fotografias de 

eventos, entrevistas com pessoas que trabalharam na época e na própria observação direta do 

acervo, foi possível identificar o histórico de sua formação assim como o da instituição a qual 

está vinculado. 

O Museu Histórico e de Artes de Ibiporã, foi criado no ano de 1985, 

quando foram coletados materiais e fotografias sobre a história do município e realizadas 

algumas exposições pelo Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal. No ano de 1987, 

foi criada a Fundação Cultural de Ibiporã, uma autarquia da Prefeitura Municipal a qual o 
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Museu é subordinado. Durante a década de 1990, pouco foi desenvolvido no acervo, sendo 

que no ano 2000, foi transferido de uma sala da Prefeitura para um edifício na principal 

avenida da cidade onde permaneceu até o ano de 2005, ano em que foi transferido para o 

local atual, um edifício construído na década de 1960 para sediar a Prefeitura Municipal. Em 

Janeiro de 2005 tomou posse a atual administração da Fundação Cultural que, se 

preocupando com o acervo, iniciou no mês de março, um novo trabalho de organização, 

acondicionamento e identificação de fotografias, visando a reconstituição e preservação da 

história do município, além de sua divulgação através da realização de exposições. Desde 

então, o Museu Histórico e de Artes de Ibiporã que possui este nome segundo a Lei Nº 

1701/2001 (IBIPORÃ, 2001) passou a ser chamado também de “Espaço de Memória”.  

São objetivos do “Espaço de Memória” a recuperação da história do 

município através de entrevistas com pioneiros e pessoas da comunidade; a organização e 

conservação do acervo existente; a ampliação do acervo com a ajuda da população que 

empresta ou doa materiais, principalmente fotografias; o atendimento aos usuários; a 

realização de exposições e a publicação de um livro sobre a história do município. 

2.1.3- A identificação do conteúdo informacional das fotos 

O acervo do Museu Histórico e de Artes de Ibiporã começa a registrar a 

história nas fotografias a partir da época da colonização. As fotografias mais antigas, com 

raras exceções, representam os seguintes fatos: o desmatamento, as plantações de café, as 

serrarias que existiam com a finalidade de preparar a madeira para as construções, o 

desenvolvimento da cidade com ruas, avenidas e alguns estabelecimentos comerciais, as 

igrejas e escolas com as respectivas celebrações que ocorriam e a construção da Estação 

Ferroviária e linha férrea. O volume de fotos desta época é bem pequeno já que era feita 

apenas uma foto por família ou evento. Isto ocorria devido ao alto custo financeiro e a 

dificuldade de acessibilidade, pois muitas vezes o fotógrafo era de outra cidade.  Todas as 

fotografias dessa época foram doadas por pioneiros. 

Em oito de novembro de 1947, houve a nomeação do primeiro Prefeito e 

cerca de um mês depois, a primeira eleição. A partir de então, outros conteúdos começam a 

se destacar nas fotografias do acervo como as obras da Prefeitura nos setores de asfalto, de 

água, de energia, inaugurações., eventos comemorativos, culturais, políticos, entre outros.          

290



 

 

9 
 
 

                                                                                      

2.1.4- Levantamento dos aspectos físicos 
 

A parte do diagnóstico de quantificação do acervo, por formatos e 

tamanhos, não foi concluída, mas calcula-se que existam cerca de 15000 fotografias, além de 

alguns negativos. 

Desse total, cerca de 3500 estavam acondicionadas em folhas de cartolina 

comum, colocadas em pastas suspensas de papelão e armazenadas em armários de aço. As 

demais fotos e alguns negativos estavam soltas em caixas de papelão e armazenadas em um 

balcão de madeira. Todas as fotos ficavam em uma sala que permanecia fechada, sem 

ventilação. Os materiais apresentavam varias deficiências graves à conservação como acidez 

e mofo. 

 

2.1.5- Estudo de usuários/ uso do acervo 

Os usuários do acervo são estudantes de ensino fundamental, médio e 

superior que buscam no acervo dados para pesquisas escolares e usam as fotografias para 

comprovar e representar as informações levantadas, além de professores, que também 

buscam informações e imagens para ilustrar suas aulas. 

Uma outra forma de uso do acervo ocorre por parte dos cidadãos 

ibiporãenses e de outras pessoas que buscam no acervo fotografias que registram suas 

famílias e gerações passadas; muitos pedem reproduções de fotografias. As fotos também são 

utilizadas para ilustrar as exposições realizadas. 

2.1.6- Formas de classificação e descrição encontradas 

Parte do acervo, as fotografias a partir de 1989 estavam classificadas por 

gestão de Prefeito. Uma descrição precária foi feita apenas para as cerca 3500 fotos 

(anteriores a 1989) que estavam nas cartolinas, a estas foram atribuídos números em ordem 

sequencial que foram carimbados em seus versos e anotados em um livro de registro. Porém, 

muitas informações faltavam, ou estavam erradas e não havia classificação. 
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2.2- Arranjo e ordenação propostos 

Após a realização do diagnóstico, o trabalho de gestão do acervo 

fotográfico continua com a elaboração do plano de arranjo que é a denominação 

tradicionalmente atribuída à classificação nos arquivos permanentes. 

Para a elaboração do plano de arranjo, houve uma discussão em que foi 

acordado que o acervo fotográfico seria dividido em séries da seguinte maneira: uma para as 

fotografias dos pioneiros; uma para cada administração da Prefeitura e outra para as 

fotografias da Fundação Cultural. Cada série seria dividida em sub séries, conforme o plano 

de arranjo de cada uma. A ordenação interna das séries e sub séries seria de forma 

cronológica e realizada após a classificação para dar seqüência no processo de organização. 

Algumas formas de classificação foram pensadas, mas observou-se que 

não poderiam ser aplicadas. Por exemplo: se houvesse uma única classificação para todo o 

acervo, não seria possível, porque os assuntos presentes na época dos pioneiros e que 

originariam sub-séries denominadas famílias, igrejas, cidade, velórios, etc., não seriam os 

mesmos com o passar do tempo. Com a evolução da Prefeitura, seriam necessárias outras 

sub-séries como: fotografias relacionadas à água, fotografias relacionadas à energia, 

fotografias relacionadas ao asfalto, devido ao grande número de fotos de cada um desses 

assuntos e que, a partir dos anos 1970, estes mesmos assuntos fariam parte de uma única sub-

série, denominada apenas obras de urbanização. Nesta época poderiam surgir sub-séries 

como bairros, esportes, etc., que não existiam anteriormente.  

 Outra forma proposta foi buscar o organograma da Prefeitura Municipal 

de cada gestão e organizar as fotografias de acordo com a estrutura e com os assuntos que 

pertenciam a cada secretaria. Mas, dessa maneira também não foi possível, pois a Prefeitura 

não guarda os organogramas das gestões anteriores.  

A partir dessas constatações, a melhor forma foi ter um plano de arranjo 

diferente para cada série, definido a partir do diagnóstico e da observação dos assuntos que 

poderiam ser encontrados em cada uma.  
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2.3- A identificação individual das fotografias 

Para elaborar o Plano de Arranjo e distribuir as fotografias, é necessário 

que elas estejam todas identificadas. Porém é comum ocorrer o fato das fotografias serem 

acumuladas sem manter algum registro de suas informações básicas como local, data, nomes 

das pessoas e evento representado.  

O acervo do Museu Histórico e de Artes de Ibiporã, no início do trabalho 

de organização, podia ser comparado com o que Lopes (1997) chama de “massa documental 

acumulada”, ou seja, um grande volume de documentos sem critérios de classificação, 

descrição, identificação, enfim, acumulados sem nenhuma forma de organização.  

A classificação das fotografias só é possível após sua identificação, pois 

quando se olha para uma fotografia de uma reunião de pessoas, por exemplo, sem algum 

conhecimento prévio, é impossível saber se é um evento relacionado à política, à religião, à 

economia, à família, etc. 

O trabalho de identificação é bastante complexo, principalmente com as 

fotografias mais antigas. É necessário pedir ajuda à pessoas que viveram na época, mas, 

muitas delas, não conseguem se lembrar, ou lembram apenas de algumas pessoas, ou não se 

lembram da data e muitas vezes é necessário entrevistar mais de duas pessoas, para poder ter 

maior certeza das informações. 

Esta fase do trabalho é importante que seja feita por um Historiador, e que 

o Arquivista, apenas organize as informações por ele produzidas. Porém, dependendo da 

instituição, o Arquivista não conta com esse profissional para auxiliá-lo, então ele necessita 

desenvolver o trabalho sozinho, aprofundando seus conhecimentos sobre o determinado 

contexto de que tratam as fotografias e desenvolvendo as atividades com base nas técnicas 

utilizadas na História para a coleta de informações. No caso do Museu em questão, o trabalho 

é desenvolvido por uma professora graduada em Letras mas que possui amplos 

conhecimentos da história local e um excelente relacionamento com a comunidade, o que 

facilita o trabalho de investigação histórica.  

2.4- A descrição e a elaboração dos instrumentos de pesquisa 

A descrição é a única maneira de possibilitar que os dados contidos nas 
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séries e/ou nas unidades documentais cheguem até os pesquisadores. Para tornar o acervo 

acessível no menor espaço de tempo e para o maior número de pessoas possível, bem como 

para evitar o manuseio utilizado na busca direta, é necessário que as fotografias estejam 

representadas em instrumentos de pesquisa através da descrição. É através dos instrumentos 

de pesquisa que se torna possível o acesso, a consulta e o controle dos documentos, não só 

pelos funcionários do arquivo, mas também pelos usuários, tais instrumentos também são 

importantes formas de divulgação do acervo, uma vez que, através deles, os usuários obtém 

informações de como e o que pode ser encontrado no acervo. Os três tipos de instrumentos 

de pesquisa mais utilizados são: os guias, os inventários e os catálogos. O que os difere são 

os diferentes níveis de descrição conforme pode ser percebido nos apontamentos a seguir. 

2.4.1- O guia 

O guia é o primeiro instrumento de pesquisa que deve ser produzido no 

acervo, seu nível de descrição é o fundo. Este instrumento funciona como o verdadeiro cartão 

de visita da instituição, pois nele constam informações que possibilitam uma visão geral do 

acervo e da instituição contendo informações práticas como endereços, telefones e horários 

de atendimento; informações específicas como fundos e coleções que possui, condições de 

organização, condições físicas e jurídicas de acesso e reprodução de documentos, além do 

histórico da instituição e de formação do acervo. 

2.4.2- O inventário 

O inventário é pela ordem hierárquica, o instrumento que segue o guia.  É 

o instrumento de pesquisa que descreve conjuntos documentais ou partes de um fundo. 

Conforme aponta Bellotto (2004 p. 197) [...] “é um instrumento do tipo parcial, trazendo 

descrição sumária e não analítica” [...]. Seu objetivo e fornecer uma visão sumária do fundo e 

de suas coleções, abordando os conjuntos documentais e seus níveis de organização e 

apresentando dados sobre as séries integrantes, o volume de documentos, as datas-limite e os 

critérios de classificação e ordenação. 
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2.4.3- O Catálogo 

O catálogo é o instrumento que dá continuidade ao inventário. Seu nível 

de descrição, que deve ser feita de forma sumária ou pormenorizada, são as unidades 

documentais que. E é nessa fase de catalogação que deve ser feito o processo de análise 

documentária das fotografias que segundo Manini (2002), compreende a identificação do 

conteúdo informacional de sua imagem que será pesquisado através da representação escrita 

com a finalidade da recuperação da informação imagética pelo usuário.  Segundo a autora, 

para a representação documentária de imagens pode-se utilizar a resposta de algumas 

perguntas: Quem? Onde? Quando? O que? Como? Além de colher informações do conjunto 

maior em que estas estão inseridas. 

A catalogação e indexação da fotografia através da análise documentária é 

uma tarefa complexa e que para ser feita, deve-se ter sempre em mente os diferentes tipos de 

usuários que, com objetivos e interesses diversos irão recuperar a informação. Uma 

fotografia pode conter muitos elementos e representar vários aspectos, a análise 

documentária deve contemplar todos eles.  

Os três tipos de instrumentos de pesquisa citados podem ser desenvolvidos 

no acervo fotográfico do Museu Histórico e de Artes de Ibiporã mas devido ao grande 

número de fotografias, a falta de recursos humanos e materiais ainda não foi possível a 

elaboração do catálogo para todo o acervo, ou seja, descrever todas as fotografias 

individualmente. Provisoriamente, está sendo catalogada apenas a série Pioneiros e as demais 

serão apenas inventariadas. 

Os instrumentos de pesquisa podem ser produzidos manualmente e 

impressos ou eletronicamente em bases de dados. No caso do Museu Histórico e de Artes de 

Ibiporã, há um projeto de digitalização das fotografias, montagem de um banco de imagens e 

de instrumentos de pesquisa eletrônicos.  

 

2.5- A conservação e a preservação de fotografias 

As fotografias são documentos de caráter permanente por natureza, porém 

são constituídas de suportes frágeis e para que se mantenham íntegras ao longo do tempo, é 
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necessária uma série de medidas e cuidados tais como a limpeza, tanto dos materiais como da 

área de guarda; o acondicionamento e armazenamento em materiais e mobiliário adequados; 

o gerenciamento ambiental da área do arquivo; cuidados ao manuseio, a utilização de formas 

de reprodução e restauração adequadas, entre outros. Todas essas medidas serão 

estabelecidas após a identificação dos materiais utilizados na constituição das três partes das 

fotografias que, de acordo com a Oficina de Introdução à Conservação Fotográfica 

(FUNARTE, 2000) são os suportes, os ligantes e as substâncias formadoras de imagens.  

Muitas são as formas de deterioração, de causas intrínsecas e extrínsecas 

pelas quais podem passar as fotografias. Algumas das causas extrínsecas são causadas pelo 

próprio homem que ao manusear o documento sem luvas ou qualquer cuidado poderá causar 

danos como marcas de digitais, sujidades, abrasões, rasgos, fraturas ou perdas. Sabe-se que 

outros tipos de deterioração  também são causados pelo homem: o consumo de alimentos, 

bebidas ou cigarros na área de armazenamento, bem como o mau uso dos materiais expondo-

os à luz, a formas de reprodução e restauração não recomendadas, etc. Outras formas de 

deterioração extrínsecas são pelo acondicionamento das fotografias em materiais 

inadequados e as ligadas às condições ambientais como a falta de controle da temperatura e 

umidade. 

As formas de deterioração intrínsecas estão ligadas aos materiais presentes 

na estrutura das fotografias que se forem de má qualidade também são prejudiciais. 

De acordo com o exposto, citam-se dois dos procedimentos de 

conservação que devem ser aplicados de maneira a evitar a deterioração dos materiais 

fotográficos e que foram utilizados no acervo do Museu Histórico e de Artes de Ibiporã.  

2.5.1- A higienização 

Todas as fotografias antes de serem inseridas no acervo devem passar por 

um processo de higienização, isto para evitar que sejam contaminados outros documentos 

com fungos e bactérias que por ventura possam estar presentes em seus suportes.  A 

higienização pode ser mecânica ou química. 

A higienização mecânica deve ser feita com pó de borracha que deve ser 

friccionado com a ajuda de uma almofadinha de algodão para remover as sujidades apenas do 

verso. Sobre a película, nada deve ser passado embora alguns autores como Sandra Baruki e 
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Nazareth Coury 1dizem que um pincel macio pode ser usado. O ideal é que se utilize uma 

seringa de borracha também chamada de pêra sopradora para soprar e remover as sujidades 

superficiais.  

A higienização química é mais profunda e serve para retirar restos de colas 

e fitas adesivas. Esta deve ser feita cuidadosamente com a ajuda de ferramentas como pinças 

e bisturis e de produtos como cola CMC (Carbox Metil Celulose). 

É importante ressaltar que os materiais fotográficos com o passar dos anos 

adquirem marcas do tempo como o amarelecimento; a higienização não deve destruir essas 

marcas. 2 

2.6- O acondicionamento 

Após a limpeza, o acondicionamento de fotografias é de fundamental 

importância para a sua conservação. Os materiais mais adequados para ser utilizado na 

confecção de invólucros de fotografias e negativos são os filmes de poliéster, os papéis 

neutros (com pH próximo ao 7,0) ou alcalinos (pH entre 7,5 e 8,5), pois outros papéis contêm 

acidez que é transmitida para as fotografias causando a deterioração apresentada nas formas 

de amarelecimento, esmaecimento e manchas.  

No Museu Histórico e de Artes de Ibiporã, devido à falta de recursos 

financeiros, o acondicionamento do acervo está sendo feito em folhas de papel sulfite, (que 

hoje é produzido com tecnologia alcalina), nas quais as fotografias são fixadas com o uso de 

cantoneiras feitas com o mesmo papel ou com filme de poliéster e depois colocadas em 

pastas catálogo. Sabe-se que tal procedimento não é o mais correto, por causa do plástico 

usado na confecção destas pastas não ser de qualidade arquivística, porém este sendo de 

grande valia evitando danos causados pelo manuseio, sujeira e dispersão das fotografias. O 

armazenamento está sendo feito em armários de aço.  

Outras medidas além da higienização e acondicionamento são adotadas 

pelo Museu como orientação aos funcionários e estagiários para que não consumam 

_____________ 
1 Treinamento em Conservação Fotográfica: a orientação técnica do Centro de Conservação e Preservação 

Fotográfica da Funarte. Sem data.   
2 As informações citadas no item 2.5.1 foram obtidas no Minicurso: “Preservação de Fotografias: conservação 

preventiva e restauração”, durante o VI Congresso de Arquivologia do Mercosul, Campos do Jordão, 2005.  
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alimentos, bebidas e cigarros na área de armazenamento e as fotografias são reproduzidas 

para serem expostas, evitando assim a deterioração dos originais, bem como furtos ou 

extravios.  Também existe um projeto de digitalizar todo o acervo para facilitar a consulta e 

evitar o constante manuseio dos originais. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos apontamentos feitos no trabalho, chega-se a algumas 

conclusões a respeito da importância da Arquivística e sua atuação dentro de um contexto 

específico: os acervos fotográficos custodiados por Museus. No trabalho é possível 

compreender a importância desses acervos, bem como dos procedimentos que, embora 

tratados de forma introdutória, mostram como são fundamentais para o devido tratamento 

tanto das informações, quanto dos suportes das fotografias, fazendo com que estas tenham o 

maior tempo de vida útil possível e estejam acessíveis a quantos delas necessitarem. 

Além disso, fica evidente que, a atuação do profissional Arquivista, 

aplicando seus conhecimentos adquiridos no decorrer de sua formação, é fundamental dentro 

dos Museus para cumprir seus objetivos de preservar a memória e contribuir na produção de 

conhecimento para a sociedade.  

Finalizando, é possível perceber, através da exposição do caso do Museu 

Histórico e de Artes de Ibiporã- “Espaço de Memória” em que são citadas as medidas que 

foram ou podem ser adotadas, uma experiência prática da contribuição da Arquivística, e que 

vem a esclarecer e complementar os aspectos levantados.   
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Resumo 
 
O aspecto simbólico da imagem permite que o conteúdo da fotografia produzida no 
jornalismo diário seja transplantado para um banco de imagens, onde será representada 
através de conceitos subjetivos. Estudos sobre análise da imagem podem levar a uma reflexão 
sobre a descontextualização da imagem enviada para banco de imagens e a participação do 
profissional da informação na criação de “novas realidades”. 
 
Palavras-chave: Representação de imagens. Acervo imagético. Banco de imagens. 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

 

A informação jornalística e sua representação estão associadas ao conceito de 

responsabilidade social do jornalista/jornal pelo seu leitor. Ao apurar um fato jornalístico1, o 

fotojornalista captura aquela realidade fugidia, impregnando a imagem de signos. Além do 

momento da criação, o fotógrafo representa o assunto registrado ao redigir uma legenda. Em 

uma etapa posterior, essa fotografia será representada pelos profissionais de informação da 

instituição visando seu arquivamento e recuperação.  

Objetivamos fazer uma reflexão sobre o uso do registro fotográfico criado no âmbito 

de uma empresa de mídia impressa, em banco de imagens comercial. Analisaremos os 

diferentes usos da imagem a partir dos conceitos de realidade interior e exterior (KOSSOY, 

2002), relacionando-os com as teorias de análise da imagem de Barthes (1990), Shatford 

(1986), Panofsky (1979) e Smit (1996). 

O aspecto simbólico da imagem permite que o conteúdo da fotografia produzida no 

jornalismo diário seja transplantado para um banco de imagens, onde será representada 

                                                 
1 Professora substituta do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense - UFF e 
coordenadora do Centro de Documentação e Informação da Infoglobo Comunicações S.A. 



 

através de conceitos subjetivos como alegria, paixão, entre outros. Conceitos às vezes não 

observados pelo fotojornalista ao redigir a legenda identificadora.  

A partir do registro fotográfico produzido pelos fotojornalistas do jornal O Globo, 

pretende-se estudar os critérios de seleção e representação das imagens enviadas ao Banco de 

Imagens da Agência O Globo pelo Centro de Documentação e Informação (CDI). Lançado 

em 2003 e atualmente com aproximadamente 10.000 imagens, o Banco de Imagens propõe 

divulgar na internet as imagens do acervo da Infoglobo Comunicações S.A2.  

O Centro de Documentação e Informação é a unidade de informação responsável pela 

preservação, conservação, indexação, seleção, revisão e arquivamento do conteúdo 

jornalístico publicado nos jornais diários da empresa. Enquanto produtor da base de dados3, o 

CDI seleciona a população de documentos produzida pela Infoglobo a partir dos critérios 

definidos pela empresa dentro de sua atividade. Um dos desafios do centro de documentação é 

ser disseminador de informação para o público interno e externo da Infoglobo, assumindo 

assim um papel estratégico, pois extrapola as fronteiras territoriais, possibilitando o acesso 

dos usuários ao conteúdo, independente de sua localização geográfica. 

 

2 ESTUDO TEÓRICO  

 

2.1 FOTOJORNALISMO 

 

Fotojornalismo, segundo Sousa (2002, p. 7), são as fotografias jornalísticas “que são 

usadas para transmitir informação útil em conjunto com o texto que lhes está associado.” 

(2002, p. 7). Destaca ainda o autor o “valor jornalístico” das fotografias, apesar da dificuldade 

de defini-lo uma vez que cada veículo apresenta diferentes critérios de avaliação sobre o 

assunto que se tornará notícia. 

São fotografias jornalísticas aquelas produzidas para ilustrar as notícias, as que 

integram projetos documentais ou histórias fotográficas, e os registros de fatos inusitados não 

previstos na pauta recebida pelo fotógrafo. Este trabalha numa “linguagem do instante” 

(SOUSA, 2002, p.10), objetivando condensar em um clique a essência do acontecimento e sua 

representação. 
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Sousa (2002, p. 9) esclarece que o fotojornalismo concilia fotografia e textos, uma vez 

que para informar um determinado fato é necessária uma legenda para orientar a construção 

de sentido para a mensagem. Para o autor, a fotografia em si não consegue mostrar conceitos 

abstratos ou identificar um momento particular, sendo compreendida através do texto. 

O potencial comercial da fotografia jornalística é observado a partir de sua inclusão 

nos serviços oferecidos pela agência de notícias Reuters, após a Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945). Paralelamente, agências fotográficas são criadas, possibilitando a 

internacionalização da produção fotojornalística. Além da produção vinculada ao órgão de 

imprensa, observam-se as fotografias autorais ou fotojornalismo de autor, sendo pioneira a 

agência Magnun, criada em 1947. Atualmente, os quality papers ou jornais de qualidade, 

como O Globo, Folha de S. Paulo e Estado de S. Paulo, estão incentivando a produção de 

fotografias autorais, permitindo aos fotojornalistas serem criativos, rompendo a rotina da 

cobertura jornalística tradicional. A inclusão desse olhar nos arquivos de empresas de jornal 

possibilita a ampliação do escopo do acervo, uma vez que além do registro do cotidiano 

pautado pelas redações, registra-se o olhar do fotojornalista. 

 

2.2 ETAPAS DE CRIAÇÃO DA IMAGEM 

 

Para analisarmos o uso do fotojornalismo em banco de imagens, estudaremos as etapas 

de criação da imagem fotográfica segundo os estudos de Kossoy (2002; 2007). O autor analisa 

o processo de criação do fotógrafo a partir de diferentes aspectos que compõem a construção 

da representação: componentes de ordem imaterial, que compreendem os filtros individuais, 

psicológicos, sociais, ideológicos, além da experiência cultural e técnica do fotógrafo; os 

componentes de ordem material que correspondem à tecnologia utilizada: equipamentos e 

recursos técnicos; e o próprio assunto selecionado. (KOSSOY, 2002, p. 32) Em relação ao 

assunto podemos analisar o contexto do tema, a motivação pessoal ou profissional, as opções 

feitas pelo fotógrafo, de modo que no fim desse processo haja a materialização documental no 

espaço e no tempo com a representação da imagem fotográfica.  

O processo criativo do fotógrafo é repleto de códigos, revelando aspectos visíveis e 

invisíveis, informação e emoção. (KOSSOY, 2007, p. 42) É a partir desse binômio que se 

baseia o potencial informacional das imagens criadas no âmbito da empresa jornalística e 

veiculadas em banco de imagens. A imagem jornalística permite a construção de diferentes 
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realidades: ao ser publicada, ao ser recuperada nos arquivos e ao ser comercializada. Kossoy 

esclarece que “as imagens estão diretamente relacionadas ao universo das mentalidades e sua 

importância cultural e histórica reside nas intenções, usos e finalidades que permeiam sua 

produção e trajetória”. (KOSSOY, 2007, p. 32) 

A fotografia tem uma realidade própria que não corresponde necessariamente à 

realidade que envolveu o assunto, objeto do registro, no contexto da vida passada. 

Trata-se da realidade do documento, da representação: uma segunda realidade, 

construída, codificada, sedutora em sua montagem, em sua estética, de forma 

alguma ingênua, inocente, mas que é, todavia, o elo material do tempo e espaço 

representado, pista decisiva para desvendarmos o passado. (KOSSOY, 2002, p. 22). 

Kossoy (2002, p. 36) analisa a imagem a partir de dois conceitos: realidade interior e 

realidade exterior. O autor expõe que a fotografia possui dois tempos: de criação e de 

representação, o efêmero e o perpétuo. O primeiro fixa o acontecimento e a ação, é a 1ª 

realidade ou realidade interior, que vai além do documento, expondo o oculto da imagem, 

registro do momento fugidio captado pelo olhar do fotógrafo. Já a representação é o assunto 

registrado, a 2ª realidade ou realidade exterior, o nível aparente do documento. (KOSSOY, 

2002, p. 39) A perpetuação dos registros e a construção de nossa memória são possíveis pelo 

tempo de representação, enquanto que a 1ª realidade permite a construção de diferentes 

interpretações e formação de conceitos pelos indexadores e receptores. Logo, “a realidade da 

fotografia reside nas múltiplas interpretações, nas diferentes “leituras” que cada receptor dela 

faz num dado momento (...)”(KOSSOY, 2002, p. 38) 

A “elasticidade” de interpretações da imagem fotográfica é apontada por Kossoy 

(2007, p.55). Uma vez que a imagem possui uma natureza polissêmica, sua recepção 

dependerá dos modelos mentais do receptor e dos seus objetivos ou usos em relação à 

fotografia.  

No quadro abaixo, Kossoy ilustra os mecanismos internos da produção e da recepção 

das imagens. O processo de construção da interpretação da imagem pelo receptor se inicia a 

partir da comparação entre a segunda e a primeira realidade, o assunto registrado sendo 

confrontado com o momento de criação. Essa polaridade, segundo o autor (KOSSOY, 2002, 

p. 49), se estabelece no espírito do receptor, com base nos modelos mentais existentes, 

permitindo múltiplas interpretações.  
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Figura 1- Mecanismos internos da produção e da recepção das imagens (Apud KOSSOY, 

2002, p.49). 

A possibilidade ficcional da fotografia (KOSSOY, 2007, p. 54) possibilita o receptor 

transcender o fato gerador do registro fotográfico, a representação assumindo uma infinidade 

de emoções e apreensões, muitas delas não identificadas pelo profissional de informação no 

ato da representação informacional com fins de recuperação. Kossoy aponta que “são as 

interpretações pré-construídas pelo próprio veículo que irão influir decisivamente nas mentes 

dos leitores durante o processo de construção da interpretação.” (KOSSOY, 2002, p. 55) 

Compreendemos a crítica do autor, mas o desafio de representar e recuperar fotografias 

jornalísticas produzidas e publicadas em um determinado contexto é constante em um arquivo 

de jornal. A representação documentária dessas fotografias em um banco de imagens amplia 

esse desafio, uma vez que os critérios de representação são distintos daquele aplicados no 

contexto editorial. Em vez de aspectos objetivos, como data de publicação, as pessoas que 

aparecem, local, etc, há a preocupação de destacar sentimentos, aspectos subjetivos da 

imagem.      
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2.2 ANÁLISE DA IMAGEM 

 

Na literatura, diferentes teóricos discorrem sobre a questão imagética e sua análise. 

Susanne Ornager (1997) e Roland Barthes (1990) abordam especificamente a questão da 

representação de imagens no âmbito jornalístico. Ornager (1997) faz um levantamento em 

diferentes arquivos de jornais da Dinamarca, estudando as formas de pesquisa dos usuários e a 

relação existente entre os tipos de imagens e as características dos veículos de imprensa. 

Apesar de retratar uma realidade escandinava, o estudo da autora se aproxima do dia-a-dia de 

uma unidade de informação localizada em jornal brasileiro.  A utilização do termo indexação 

para as diferentes etapas percorridas pela imagem, a descrição dos perfis de usuários, os 

termos usados na representação para a recuperação das imagens publicadas são alguns dos 

pontos em comum. 

Já Barthes (1990) analisa a fotografia jornalística enquanto mensagem de uma fonte 

emissora (redação do jornal), canal de transmissão (o jornal em si) e meio receptor (leitor).  

Tanto na fonte emissora quanto no meio receptor observaremos métodos de interpretação 

diferenciados, que alteram a compreensão da mensagem fotográfica. A fotografia de jornal 

possui uma autonomia estrutural, que é a própria imagem enquanto uma reprodução da 

realidade, que se identifica com outra estrutura que é a notícia ou legenda que acompanha a 

fotografia. Para o autor, a fotografia jornalística não existe dissociada da legenda que pretende 

dar um significado único (denotação). Já a conotação, relevaria os aspectos subjetivos, 

dependendo do conhecimento prévio ou dos modelos mentais do observador e da cultura em 

que está inserido. A peculiaridade da fotografia jornalística consiste no fato de ser um objeto 

de trabalho, submetido aos constrangimentos organizacionais: é selecionada, composta, 

construída, tratada segundo as orientações editoriais e mesmo ideológicas adotadas pelo 

veículo de imprensa, que posteriormente é lido pelo público leitor. (BARTHES, 1990, p.14). 

O paradoxo fotográfico consiste justamente no fato de uma mensagem conotada se 

desenvolver a partir de uma mensagem sem código.   

Além de Barthes, a discussão teórica de como analisar imagens também é observada 

por Panofsky (1979) e Sara Shatford (1986). O primeiro expõe os três atos de interpretação da 

imagem: descrição pré-iconográfica (o observador deve estar familiarizado com os objetos), 

análise iconográfica (o observador deve estar familiarizado com os conceitos representados) e 

interpretação iconológica (o observador deve estar familiarizado com o significado). A partir 

dos dois primeiros níveis de interpretação de Panofsky, Shatford (1986) propõe uma 
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diferenciação: a imagem é De que? indica o significado factual da imagem (genérico), e a 

imagem é SOBRE o que? indica o significado expressional (específico). Fazendo paralelo 

com Barthes, seria a denotação e conotação de uma imagem, respectivamente. 

Shatford (1986, p. 54) aponta princípios para a indexação de imagens, orientando 

sobre a importância de se considerar a natureza e uso do acervo, a determinação dos assuntos 

a serem considerados mais relevantes, a ordem de prioridade dos termos e a análise dos 

recursos humanos e orçamentários disponíveis. No nosso entendimento, a representação e 

recuperação de imagens devem principalmente levar em conta as características do acervo e 

de seus usuários para selecionar a linguagem adequada tanto ao conteúdo quanto para a 

demanda, e adequar as atividades a serem realizadas às condições financeiras e de pessoal 

existentes. 

Por sua vez, Johanna Smit (1996) esclarece que a representação da imagem deve ser 

condizente com sua forma, não podendo ser feita de maneira mecânica. A partir de Panofsky e 

Shatford, a autora propõe que para essa representação sejam necessárias duas formas de 

leitura: o conteúdo informacional e a expressão fotográfica. Smit (1996, p. 33) também 

observa a importância da seleção de imagens a partir de critérios semelhantes aos 

mencionados acima por Shatford (1986) e norteia seu trabalho de indexação usando as 

categorias QUEM, ONDE, QUANDO e O QUE. 

Em seus estudos sobre a criação da imagem, Kossoy (2007, p. 47; 2002, p. 59) propõe 

que para um registro fotográfico seja analisado e interpretado devemos fazer uma análise 

iconográfica onde serão destacados os elementos constitutivos (fotógrafo, assunto), 

coordenadas de situação (espaço, tempo) e pesquisa com fins de identificação (quem, como, 

que, quando). Objetiva-se com a análise iconográfica decodificar a realidade exterior, o 

assunto registrado. Além disso, propõe que o registro fotográfico seja interpretado 

iconologicamente, segundo Panofsky, mencionado anteriormente, onde será decifrado o que 

não está explícito no conteúdo da imagem, o oculto da representação, a realidade interior.  

Confrontando a proposta de análise da imagem de Kossoy com os princípios de 

indexação de Shatford, o questionamento a imagem é De que? defendido pela autora poderia 

ser correlacionado com a análise iconográfica de Kossoy, enquanto que a imagem é SOBRE o 

que? estaria associado à interpretação iconológica do registro fotográfico. 

A questão da imagem enquanto representação redutora da realidade é abordada por 

Santaella (1997, p.189). Segundo a autora, “na fotografia e seus sucedâneos se trata sempre de 
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um recorte, da captura de um fragmento que se separa do corpo do mundo à maneira de um 

corte”. (SANTAELLA, 1997, p. 191). Fazendo um paralelo com a representação da 

informação jornalística, observamos que em um veículo de circulação diária, imagem e texto 

são duas linguagens para representar a mesma realidade. São dois profissionais, repórter e 

fotojornalista, retratando o mesmo acontecimento. Para Susan Sontag (2004, p. 170), este 

acontecimento ao ser capturado pela câmera, transforma aquela realidade, aquele olhar em 

testemunho ou prova da realidade. E essa realidade ao ser levada para uma redação de jornal, 

é submetida às normas internas da organização, que se reflete no material publicado. Ainda 

Sontag (2004), a fotografia permite ao observador ter controle sobre o tema cuja interpretação 

sofrerá variações de acordo com a vivência e percepção de cada um, e se não tiver 

conhecimento mínimo para apreender, aquela imagem não terá significado para o espectador. 

Dentro de um centro de documentação de uma empresa jornalística, a indexação refletirá o 

olhar do fotógrafo, o olhar do profissional de informação e os dados de publicação da 

imagem. 

Sontag (2004, p. 172) esclarece que “quando algo é fotografado, torna-se parte de um 

sistema de informação, adapta-se a esquemas de classificação e de armazenagem (...)”. Uma 

vez que a fotografia jornalística possui o principal objetivo de ilustrar o fato jornalístico, o 

sistema de informação reúne conjuntos de documentos que assumem o papel de perpetuadores 

tanto da memória da trajetória organizacional quanto da História da cidade e/ou do país. 

Mesmo sendo uma reflexão sobre a imagem fílmica como testemunho do passado, as 

idéias colocadas por Michele Lagny (2000) em seu texto nos permite fazer uma reflexão sobre 

a imagem e a interpretação da História. Partindo-se do pressuposto que a fotografia é uma 

representação da realidade, um olhar do fotógrafo, testemunho que dá veracidade a um fato, 

poderíamos considerar que uma coleção de fotografias originais seria fonte fidedigna para 

estudos científicos variados. A fidedignidade das imagens é um ponto questionado atualmente 

com a naturalização das tecnologias que possibilitam trabalhar/alterar os registros 

fotográficos, porém, dentro da produção jornalística que existiam dispositivos que permitiam 

editar a imagem segundo o espírito criativo do editor4. 

O uso das câmeras digitais no universo jornalístico trouxe grandes mudanças no 

cotidiano dos profissionais que trabalham com os registros visuais. Desde a técnica de como 

fotografar, como o número de imagens produzidas, seu armazenamento e tempo de 

recuperação, todos os processos foram revistos e adequados à nova tecnologia. Como bem 

coloca Santaella (2003, p.141), “(...) as transformações que a produção digital vem 
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introduzindo não tocam apenas a superfície e aparência das imagens. Elas também trazem 

conseqüências epistemológicas, pois muda com elas o modo de representação das coisas”. 

Podemos estender essa análise para o desafio representado pela ausência do profissional da 

infomração na intermediação das pesquisas dos usuários que acessam os sites de banco de 

imagens online e o pleno atendimento das necessidades desse usuário.  

 

2.4 REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CONTEÚDO DA IMAGEM 

 

A partir de Hjorland (1992) podemos fazer uma reflexão teórica sobre a representação 

da imagem produzida no âmbito do jornalismo diário que será direcionada para um banco de 

imagens com fins comerciais. O autor investiga teoricamente o conceito de assunto na 

Ciência da Informação à luz do realismo/materialismo, considerando o assunto de um 

documento como sendo um dos potenciais epistemológicos daquele documento. 

A análise das diferentes visões epistemológicas pelo autor nos possibilitou refletir 

sobre os pontos positivos e negativos de cada teoria. No idealismo subjetivo, um documento 

pode ser ordenado de acordo com as estruturas conceituais e percepções individuais dos 

usuários. Fazendo um paralelo com a representação do registro fotográfico, a imagem pode ter 

diferentes interpretações, seja pelo jornalista, pelo usuário ou pelo profissional da informação. 

Podemos questionar: o que seria relevante para ser representado e conseqüentemente 

recuperado? A resposta a essa pergunta definirá o assunto que se tornará memória e, 

conseqüentemente, o que ficará no silêncio. Outro ponto abordado por Hjorland é o fato do 

sistema de informação não ser subserviente ao usuário, mas sim trabalhar conjuntamente 

conteúdo e demanda. Contudo, acreditamos que dentro da dinâmica de um banco de imagens 

com fins comerciais, a participação do usuário na representação conceitual das imagens é 

decisiva.  

Ainda para Hjorland (1992), o idealismo objetivo não considera o uso do potencial dos 

documentos. O assunto é definido através de uma análise teórica. Os diferentes documentos 

partilham de “idéias” expressas por um determinado assunto, que apresenta a característica 

dessa idéia. Já a partir da concepção realista/materialista, os documentos refletem a visão 

subjetiva do autor dos assuntos enfocados e possuem propriedades objetivas. O registro 

fotográfico produzido em jornal pode ser estudado sob esse aspecto: reflete a percepção 

subjetiva do fotojornalista e as normas da instituição em que está inserido. 
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Segundo Cordeiro (2000, p. 81-87), ao representar um documento, o indexador deve 

seguir os seguintes princípios: da margem de segurança – identificar informações que não 

ofereçam equívocos de interpretação por parte do usuário; do acesso coletivo – identificar 

informações abrangentes com vistas a atender grupos de usuários; da coincidência – 

identificar informações comuns entre os documentos; e da polirrepresentação – identificar 

as múltiplas necessidades informacionais de um documento, permitindo diferentes pontos de 

acesso ao mesmo. 

As diferentes propriedades dos documentos podem ter significados distintos para 

propósitos diversos, como a fotografia jornalística usada tanto na mídia impressa diária como 

em uma peça publicitária. O mesmo documento apresenta propriedades e usos diferenciados 

em diferentes meios. Os documentos possuem atributos lógicos e predicados que determinam 

a relação desses com os predicados de outros documentos.  

Para analisarmos o processo de criação, seleção, indexação das fotografias 

jornalísticas para banco de imagens enquanto um sistema de recuperação da informação 

(SRI), estudaremos a abordagem cognitiva. Esse enfoque considera o SRI como um processo 

interativo, estudando o sistema desde a manifestação da necessidade informacional por parte 

do usuário, não se restringindo somente ao momento que o usuário faz a solicitação ao 

sistema. (VARGAS-QUESADA; MOYA ANEGÓN; OLVERA LOBO, 2002). 

A principal idéia formulada por De Mey (Apud INGWERSEN, 2002, p.16) é que a 

informação ao ser processada, seja perceptiva ou simbólica, é mediada por um sistema de 

categorias ou conceitos que reflete o modelo mental de mundo do ser humano ou da máquina 

que processa a informação. 

Segundo Ingwersen (2002, p. 15), principal expoente do modelo cognitivo, são várias 

as razões para adotar a abordagem cognitiva. Além de oferecer uma análise mais específica do 

processo de recuperação interativa da informação, conduz a um entendimento aprofundado do 

conceito de informação para a Ciência da Informação. Analisando o modelo cognitivo de 

recuperação interativa da informação de Ingwersen (Figura 2) observamos que vários atores 

participam das estruturas cognitivas de um sistema de recuperação da informação: o tipo de 

documento e seu domínio, a política de indexação e a linguagem adotada, os indexadores e os 

autores, os usuários, a interface entre acervo e usuário e a organização em que está inserido o 

sistema informacional.  
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No centro do modelo, revelando sua importância para a teoria de Ingwersen, está o 

usuário e seu espaço cognitivo, sua necessidade informacional levada por um estado anômalo 

de conhecimento5. Ingwersen (apud VARGAS-QUESADA; MOYA ANEGÓN; OLVERA 

LOBO, 2002, p. 108) chama atenção para a dificuldade do usuário em expressar na forma 

escrita a sua necessidade informacional, 'dando um nome' para ela ou 'etiquetando-a' durante o 

processo de recuperação. Essa necessidade informacional pode variar de acordo com a 

integração do usuário ao sistema. 

À direita da figura, se localiza o meio-ambiente, que seria o entorno organizacional ou 

social, que atinge diretamente as estruturas cognitivas dos usuários, autores e profissionais de 

informação, além de influenciar o sistema de informação. O meio-ambiente atua nos objetivos 

e preferências do ser humano, alterando suas solicitações. A instituição ou grupo profissional 

onde está inserido o sistema de informação demanda um tipo característico de informação e 

tratamento, influenciando diretamente na geração da informação, como por exemplo, no 

jornalismo. 

Os objetos informacionais ou a informação armazenada se localiza na parte superior 

da figura e consistem nos documentos ou dados propriamente ditos: documentos textuais, 

imagéticos, sonoros, áudio-visuais, metadados, entre outros. Também contemplamos nessa 

área as estruturas cognitivas dos autores dos documentos e dos indexadores. Estes se 

manifestam a partir da análise do conteúdo dos documentos e seleção dos termos que melhor 

representam o assunto na linguagem adotada pelo sistema. 

Na parte inferior do quadro, o sistema de informação é composto pelas solicitações 

dos usuários, as técnicas de representação empregadas, a estrutura da base de dados, as 

normas de indexação e a política de informação do sistema. Por último, a interface de busca 

que é o elemento intermediário entre a solicitação do usuário e o resultado propriamente dito. 

Segundo Ingwersen (1996, p. 9), a interação entre os objetos informacionais e o 

sistema de informação adquire um nível cognitivo momentâneo por ocasião da indexação 

realizada por seres humanos. Contudo, esse nível cognitivo é perdido quando a busca é 

intermediada pelo sistema, uma vez que, no nosso entendimento, o contexto do momento da 

indexação é substituído pelo contexto do usuário no ato da pesquisa, no qual ele faz uso de 

suas próprias estruturas cognitivas.  
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Figura 2 - Modelo Cognitivo de Recuperação Interativa de Informação (apud INGWERSEN, 1996, p. 

9) 

 

3 ESTUDO EMPÍRICO 

 

Como já mencionado anteriormente, a fotografia jornalística produzida no âmbito das 

atividades da Infoglobo é preservada, indexada e armazenada pelo CDI. A empresa exige do 

CDI agilidade e eficácia no tratamento e na recuperação da informação, seja nas buscas 

realizadas pelo público interno – os jornalistas - seja pelo público externo - com interesses 

variados.  

Segundo informações no site
6, o Banco de Imagens da Agência O Globo7 reúne uma 

amostra do acervo dos jornais O Globo e Extra. Com atualização diária, o site está dividido 

nas categorias Editorial e Publicidade. A categoria Editorial apresenta fotografias jornalísticas 

de personalidades e momentos importantes da História. Entre seus temas: Esportes, Meio 

Ambiente, Música e TV. Com imagens plásticas voltadas para as necessidades do mercado 

publicitário, a categoria Publicidade está dividida pelos temas Ação, Arquitetura, Clássicas, 

Gastronomia, Indústria, Paisagens e Urbanas. 
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A heterogeneidade da população de usuários das imagens faz com que o tratamento da 

informação dado pelo CDI seja diferenciado. Atualmente, a imagem produzida nas atividades 

do jornalismo diário recebe dois tipos distintos de representação. Primeiramente, contempla o 

usuário primeiro daquele acervo, o jornalista. A imagem é representada a partir dos dados 

fornecidos pelo fotojornalista e/ou pelo repórter que apurou o fato jornalístico. Ao ser 

selecionada para fazer parte do Banco de Imagens, a imagem é analisada a partir de conceitos 

subjetivos e estéticos definidos previamente, e recebe um tratamento informacional 

direcionado ao usuário potencial: agências de publicidade, editoras, gravadoras, entre outros. 

As fotografias jornalísticas produzidas são indexadas a partir da legenda identificadora 

redigida pelo fotógrafo e pelo contexto de sua publicação, consultando a notícia publicada 

com a imagem. No exemplo a seguir podemos observar o tratamento informacional recebido 

por uma imagem publicada primeiramente no jornal O Globo e depois selecionada para 

compor o Banco de Imagens da Agência O Globo. 

A imagem fotográfica criada por Custódio Coimbra ilustra um raio que cai sobre a 

estátua do Cristo Redentor. Publicada na parte inferior da primeira página do Globo no dia 10 

de fevereiro de 2008, o registro fotográfico ganha destaque pelo seu tamanho em relação ao 

restante da página e por sua beleza estética. O texto-legenda de duas linhas que a 

contextualiza: temporal no Rio de Janeiro durante a noite deixa vários bairros sem luz.  

O fotojornalista seguiu os procedimentos habituais ao dar entrada na Editoria de 

Fotografia, onde a imagem recebeu a identificação: 10/02/2008 (data em que foi produzida), 

Custódio Coimbra (nome do fotógrafo), RI (sigla da Editoria para a qual a imagem foi 

produzida – nesse caso, Editoria Rio) e a legenda “Fim de tarde com chuva de raios. Cristo 

Redentor visto do Flamengo às 19:30h”. 

No centro de documentação, a fotografia foi indexada e recebeu as seguintes 

informações que constam no formulário do sistema, que seguem o padrão IPTC8: local da 

fotografia – Corcovado, palavras-chave: meteorologia, raio, estátua e monumento, além de 

sinalizar os dados de publicação: nome do jornal, data de publicação, página, edição, editoria, 

caderno e coluna/seção. Observamos que não há uma descrição da imagem seguindo os 

padrões arquivísticos, mas sim a preocupação de associar essa imagem a uma data de 

publicação, além de representá-la com palavras-chave oriundas de um vocabulário controlado 

multidisciplinar e corporativo, desenvolvido dentro das atividades do CDI, tendo como base a 

representação da informação jornalística publicada pela Infoglobo. (SOUZA, 2007) 
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Figura 3- Primeira página do jornal O Globo, publicada em 11/02/2008. 

Uma vez enviada para o Banco de Imagens, a imagem foi categorizada como Urbana e 

recebeu a seguinte indexação: chuva, cinza, Cristo Redentor, Custódio Coimbra, raio, 

relâmpago, Rio de Janeiro, tempestade e trovão. 

Fazendo um paralelo da representação acima com aquela realizada com base na 

publicação da imagem no jornal, observamos que diferentes aspectos da imagem são focados 

pela representação direcionada ao mercado publicitário. Destacamos principalmente a 

indexação pela cor cinza, além das palavras que de alguma forma descrevem a imagem, como 

relâmpago, chuva e tempestade. É importante destacar que a representação da imagem com 

fins comerciais é feita por analistas de informação do próprio CDI, que não utilizam nenhuma 

linguagem de indexação estruturada, pois inexiste tal recurso no ambiente de produção do 

Banco de Imagens. A seleção das palavras-chave é livre e a ausência de controle 

terminológico pode gerar sinonímia. 

Uma característica de arquivo de jornal é a republicação de imagens fora do contexto 

de sua criação. Na figura acima, podemos observar que em 21 de julho de 2008, a fotografia 

do Cristo foi republicada na revista Digital, suplemento com conteúdo da área de tecnologia, 
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ilustrando uma notícia sobre como prevenir danos em eletrodomésticos causados por raios. A 

legenda publicada alerta: “Grande ameaça são as tempestades elétricas – nem o Redentor 

escapa”.  Como coloca Kossoy (2002, p. 76), “a autonomia da imagem fotográfica permite 

transplantes de seus conteúdos para os mais diferentes e, por vezes, inusitados contextos”. 

 

Figura 4 – Página 21 da revista Digital, do jornal O Globo, publicada em 21/07/2008. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nas questões teóricas apontadas, podemos levantar alguns questionamentos 

sobre a descontextualização das fotografias localizadas em bancos de imagens e a 

participação do profissional de informação na criação de “novas realidades”, ao representar as 

imagens fotográficas a partir de conceitos subjetivos, direcionando a apreensão do receptor. 

Entendemos que a associação de registros fotográficos com origens diferenciadas para 

servir a um determinado propósito deve-se ao aspecto simbólico da fotografia. Ou seja, o que 

une imagens produzidas por diferentes fotógrafos e em diferentes momentos em categorias é a 

questão simbólica.  

Apesar de haver diferenças entre a fotografia jornalística e a fotografia na publicidade, 

uma vez que a primeira “resulta do instante, do acaso”, enquanto na segunda o fotógrafo 

publicitário “constrói uma cena em torno de um sentido” (PÉNINOU apud CORDEIRO, 
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2008, p. 10), caberá ao usuário e sua liberdade interpretativa definir o significado da 

mensagem da imagem. Tal liberdade permite que a fotografia produzida no âmbito 

jornalístico apresente potencial informativo, estético e sensitivo e, conseqüentemente, seja 

selecionada para configurar em um banco de imagens comercial. O aspecto subjetivo da 

imagem merece uma análise aprofundada por permear os diferentes processos classificatórios 

sofridos pela fotografia. No caso do Banco de Imagens da Agência O Globo, o registro 

fotográfico é categorizado em Editorial e Publicidade, e posteriormente em temas. Esta 

categorização já pressupõe em si uma variedade de interpretações, de acordo com a vivência e 

percepção de cada profissional de informação, quer seja o editor de imagem ou o analista de 

informação responsável pela representação. Além disso, há a descontextualização da 

fotografia jornalística, uma vez que a mesma é “retirada” do conjunto produzido pelo 

fotógrafo. Em média são produzidos de 10 a 20 fotogramas sobre o mesmo tema, permitindo 

ao observador uma linha condutora sobre o assunto registrado.  

O profissional da informação ao representar uma imagem constrói “novas realidades”. 

Que linha condutora deve-se seguir ao analisar um registro fotográfico? Como representar o 

documento imagético se cada indivíduo possui experiências de vida e modelos mentais 

diferenciados? Como atender ao usuário com eficácia?  

Aliada à atuação do profissional de informação, propõe-se a participação do usuário 

no ato representacional da fotografia jornalística oferecida em Banco de Imagens. Cook 

(2007, p.127) aponta o potencial de uma nova categoria de dados nas descrições arquivísticas: 

a catalogação gerada por usuários (User-Generated Cataloguing – UGC).  

Este novo conceito é desafiador para o profissional de informação por diferentes 

motivos: tecnologicamente precisamos estar preparados para essa nova maneira de trabalhar, 

incorporando e disseminando as contribuições do usuário; porém, instigante mesmo será 

repensar o controle terminológico, uma vez que a própria concepção de controle vai contra a 

filosofia de plena participação do usuário.  

 

 

 

 

 

315



 

REPRESENTATION AND USE OF JOURNALISTIC PHOTO IN IMAGEBANK 
 
 
Abstract 
 
The symbolic aspect of the image permits the content of the photography produced in daily 
journalism to be transferred from the archives to image bank, which will be represented by 
subjective concepts. Studies on image analysis could lead a reflection both about the 
descontextualization of the image sent to the image bank and the participation of professional 
information in the creation of “new realities”. 
 
Keywords: Image representation. Imagetic collection. Image database. 
 
                                                 
1Segundo Marconi Oliveira (2005), o fato jornalístico é o relato ou narração de um determinado fato que tenha 
sido publicado em jornais, revistas ou em outros meios de comunicação.   
2 Empresa que publica os jornais O Globo, Extra e Expresso 
3 Segundo princípio descrito por Lancaster (2004, p. 1) analisamos as diferentes etapas percorridas pelo 
documento em um sistema de informação. 
4 Editor é a pessoa responsável por uma seção do jornal. 
5 Expressão cunhada por Belkin, Oddy e Brooks (apud VARGAS-QUESADA, 2002, p.108) 
6 www.agenciaoglobo.com.br/bancodeimagens 
7Órgão responsável pela comercialização da produção editorial dos produtos da Infoglobo (O Globo, Extra, 
Expresso e Globo Online). 
8 IPTC (Internet Protocol Telecommunications Council) é um consórcio formado por agências de notícias, 
editoras, e empresas de notícias, com o objetivo de promover a padronização na troca de conteúdo jornalístico.  

 

REFERÊNCIAS 

 

BARTHES, Roland. A escritura do visível: a imagem: a mensagem fotográfica: a retórica da 
imagem: o terceiro sentido. In: ____O óbvio e o obtuso. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1990. p.11-61. 
 
COOK, Michael. Desenvolvimentos na descrição arquivística: algumas sugestões para o 
futuro. Acervo: Revista do Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, v.20, n.1-2, p.125-134, jan/dez 
2007. 
 
CORDEIRO, Ricardo. Fotografia publicitária e fotografia jornalística: pontos em comum. 
Disponível em: < http://www.bocc.ubi.pt/pag/cordeiro-ricardo-fotografia-publicitaria.pdf>. 
Acesso em: 26 jul. 2008. 
 
CORDEIRO, Rosa Inês de Novais. Informação e movimento: uma ciência da arte fílmica. 
Rio de Janeiro: Madgráfica Editora, 2000. 
 
HJORLAND, Birger. The concept of ‘subject’ in information science. Journal of 
Documentation, v. 48, n.2. p.172-200, June, 1992. 
 
INGWERSEN, Peter. Cognitive Perspectives Of Information Retrieval Interaction: Elements 
of a Cognitive IR Theory. Journal of Documentation, v. 52, n. 1, p. 3-50, March 1996. 

316



 

                                                                                                                                                         
 
_______. Information retrieval interaction. London: Taylor Graham, 2002. (Versão 
eletrônica disponível em: www.db.dk/pi/iri) 
 
KOSSOY, Boris. Os Tempos da Fotografia – O Efêmero e o Perpétuo. São Paulo: Ateliê 
Editorial, 2007. 
 
_______. Realidades e Ficções na Trama Fotográfica. São Paulo: Ateliê Editorial, 2002. 
 
LAGNY, Escrita fílmica e leitura da história. Cadernos de Antropologia e Imagem, Rio de 
Janeiro, v.10, n.1, p 19-37, 2000. 
 
LANCASTER, F.W. Indexação e Resumos: teoria e prática. Brasília: Briquet de Lemos, 
2004. 
 
ORNAGER, Susanne. Image Retrieval: theoretical analysis and empirical user studies on 
acessing information images. In: ASIS ANNUAL MEETING, 60.,1997,Washington. 
Proceedings…Medford: ASIS,1997. 
 
PANOFSKY, Erwin. Iconografia e iconologia: uma introdução da arte da Renascença. 
In:_______.Significado nas artes visuais. São Paulo: Perspectiva,1979. p. 45-87. 
 
SANTAELLA, Lucia. Artes híbridas. In:_____: Culturas e artes do pós-humano: da cultura 
das mídias à cibercultura. São Paulo: Paulus, 2003. cap. 6, p. 135-150. 
 
SANTAELLA, Lúcia; NÖTH, Winfried. Os três paradigmas da imagem. O imaginário, o real 
e o simbólico. In:____ Imagem, cognição, semiótica, mídia. São Paulo: Iluminuras, 1997, 
cap. 11, p.157-193, cap. 12, p.187-193. 
 
SHATFORD, Sara. Analyzing the subject of a picture: a theoretical approach. Cataloging 
and Classification Quartely, v. 6, n. 3, p. 39-62, 1986. 
 
SILVA, Marconi Oliveira da. Notícia e realidade. Disponível em: 
<http://observatorio.ultimosegundo.ig.cm.br/artigos.asp?cod=267dac003>. Acesso em: 22 set. 
2005. 
 
SMIT, Johanna W. A representação da imagem. Informare, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, p. 28-
36, jul./dez. 1996. 
 
SONTAG, Susan. O mundo-imagem. In:_____. Sobre fotografia. São Paulo: Companhia das 
letras, 2004. p.169-196 
 
SOUZA, Jóice C. C. E. Avaliação de linguagem de indexação aplicada à informação 
jornalística: estudo de caso. Niterói, 2007. 156 f. Dissertação (Mestrado) Ciência da 
Informação – Universidade Federal Fluminense. Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia, 2007.    
            
SOUZA, Jorge Pedro. Fotojornalismo. Uma introdução à história, às técnicas e à linguagem 
da fotografia na imprensa. Porto, 2002. Disponível em:  

317



 

                                                                                                                                                         
http://www.scribd.com/doc/504735/fotojornalismo-uma-introducao-a-historia-as-tecnicas-e-a-
linguagem-da-fotografia-na-imprensa. Acesso em 22 mai. 2008. 
 
VARGAS-QUESADA, Benjamín; MOYA ANEGÓN, Félix; OLVERA LOBO, Maria 
Dolores. Enfoques en torno al modelo cognitivo para la recuperación de información: análisis 
crítico. Ciência da Informação, Brasília, DF, v. 31, n. 2, p. 107-119, maio/ago. 2002. 
 

 
 

318



 

Acervo fotográfico: produto das funções e atividades da Escola de Enfermagem 

Nossa Senhora Medianeira de Santa Maria 

 

Luciana Souza de Brito1 

 

Resumo 

No âmbito desse trabalho procura-se analisar as relações que podem ser estabelecidas 

entre a documentação textual e o acervo fotográfico da Escola de Enfermagem Nossa 

Senhora Medianeira - Facem, de Santa Maria, RS, no período de 1955 a 1957. Para 

tanto, utilizou-se a metodologia de análise de acervos fotográficos estruturada por Boris 

Kossoy. O acervo fotográfico foi analisado de acordo com perspectivas iconográficas e 

iconológicas, o que tornou possível o estabelecimento de comparações entre as 

informações textuais e as informações visuais de um conjunto de fotografias. 
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Introdução 

O Centro Universitário Franciscano - Unifra - é uma instituição de ensino superior 

instalada em Santa Maria, RS e vinculada à Sociedade Caritativa e Literária São 

Francisco de Assis - Scalifra-ZN. O estabelecimento dessa sociedade, de caráter 

confessional católico, remonta à criação, na Holanda, da Congregação das Irmãs 

Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã. Inicialmente instalada em São Leopoldo 

(1872), a congregação expandiu-se e, desde 1953, é mantenedora de instituições que 

ofertam, de forma contínua, cursos de educação superior. 

Ao longo do tempo, houve a produção de fotografias que apresentam inúmeras 

perspectivas da vida institucional. São flagrantes de formaturas; de visitas de 

autoridades; da construção dos primeiros prédios; de estudantes em sala de aula, na 

biblioteca ou em comemorações; de professores e de dirigentes. 

O objetivo desse texto é analisar as relações que podem ser estabelecidas entre a 

documentação textual e o acervo fotográfico da Faculdade de Enfermagem Nossa 
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Senhora Medianeira, com a utilização da metodologia de análise de acervos fotográficos 

proposta por Boris Kossoy. 

Educação superior em Santa Maria 

A trajetória da Sociedade Caritativa e Literária São Francisco de Assis - Scalifra-

ZN - se reporta ao ano de 1835, quando foi criada, em Heythuysen, Holanda, por madre 

Madalena Daemen, a Congregação das Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade 

Cristã. Essa congregação, em seus primórdios, dedicava-se à educação e ao cuidado de 

pessoas doentes.  

Desde a década de 1860, a congregação das irmãs franciscanas, que já se instalara 

na Alemanha, interagia no contexto de mudanças políticas e sociais que ocorriam na 

Europa motivadas, particularmente, pela industrialização. Políticas de Estado 

dificultavam o trabalho de entidades religiosas que atuavam na educação, o que forçou-

as a buscar outros locais para sobrevivência, pois havia impedimento de continuarem a 

exercer, naquele país, atividades educacionais e manter instituições de saúde.  

Nessas circunstâncias, foi acolhida a solicitação para expandir suas atividades no 

Brasil, em vista da necessidade de atendimento à população imigrante procedente da 

Alemanha, que residia na região do vale do rio dos Sinos, precisamente, em São 

Leopoldo. Essa solicitação foi feita pelo padre jesuíta Guilherme Feldhaus que, por ter 

conhecimento da Congregação das Irmãs Franciscanas, na Alemanha, dirigiu, em 1868, 

à superiora geral, Aloísia Lenders, o convite para designação de religiosas que 

pudessem se dedicar à educação da juventude feminina, o qual não foi aceito. Em 1870, 

o pedido foi renovado e obteve êxito. Foi nesse contexto que ocorreu a chegada, ao 

Brasil, das irmãs franciscanas, onde desenvolveram um processo crescente de trabalho 

na educação e saúde. 

Logo em seguida à chegada a São Leopoldo, em 2 de abril de 1872, as irmãs 

deram início a sua missão educacional. No primeiro dia de aula, 5 de abril, 

compareceram 23 estudantes com idade entre 7 e 13 anos. Como não havia “sala 

disponível na casinha, as aulas foram dadas ao ar livre, à sombra de uma laranjeira. Mas 

os três velhos bancos escolares não suportaram o peso das alunas e quebraram-se” 

(Silva, 1997, p. 21). 

A partir da sua instalação em São Leopoldo, a tendência da Congregação foi de 

expansão. Em 1903 a congregação formou civilmente a Sociedade Caritativa e Literária 

São Francisco de Assis - Zona Central, localizada em São Leopoldo, e a Sociedade 
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Caritativa e Literária São Francisco de Assis - Zona Norte, localizada em Santa Maria. 

Em 1942 já existiam 42 casas da Congregação no Brasil, “com 848 irmãs que se 

entregaram aos mais diversos trabalhos para o bem da Igreja e da humanidade” (Silva, 

1997, p. 22). Foi em função dessa expansão que, em 25 de março de 1951, houve 

desmembramento e criação da província “Sagrado Coração de Jesus”, com sede em 

Porto Alegre, e a do “Imaculado Coração de Maria”, com sede em Santa Maria.  

Em Santa Maria, as irmãs franciscanas já haviam iniciado atividades em 1903, 

concomitantemente à instalação do Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo. Dois 

anos mais tarde, em março de 1905, foi criado o Colégio Franciscano Sant’Anna. O 

trabalho da Congregação também está registrado no Colégio Santa Teresinha (1923), 

pertencente à Cooperativa dos Ferroviários, hoje Colégio Estadual Manoel Ribas; na 

Casa de Saúde (1932); no Orfanato São Vicente de Paulo (iniciado em 1914 e elevado à 

comunidade própria em 1916), hoje Educandário São Vicente de Paulo; no Asilo Padre 

Caetano (criado em anexo ao orfanato, 1926); na Escola Santo Antônio (1952), no 

serviço de assistência social e na cooperação à Diocese de Santa Maria. 

No início da década de 1950, as discussões sobre as possibilidades de instalação 

de ensino superior em Santa Maria concorreram para a criação da Associação Pró-

Ensino Superior de Santa Maria - Aspes. Em 19 de dezembro de 1953, em reunião, 

representantes da diretoria da Scalifra-ZN e da Aspes decidiram pelo encaminhamento, 

ao Ministério da Educação, do processo de criação da Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras Imaculada Conceição - FIC. Essa instituição, instalada em 1955, foi autorizada, 

pelo Conselho Nacional de Educação, a oferecer dois cursos: Pedagogia e Letras Anglo-

Germânicas. Esses cursos tinham como finalidade “formar candidatos ao magistério 

secundário e normal, promover e facilitar a prática de investigações originais, contribuir 

para o desenvolvimento de uma cultura intelectual informada pelos princípios cristãos e 

pelas diretrizes pontifícias” (Silva, 1997, p. 37). Logo a seguir, em 1957, entraram em 

funcionamento os cursos de História, Geografia e Letras Neolatinas. Em 1958, foram 

autorizados os cursos de Filosofia, Matemática e Didática. Funcionaram também os 

cursos de Orientação Educacional e Polivalentes de Letras e Estudos Sociais. 

Em 1955, criou-se a Escola de Enfermagem Nossa Senhora Medianeira - Facem - 

também vinculada a Scalifra-ZN, que passou a oferecer o curso de Enfermagem, em 

função de que as Faculdades de Farmácia e de Medicina, na época integrantes da 

Universidade do Rio Grande do Sul, reivindicavam a necessidade de um serviço 
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profissional de enfermagem. O processo de criação do curso superior de Enfermagem 

foi outorgado em 16 de maio de 1955, pela portaria n. 144/55, do ministro da Educação, 

que autorizou o funcionamento da Escola Superior de Enfermagem Nossa Senhora 

Medianeira. Pelo decreto presidencial n. 41.570, de 27 de maio de 1957, a Escola 

Superior de Enfermagem foi reconhecida e, em 10 de setembro de 1968, pelo decreto 

presidencial n. 63.231, passou a denominar-se Faculdade de Enfermagem Nossa 

Senhora Medianeira - Facem. 

Com a finalidade de ampliar a área de formação profissional, a instituição optou 

pela criação do curso Auxiliar de Enfermagem, que foi autorizado em 19 de fevereiro de 

1960. Na Facem o curso funcionou de 1960 a 1994, logo expandiu suas atividades e foi 

ofertado também nas cidades de Cruz Alta (no Colégio Santíssima Trindade, de 1988 a 

1991); em Rio Pardo (de 1989 a 1995); e em Uruguaiana (de 1992 a 1997). A 

capacitação de auxiliares de enfermagem qualificou o atendimento hospitalar e os 

cuidados de enfermagem para as comunidades das respectivas cidades. A suspensão 

dessa presença extensionista ocorreu em conseqüência da diminuição da demanda 

regional, atendida pelas diversas edições do curso. 

Em 2 de agosto de 1973, foi publicado o parecer n. 176/73, do Conselho Estadual 

de Educação do Rio Grande do Sul que autorizou a criação do curso Técnico de 

Enfermagem na Facem. A criação do curso Técnico de Enfermagem ocorreu pela 

convergência de duas circunstâncias: a falta de profissionais técnicos de enfermagem, 

para a saúde pública e hospitalar, e a existência da Facem, que possuía infra-estrutura e 

profissionais habilitados para a oferta do curso. Seu funcionamento junto ao curso 

superior de Enfermagem oferecia ótimas condições para a formação de profissionais 

técnicos de enfermagem. 

As Faculdades de Farmácia e Medicina; a Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras “Imaculada Conceição” e a Faculdade de Enfermagem “Nossa Senhora 

Medianeira”, mantidas pela Scalifra-ZN; as Faculdades de Ciências Políticas e 

Econômicas e a Faculdade de Direito de Santa Maria, mantidas pela Sociedade 

Meridional de Educação e vinculada à congregação dos Irmãos Maristas, formaram o 

embrião da Universidade de Santa Maria, hoje Universidade Federal de Santa Maria - 

UFSM. 

Até 1995 a FIC e a Facem funcionaram isoladamente e seguiam as políticas 

estabelecidas pela mantenedora. Em 14 de novembro de 1995, a Faculdade de Filosofia, 
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Ciências e Letras "Imaculada Conceição" e a Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora 

Medianeira foram unificadas e passaram à denominação de Faculdades Franciscanas - 

Fafra. Logo a seguir, em 1998, por transformação das Faculdades Franciscanas, 

constituiu-se o Centro Universitário Franciscano - Unifra. Atualmente, 2008, estão em 

funcionamento cursos de graduação e de pós-graduação com aproximadamente 7.000 

estudantes matriculados. 

Ao longo desse tempo, no desenvolvimento de suas funções e atividades, a 

instituição produziu um significativo acervo documental e fotográfico. Esse acervo 

serviu de suporte para o estabelecimento de relações entre a documentação textual e o 

acervo fotográfico da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora Medianeira, para o que 

se utilizou a metodologia análise de acervos fotográficos de Kossoy (2001). 

 

Documentação textual e acervo fotográfico 

O arquivo permanente da instituição é composto principalmente por documentos 

em suporte textual. Todos os documentos preservados encontram-se encadernados em 

formato de livros, de cores variadas, do tamanho de folhas de ofício. Os livros 

encadernados foram numerados e arquivados em armários de madeira. Alguns 

documentos foram arquivados em pastas-catálogo. O acesso se dá pela busca em listas 

que contém sumariamente informações sobre o conteúdo dos documentos encadernados 

no volume.  

Além dos documentos arquivados no formato de volumes encadernados, foram 

preservadas as pastas com a documentação individual de cada estudante. Essa 

documentação foi arquivada em caixas de papelão no formato de caixas-arquivo, 

especialmente confeccionadas para esta finalidade. As caixas foram identificadas 

alfabeticamente com a fixação de uma etiqueta e acondicionadas em estantes de 

madeira. O acesso se dá mediante a busca em listagens digitadas no Word ou Excel, em 

que o nome do estudante remete a caixa onde está localizada sua pasta. A documentação 

textual encontra-se arquivada no local considerado como o arquivo permanente da 

instituição. 

Dentre a documentação textual produzida e acumulada pela instituição, foi 

selecionado o livro de históricos escolares da Facem, o qual contém as informações 

manuscritas referentes ao currículo e histórico escolar dos estudantes. 
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O currículo do curso de Enfermagem, vigente em 1955, contempla disciplinas 

necessárias à formação do profissional e às atividades de estágio curriculares e não-

obrigatórios (facultativos), as quais estão registradas no livro de históricos escolares da 

Facem. Além disso, foram registradas ainda as situações de evasão dos estudantes e as 

razões para a desistência do curso: seja por transferência, seja por motivos particulares. 

Dentre os motivos particulares identificados, destaca-se a questão do matrimônio. 

O livro de registros de históricos da Facem é composto de 380 páginas 

encadernadas e foi confeccionado sob encomenda pela Livraria do Globo, com sede em 

Porto Alegre, RS. Atualmente encontra-se arquivado em um armário de madeira, junto 

ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico - Derca. O setor não dispõe de um 

sistema de climatização permanente e o material fica exposto às variações de 

temperatura. Apesar do material não possuir um tratamento adequado com vistas a sua 

preservação, as informações encontram-se disponíveis à pesquisa. 

O acervo fotográfico é constituído de aproximadamente três mil peças 

documentais, as quais encontram-se arquivadas junto ao Gabinete da reitoria. Nota-se 

que o acervo fotográfico carece de um tratamento específico quanto a sua organização e 

preservação, pois as poucas identificações disponíveis sobre o acervo foram manuscritas 

sobre as fotografias (frente ou verso), ou sobre as páginas dos álbuns que as armazenam. 

Em março de 2008, iniciou-se um trabalho de preservação e identificação desse 

acervo. Devido ao grande volume documental a ser trabalhado, foi realizado um recorte 

temporal no acervo, do qual foram selecionadas fotografias que se reportam ao período 

entre 1950 a 1980, para o início do processo de higienização, organização e 

identificação.  

As fotografias possibilitam a visualização de diferentes momentos da instituição e 

contemplam vistas dos prédios, de desfiles, de inaugurações de setores, de 

confraternizações, de aulas inaugurais, de estudantes, formaturas entre outras situações. 

 

Análises iconográficas e iconológicas das fotografias  

As análises realizadas tomaram como referencial teórico a metodologia de análise 

de acervos fotográficos de Kossoy (2001).  

Primeiramente, foi realizada a análise iconográfica, ou seja, a análise do que o 

autor chama de segunda realidade da fotografia. Nesse momento é detalhado e 

inventariado o que é percebido na exterioridade da fotografia. Essa etapa pode ser 
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entendida como o processo da descrição arquivística, realizada no decorrer da 

organização de acervos fotográficos2. 

Posteriormente foi realizada a análise iconológica, na qual descrever não é o 

suficiente, é necessário buscar elementos para a compreensão da primeira realidade que 

é interior à fotografia. Nessa busca torna-se necessário o conhecimento do momento 

histórico retratado. 

Para a realização das análises iconográficas e iconológicas foram selecionadas no 

acervo fotografias que estudantes da Facem estivessem presentes em atividades de 

estudos, estágios ou em sala de aula. Dessa primeira seleção foram identificadas 42 

fotografias no acervo.  

A seguir, foi realizada uma nova seleção, de acordo com os seguintes critérios: as 

fotografias deveriam ser da década de 1950, bem como permitir a relação com alguma 

disciplina do currículo vigente ministrada no curso de Enfermagem.  

Percebeu-se que grande parte do acervo fotográfico da instituição, referente a 

década de 1950, foi armazenado em um álbum criado com fotografias exclusivamente 

da Facem. O álbum possibilita a visualização dos estudantes, espaços físicos, dirigentes 

e a primeira turma de formandos do curso de Enfermagem. 

A adoção dos critérios mencionados acima resultou na seleção de oito fotografias. 

Dentre essas foi selecionada uma que representasse cada disciplina, pois algumas 

repetiam-se e diziam respeito a uma mesma atividade. 

Conforme os critérios de pesquisa utilizados, serão analisadas efetivamente quatro 

fotografias. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 1 Fotografia 2 Fotografia 3 Fotografia 4 

Figura 1: fotografias analisadas. 

                                                 
2 Há outras metodologias importantes para o tratamento de acervos fotográficos no campo da 

arquivologia. Dentre as quais pode-se citar: Filippi, Lima e Carvalho (2002), que além da organização 
também tratam da descrição de fotografias, além da Norma Brasileira de Descrição Arquivística – 
NOBRADE (2006) e Recommendations for Cataloguing Photographic Collections - SEPIADES 
(2003).   
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Com o intuito de facilitar as análises, foi elaborado um formulário de coleta de 

dados, em que os campos necessários à coleta de informações descritos pelo autor foram 

estruturados. A seguir, encontram-se as análises iconográficas e iconológicas realizadas. 

  

 

a) análises iconográficas das fotografias 

Para a análise iconográfica, Kossoy (2001) estrutura sete níveis de informações a 

serem coletadas das fotografias: a referência visual do documento (uma cópia da 

fotografia), a procedência, a conservação, a identificação, informações referentes ao 

assunto, ao fotógrafo e à tecnologia. Para Kossoy, 

 

a análise iconográfica tem o intuito de detalhar 
sistematicamente e inventariar o conteúdo da imagem em 
seus elementos icônicos formativos; o aspecto literal e 
descritivo prevalece, o assunto registrado é perfeitamente 
situado no espaço e no tempo, além de corretamente 
identificado (Kossoy, 2001, p. 95). 
 

Ao realizar a análise iconográfica das quatro fotografias percebeu-se que essas não 

apresentam diferenciações quanto aos dados de procedência, de conservação e de 

informações referentes ao fotógrafo. Essas informações foram assim identificadas: 

Dados de procedência: as fotografias estão arquivadas no Gabinete da reitoria do 

Centro Universitário Franciscano, fazem parte de um conjunto de fotos e são 

documentos provenientes do acervo da Facem. Não há registros de um código de 

referência sobre a origem, ou tipo da aquisição das fotografias.  

Dados referentes á conservação do documento: o estado de conservação é bom, as 

fotografias estão acondicionadas em um álbum de papel, junto a um armário de 

madeira. Não há climatização na sala de armazenamento.  

Informações referentes ao fotógrafo: Não há registros de autoria. Foram 

identificados os seguintes estúdios fotográficos com atuação na cidade na época: Studio 

Aurora, de Bruno Quartiero; Fotografia Brasil, de Romário Lopes Brasilio; Studio Foto 

Walkir, de Walkir A. Landerdahl e Foto Olival, de Josias de D’olival.  

Com relação aos demais ítens analisados as fotografias possibilitaram a coleta de 

diferentes informações, as quais são descritas a seguir: 
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• Análise da fotografia 1: Identificação do documento: no suporte de 

armazenamento da fotografia foi registrado “aluna da 1º turma 1957”. Não há registros 

de informações em ficha institucional ou na fotografia, nem sobre dados bibliográficos 

de publicação. Informações referentes ao assunto: o tema da fotografia remete a 

estudantes da Escola de Enfermagem Nossa Senhora Medianeira de Santa Maria, RS em 

estágio curricular, provavelmente no Hospital de Caridade de Santa Maria, no ano de 

1957. Percebe-se que a estudante encontra-se a ministrar cuidados a uma criança 

enferma. Informações referentes à tecnologia: positivo sobre papel de marca Leonar, 

em preto e branco. A fotografia foi recortada na forma de um círculo de 10cm de 

diâmetro e colada no centro da página do álbum. 

 

• Análise da fotografia 2: Identificação do documento: no suporte de 

armazenamento da fotografia foi registrado “1957 alunas da terceira turma”. Não há 

registros de informações em ficha institucional ou na fotografia, nem sobre dados 

bibliográficos de publicação. Informações referentes ao assunto: o tema da fotografia 

remete à estudantes da Escola de Enfermagem Nossa Senhora Medianeira, 

provavelmente no Hospital de Caridade, em sala de cirurgia a verificar os instrumentos 

cirúrgicos, no ano de 1957. Informações referentes à tecnologia: positivo sobre papel, 

em preto e branco, com formato de 10cm x 9cm. A fotografia foi fixada ao álbum por 

cantoneiras no centro da página. 

 

• Análise da fotografia 3: Identificação do documento: no suporte de 

armazenamento da fotografia foi registrado “aulas teóricas”. Não há registros de 

informações em ficha institucional ou na fotografia, nem sobre dados bibliográficos de 

publicação. Informações referentes ao assunto: o tema da fotografia remete à estudantes 

da Escola de Enfermagem Nossa Senhora Medianeira em sala de aula no ano de 1955. 

O conteúdo da aula, descrito no quadro negro era “enfermagem na hipertensão”. 

Informações referentes à tecnologia: positivo sobre papel (copião), em preto e branco, 

com formato de 9cm x 6cm. A fotografia foi fixada por cantoneiras junto ao lado 

esquerdo da página do álbum. 
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• Análise da fotografia 4: Identificação do documento: no suporte de 

armazenamento da fotografia foi registrado “Coroa do advento”. Não há registros de 

informações em ficha institucional ou na fotografia, nem sobre dados bibliográficos de 

publicação. Informações referentes ao assunto: o tema da fotografia remete-se às 

estudantes da Escola de Enfermagem Nossa Senhora Medianeira e a diretora da 

instituição, que contemplam a coroa do advento na década de 1950. Informações 

referentes à tecnologia: positivo sobre papel de marca Leonar, em preto e branco, com 

formato de 11,5 cm x 8,5 cm e margem de 0,5 cm. A fotografia foi fixada por 

cantoneiras no centro da página do álbum. 

b) análises iconológicas das fotografias 

Para a análise iconológica, Kossoy (2001) propõe um estudo acerca do conteúdo 

da fotografia e sua interioridade, em que é necessário o conhecimento do momento 

histórico retratado. Nesse sentido, afirma que 

 

é este o momento de uma incursão em profundidade na 
cena representada, que só será possível se o fragmento 
visual for compreendido em sua interioridade. Para tanto é 
necessária, a par de conhecimentos sólidos acerca do 
momento histórico retratado, uma reflexão centrada no 
conteúdo, porém num plano além daquele que é dado ver 
apenas no verismo iconográfico (Kossoy, 2001, p. 96). 
 

Durante a análise iconológica, assim como na análise iconográfica, alguns dos 

ítens identificados estiveram presentes em todas as fotografias. Estes ítens foram 

descritos no texto que segue. 

De modo geral todas as fotografias apresentam uma excelente qualidade, fato que 

não poderia remeter a uma fotografia amadora, embora não se tenha conseguido definir 

a sua autoria. Segundo informações do suporte de armazenamento das fotografias, essas 

foram produzidas no período compreendido entre 1955 e 1957. 

A seguir são descritas as análises iconológicas individuais de cada fotografia, com 

as características que as diferenciam. 

 

• Análise da fotografia 1: o enquadramento dos personagens e o recorte posterior 

realizado na fotografia mostram a necessidade de evidenciar uma prática profissional 

dos estudantes do curso: o estágio em unidades hospitalares e a prática dos profissionais 

328



 

de enfermagem no campo da pediatria. A mensagem que a fotografia transmite é: a 

realização de uma atividade profissional dos estudantes do curso de Enfermagem dessa 

instituição no campo da pediatria. 

 

• Análise da fotografia 2: o enquadramento dos personagens na fotografia mostra 

uma prática profissional dos estudantes do curso: o estágio em unidades hospitalares e a 

prática dos profissionais de enfermagem em centros cirúrgicos.  A mensagem que a 

fotografia transmite é: a realização de uma atividade profissional dos estudantes do 

curso de Enfermagem dessa instituição em centros cirúrgicos. 

 

• Análise da fotografia 3: pelo formato identifica-se que a fotografia é um 

copião, fato que não poderia remeter a uma fotografia amadora, embora não se tenha 

conseguido definir a autoria da fotografia. O enquadramento dos personagens e o 

recorte posterior realizado na fotografia mostram a necessidade de registrar o cotidiano 

da sala de aula dos estudantes do curso de enfermagem. A mensagem que a fotografia 

transmite é: a visualização da prática pedagógica de uma professora do curso de 

Enfermagem. 

 

• Análise da fotografia 4: no enquadramento dos personagens a fotografia retrata 

uma prática religiosa da instituição: a montagem e contemplação da coroa do advento. 

A coroa do advento é um objeto composto de ramos verdes, nos quais são fixados 

quatro velas. A coroa simboliza a vinda de Deus ao mundo (Natal) e esse acontecimento 

é esperado com alegria, no lugar em que ela se encontra. Na fotografia são visualizadas 

estudantes da primeira turma do curso de enfermagem. A mensagem que a fotografia 

transmite é: a forte presença religiosa da educação franciscana transmitida às estudantes 

do curso de Enfermagem. 

 

Relações estabelecidas entre os acervos 

Em arquivística umas das primeiras noções a serem assimiladas é a caracterização 

do documento de arquivo. Nesse sentido, entende-se que a informação independe do seu 

suporte e que documento de arquivo é aquele produzido ou recebido no exercício das 

funções e atividades de uma instituição. 
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Paes (2005) apresenta as diferenças conceituais entre os documentos no que diz 

respeito ao seu gênero, ou seja, a sua designação de acordo com o aspecto de sua 

representação nos diferentes suportes da informação. Segundo a autora, a documentação 

textual corresponde aos “documentos manuscritos, datilografados ou impressos”, 

enquanto que o acervo fotográfico corresponde “aos documentos em suportes sintéticos, 

em papel emulsionado ou não, contendo imagens estáticas (fotografias, diapositivos, 

desenhos, gravuras)” (Ibid, p. 29). 

Identificadas as diferenças conceituais entre a documentação textual e o acervo 

fotográfico, é possível estabelecer relações e realizar uma comparação entre os acervos. 

A comparação tem a finalidade de identificar que funções percebidas na documentação 

textual estariam também representadas nas fotografias selecionadas do acervo 

fotográfico, uma vez que esse também é produto das funções e atividades da Facem. 

A partir das análises iconográficas e iconológicas realizadas, foi possível 

identificar as funções e atividades das quatro fotografias selecionadas. Com a 

identificação dessas funções buscou-se a sua comparação com as informações do 

currículo do curso de enfermagem, registrado no livro de históricos escolares, ou seja, o 

documento textual. No currículo do curso, cada disciplina corresponde a um 

determinado conhecimento a ser adquirido pelo estudante, é única e tem suas funções e 

objetivos claramente estabelecidos. 

Na comparação entre os suportes da informação chegou-se a seguinte relação: 

 

Identificação 
da fotografia 

Funções identificadas no acervo fotográfico 
Disciplinas do currículo do curso 
relacionadas com as funções do 

acervo fotográfico 
Fotografia 1 Atividade profissional exercida pelos 

estudantes do curso de enfermagem com 
crianças 

Pediatria, Ênfase em Pediatria 
(disciplinas ofertadas na 1º série do 
currículo). 

Fotografia 2 Atividade profissional exercida pelos 
estudantes do curso de enfermagem em sala 
de instrumentação cirúrgica 

Clínica cirúrgica, Ênfase em Clínica 
Cirúrgica (disciplinas da 1º série do 
currículo) e Estágios em Clínica 
Cirúrgica Senhoras ou Clínica 
Cirúrgica Homens. 

Fotografia 3 Prática pedagógica de uma professora do 
curso de enfermagem com a temática de 
enfermagem e hipertensão 

Clínica médica (disciplina da 1º 
série do currículo) 

Fotografia 4 Presença religiosa da educação franciscana 
transmitida às estudantes 

Religião (disciplina ofertada na 1º, 
2º e 3º série do currículo). 

Quadro 1: comparação entre os acervos. 

 

330



 

No quadro acima se procurou apresentar as comparações que foram estabelecidas 

entre as informações coletadas do acervo fotográfico e a documentação textual, com 

base na perspectiva iconográfica e iconológica. Da análise das fotografias foram 

identificadas as funções e suas relações com as disciplinas do currículo do curso de 

Enfermagem, vigente na década de 1950, registradas na documentação textual.  

 

Considerações finais 

A intenção desse trabalho foi analisar as relações que podem ser estabelecidas 

entre a documentação textual e acervos fotográficos com a utilização da metodologia de 

análise de acervos fotográficos proposta por Kossoy (2001). 

A partir das análises realizadas, foram identificadas as funções das quatro 

fotografias selecionadas. De posse dessas informações foi realizada uma comparação 

entre os acervos, com vistas a identificar que funções percebidas na documentação 

textual estariam também representadas nas fotografias selecionadas. 

Assim, percebeu-se que, da mesma forma que a documentação textual, os acervos 

fotográficos também permitem a percepção das funções e atividades desenvolvidas por 

uma instituição.  

Portanto, entende-se que as funções das instituições podem ser percebidas nos 

documentos independentemente da sua estrutura de armazenamento e que os acervos 

fotográficos podem ser entendidos como produto das funções e atividades de uma 

instituição. 
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A MIGRAÇÃO DE SUPORTE PARA PRESERVAÇÃO DO ACERVO 

FONOGRÁFICO DA RÁDIO MEC 
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RESUMO 

Este artigo tem por finalidade apresentar o que vem sendo realizado na pioneira 

Rádio MEC. Ele é constituído de um programa de Gestão de Acervos Fonográficos que 

abrange acondicionamento, migração de suporte e catalogação do conjunto documental 

e foi implantado a partir de um recorte do acervo enfocando as fitas rolos e fitas 

magnéticas do Acervo Fonográfico e Discoteca da rádio, tendo como objetivo 

preservação e acesso a um dos patrimônios radiofônicos brasileiro. 

 

Palavras-chaves: Acervo sonoro, gestão de documentos, suporte, fita magnética, fita 

rolo, migração, preservação, Rádio MEC. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Rádio MEC, hoje com mais de 70 anos, é a sucessora da mais antiga emissora 

de rádio do Brasil, a Rádio Sociedade. O seu acervo acumula mais de 450 mil horas de 

transmissão de programas educativos, eruditos e de música popular brasileira, que 

preservam a cultura brasileira contemporânea com uma programação que se funde à 

história do país, sendo um dos mais importantes patrimônios cultural e histórico do 

rádio brasileiro.  

Segundo seu criador, Edgard Roquette-Pinro, sua importância merece destaque 

“O rádio é o jornal de quem não sabe ler; é o mestre de quem não pode ir à escola; é o 

divertimento gratuito do pobre; é o animador de novas esperanças; o consolador do 
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enfermo; o guia dos sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado” 

(Milanez, 2007). 

Em seu fundo documental encontramos diversos tipos de suportes como, por 

exemplo, discos de vinil, goma-laca, discos digitais e fitas magnéticas. Assim, com o 

passar dos anos, sobre acervos em qualquer suporte, digital ou analógico, agem uma 

série de fatores químicos, físicos e tecnológicos que aceleram o processo de 

deterioração e obsolescência que acarretam na perda de informação (NEH, 2006). Esta 

situação não foi diferente na Rádio MEC, que para solucionar os problemas ocasionados 

pelos fatores citados propôs um trabalho de tratamento arquivístico para o acervo. 

Portanto, para garantir a preservação e o acesso à informação a Rádio MEC está 

aplicando um programa de gestão de documentos sonoros que consiste, de forma geral, 

em migração de suporte e catalogação do conjunto documental. 

O artigo terá como objetivos apresentar a metodologia aplicada no programa de 

gestão de documentos sonoros da Rádio MEC e os resultados obtidos. Nesta primeira 

fase do trabalho foram abordados somente os suportes magnéticos, ou seja, as fitas rolo. 

Em outra etapa serão tratados os outros suportes que são os discos digitais e os discos de 

vinil. 

 

1. AS FITAS MAGNÉTICAS COMO SUPORTE DE ACERVO 

 

O acervo fonográfico da Rádio MEC possui inúmeros tipos de suportes. Nele 

estão discos de vinil, discos de acetato, discos de goma-laca, Compact Disc (CD), Mini 

Disc (MD), fitas DAT e o as fitas rolo, material de estudo deste artigo. 

As fitas rolo foram usadas até o fim da década de 1990 para registrar as 

produções decorrentes das atividades fim da Rádio. Com isso, foram acumuladas mais 

de 3000 fitas que guardam uma rica memória sobre a cultura do Brasil e do mundo 

desde a fundação da instituição. 

 

1.1. BREVE HISTÓRICO SOBRE A FITA ROLO 

A gravação e reprodução de som começaram com invenção do fonógrafo por 

Thomas Edison, em 1877. Após essa inovação, o avanço tecnológico não parou. 

Primeiro foram os discos de 78 rotações por minuto (rpm). Após a Segunda Guerra 
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Mundial, o disco de 78 rpm de goma-laca  foi substituído, ao mesmo tempo, tanto pelo 

disco de vinil flexível e pela fita magnética de gravação (as fitas rolo). 

As fitas rolo foram desenvolvidas na Alemanha pela BASF e trazidas aos 

Estados Unidos após a guerra. Elas foram usadas para gravação de som por mais de 70 

anos. A fita revolucionou a transmissão das rádios e a indústria fonográfica. Isso porque 

dava aos artistas e produtores o poder de registrar e regravar áudio com perda mínima 

em qualidade assim como editar e redistribuir gravações com facilidade, com qualidade 

maior que seu principal concorrente na época que eram os discos de transcrição. 

O pai da tecnologia como conhecemos hoje é o alemão Fritz Pfleumer,  que 

apresentou um gravador que usava uma fita de papel revestida com aço em pó. Ele 

percebeu que não seria possível ter flexibilidade e propriedades magnéticas adequadas 

em um único material, por isso usou o papel junto com o aço. 

Com base no estudo de Pfleumer, as empresas AEG Telefunken e Basf se 

uniram para o desenvolvimento da gravação magnética. A AEG ficaria com o aparelho 

e a Basf, com a fita. 

Em 1934, a Basf criou a fita magnética como conhecemos hoje. No lugar do 

arame e do papel, o poliéster. Em vez de pó de aço, o óxido de ferro (Fe2O3), pó mais 

prático e fácil de obter. Um ano depois, a AEG apresentou o primeiro gravador de rolo, 

equipado com a nova fita da Basf, na Exposição de Rádio de Berlim. 

 

 

Figura 1 – Modelos de fitas rolo da marca BASF3 

Para reproduzir as mídias do tipo rolo usa-se um aparelho específico, que 

funciona como gravador e reprodutor. O gravador de rolo é um aparelho de som para 
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gravação e reprodução de sinais de áudio em fitas magnéticas de rolo. Seu uso necessita 

de um amplificador ou pré-amplificador mais amplificadores de potência. 

O gravador de rolo de três cabeças possui três cabeças separadas para gravação, 

reprodução e apagamento, que permitem a monitoração da fita simultaneamente à 

gravação. Os gravadores de rolo de alta fidelidade possuem muitos recursos, tais como 

o Sistema Dolby. 

 

Figura 2 – Modelo de aparelho gravador/reprodutor de som em fita rolo4 
 

1.2. ASPECTOS BÁSICOS DE CONSERVAÇÃO DE FITAS ROLO 

As fitas magnéticas, se bem conservadas, podem durar até 100 anos, sendo o 

suporte de maior vida útil. Mas, o grande problema é o acesso às informações, pois 

diversos fatores irão atuar impedindo a principal função do suporte que é servir como 

base para transmissão de mensagens. 

A durabilidade e confiabilidade da fita magnética estão condicionadas à saúde de 

todos os seus componentes. Nas fitas modernas, a base é de poliéster muito resistente e 

quimicamente estável e os pigmentos magnéticos são óxidos metálicos estáveis. 

O primeiro elemento a se degradar quase sempre é o polímero de dispersão, 

responsável pela adesão da superfície de gravação à base. A umidade atmosférica 

provoca no polímero uma reação conhecida como hidrólise, deteriorando suas 

propriedades. A fita atacada por hidrólise pode apresentar separação entre as camadas 

de gravação e de base, ou ainda a síndrome da fita grudenta em que a superfície 

magnética se torna pegajosa e adere à cabeça de leitura/gravação, por vezes impedindo 

completamente a recuperação dos dados. 

                                                 
4 Foto de aparelhagem usada na Rádio. 
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As fitas não baseadas em polímero não estão sujeitas à hidrólise, mas são 

extremamente sensíveis à poluição e umidade atmosféricas, que atacam o metal 

depositado em sua superfície. 

Procedimentos corretos para manipulação e armazenamento de fitas magnéticas 

são essenciais para garantir sua longevidade. Basicamente, as fitas devem ser 

armazenadas em condições de baixa temperatura e umidade relativa do ar, longe de 

poluição, poeira, tabaco e gases corrosivos. Elas devem ser protegidas da exposição 

acidental a campos magnéticos fortes, como detectores de metais, alto-falantes, motores 

elétricos, entre outros. 

As fitas devem ser sempre armazenadas em posição horizontal, de forma que 

com o tempo, o rolo não se apóie sobre um dos lados do carretel, danificando a borda da 

fita quando esta for desenrolada. 

Algumas fitas precisam ter seus rolos retensionados periodicamente, após longos 

períodos sem uso, o que é feito rebobinando em velocidades controladas. As fitas não 

devem sofrer quedas ou choques violentos, nem grandes variações de temperatura, e 

somente devem ser manipuladas por usuários treinados, em ambientes limpos. 

Para que as mídias não sejam danificadas durante a operação, os dispositivos de 

leitura/gravação devem estar sempre cuidadosamente limpos e regulados, especialmente 

os rolos tensores, os guias da fita e a cabeça de leitura/gravação. 

As fitas magnéticas não toleram uso contínuo: o desgaste das mídias provocado 

cada passagem pelo mecanismo limita o número de operações. 

Com os cuidados devidos, a expectativa de vida de uma fita pode alcançar três 

décadas, freqüentemente ultrapassando a própria obsolescência de sua tecnologia. 

Abaixo estão listados procedimentos básicos para a conservação das fitas rolos 

segundo a EMTEC: 

• No estúdio a temperatura deve estar entre 15ºC e 26ºC com umidade 

relativa entre 45% e 70%. Em arquivo a temperatura ideal está entre 

15ºC e 22ºC e 40% a 60% de umidade relativa; 

• Todas as fitas devem ser climatizadas antes do uso para que se adaptem à 

temperatura e à umidade do ambiente; 

• Mantenha sempre limpas todas as peças do equipamento que entram em 

contato com a fita deixando-as livres de partículas e sujeira; 
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• A tensão da fita no equipamento deve corresponder aos valores 

especificados pelo fabricante; 

• As fitas nunca devem ser deixadas sobre outros equipamentos ligados 

para evitar qualquer aquecimento adicional; 

• Devido ao risco de contaminação, as fitas não devem entrar em contato 

com fumaça de cigarro e alimentos; 

• O suor das mãos contém sais, gorduras e outras substâncias químicas que 

podem prejudicar as fitas magnéticas. Por esta razão deve-se evitar o 

contato direto da pele com a fita. Além disso, as impressões digitais na 

fita podem causar fortes desvios no nível do som; 

• No arquivo deve ser usada prateleira de aço desmagnetizada ao invés de 

madeira, uma vez que a madeira armazena umidade e produz alta energia 

calorífica em caso de incêndio; 

• As fitas destinadas a arquivamento devem ter uma superfície de 

bobinamento lisa e uniforme. As fitas usadas em diferentes modos de 

operação exibem uma distribuição irregular da pressão em diferentes 

pontos do bobinamento. Para igualar a distribuição da pressão é 

necessário rebobinar as fitas; 

• As fitas devem ser armazenadas na posição vertical. Após o uso, 

rebobine e guarde a fita dentro do estojo; 

• Em locais com desvios de temperatura superiores a 4ºC, recomenda-se 

rebobinamentos periódicos, a cada dois ou três anos. 

 

2. OS FATORES DE DEGRADAÇÃO DAS FITAS ROLO E SUAS 

IMPLICAÇÕES PARA O ACERVO 

 

O trabalho desenvolvido que está sendo apresentado neste artigo abordou 

exclusivamente o suporte fita rolo. A Rádio MEC possui mais de 450 mil horas de 

gravação contendo um rico material principalmente para a cultura nacional. E estas 

gravações eram registradas até o fim do século XX em fitas rolo. 

Passados mais de 50 anos de existência, as fitas começaram a sofrer os efeitos 

dos fatores de degradação inerentes a qualquer suporte. Existem dois grandes grupos de 

fatores que afetem uma mídia, os fatores internos e os externos. 
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Os fatores internos são os pontos relativos ao processo de formação da mídia e 

os externos são as ações dos agentes biológicos, do ambiente, do homem e a 

obsolescência da tecnologia. 

O acervo da Rádio MEC é formado por fitas rolo com base de acetato assim um 

dos principais problemas que o acervo pode enfrentar é a síndrome do vinagre. Estas 

fitas são formadas por uma base de acetato de celulose. Em termos estruturais, um dos 

problemas das fitas de acetato é que os grupos de acetil que formam a cadeia de acetato 

de celulose podem se desprender em contato com umidade, calor e ácidos. Combinados 

com água, eles formam o ácido acético, o composto que confere ao vinagre seu odor 

característico. Nessas condições, a mídia fica frágil, enruga, encolhe e deforma. O som 

se deteriora e pode ser perdido. 

Outro problema comum neste tipo de acervo é o ressecamento que leva a mídia a 

se fragmentar no uso. Isto acontece em ambientes áridos ou quando está armazenada em 

embalagem imprópria, isto é não favorável a uma padronização do ambiente com 

controle de temperatura e umidade. 

Em relação às fitas da Rádio MEC há também dois fatores que muito 

influenciaram para iniciar um processo de salvaguarda do acervo e estão intimamente 

ligados. São eles o acesso e a obsolescência tecnológica. 

Um arquivo tem como uma das mais importantes tarefas a questão do acesso, 

porém como podemos contornar este problema quando o assunto está ligado à 

defasagem tanto da mídia quanto dos aparelhos responsáveis pela leitura das mesmas. 

Outro desafio, talvez um mais sério e importante, é o problema de acesso em 

longo prazo. A tecnologia desenvolve-se extremamente rápido, e para um formato ficar 

obsoleto é uma questão de poucos anos. 

Quando um software ou decodificar tecnologia é abandonado, ou um artifício de 

ferragem não está mais em produção, os registros criados sob o ambiente de tais 

tecnologias estão em grande risco de perda, simplesmente porque eles não são mais 

tangíveis. Este processo é conhecido como obsolescência tecnológica. 

Como o acervo apresenta um excelente estado de conservação, a idéia do 

processo implementado na Rádio foi resolver a questão do acesso devido à 

obsolescência tecnológica, além de garantir uma cópia de segurança para este valioso 

patrimônio cultural do país. Portanto iremos apresentar agora o processo adotado pela 
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Rádio MEC para garantir o acesso às informações registradas nas mídias e preservar por 

mais tempo o valioso material original registra em mais de 3000 fitas rolo. 

 

 

 

 

 

3. TRATAMENTO APLICADO AO ACERVO DE FITAS ROLO DA RÁDIO 

MEC 

 

Para preservar o acervo fonográfico da Rádio MEC, garantindo o acesso aos 

registros sonoros, e combater o processo de obsolescência tecnológica foi adotado na 

instituição um plano que tem como objetivo transcrever as informações para outros 

suportes e disponibilizá-las para uso em tempo real para o uso nas produções de 

programas. 

O processo de tratamento arquivístico para o acervo se divide em 

acondicionamento das mídias, migração de suporte e catalogação. Para definição da 

ordem do material que seria tratado foi elaborado um critério de avaliação que inclui o 

estado físico da fita e principalmente a relevância da informação que está registrada. 

 

3.1. ACONDICIONAMENTO DAS MÍDIAS 

 

O armazenamento adequado para fitas magnéticas é muito pesquisado tanto por 

laboratórios de indústrias como por instituições que possuem acervos com este tipo de 

suporte. 

Estudos de estabilidade concluíram que ambientes que não sofram grande 

variação de suas condições climáticas são os ideais, pois o grande problema está na 

amplitude de temperatura e umidade do ar. 

As pesquisas desenvolvidas pelos laboratórios da BASF/EMATEC definem que 

um ambiente de boa qualidade de armazenamento deve manter a temperatura em 20°C, 

com variação de 2ºC positivos e negativos, e 40% de umidade. 

Para padronizar os ambientes de armazenamento de fitas magnéticas foram 

publicadas recomendações da International Standard Organization (ISO). A norma ISO 
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18923 de 2000 recomenda a manutenção da temperatura entre 11°C e 23°C e uma 

variação da umidade entre 20% e 50%. 

Assim, tendo como base as normas e as pesquisas desenvolvidas por diversas 

instituições, foram adotadas medidas para conservação do estado físico do acervo da 

Rádio, que possui um bom estado de preservação. 

Para acondicionar as fitas magnéticas foram desenvolvidas embalagens com 

material adequado a guarda permanente. Feitas sobre encomenda as caixas são 

constituídas de material livre de acidez e foram pesquisadas com objetivo de estabilizar 

o ambiente interno de guarda de acordo com o externo, da sala de arquivo. As fitas estão 

armazenadas em arquivos deslizantes de aço desmagnetizado e na posição vertical, 

conforme indicado em (Casey e Gordon, 2007). O ambiente foi preparado para manter a 

temperatura entre 18ºC e 22ºC, além do controle da umidade em 40%. 

 

3.2. ARMAZENAMENTO 

 

Tecnicamente, no que tange o tratamento de documentos registrados em suportes 

analógicos ou nas primeiras mídias eletrônicas, ainda não há formatos de digitalização 

definidos como padrão para a preservação. 

No campo do áudio, temos certo consenso em torno da taxa de amostragem de 

48KHz, e uma resolução de quantização de, pelo menos, 16 bits ou 24 bits conforme 

recomendações da International Telecommunication Union (ITU). 

No que diz respeito à leitura das mídias, além de haver inúmeros formatos e 

suportes nos quais os documentos foram originalmente produzidos, é preciso enfrentar 

problemas como, por exemplo, diferentes procedimentos técnicos de produção, 

emendas, taxa de compressão, edição, entre outros. 

Com a definição do material que seria tratado foi pesquisado junto com a equipe 

técnica da Rádio, a melhor possibilidade para desenvolver o processo de migração da 

fitas rolo para uma mídia opcional como cópia de segurança e o processo de 

masterização de todo o material. 

Para o trabalho técnico foi designado um profissional capacitado e com 

experiência em migração de suporte, tendo realizado a tarefa em outras instituições. A 

Rádio possui um estúdio de masterização equipado com tecnologia suficiente para a 

realização da tarefa. O processo de migração está dividido em duas partes. 
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Na primeira etapa o técnico procede a uma cópia de segurança para outra mídia. 

Assim, é feito um espelho da situação real do acervo sem nenhum tratamento 

especifico, mantendo a fidedignidade e a autenticidade do áudio, mesmo que gravações 

apresentem algum tipo de problema, como ruídos e estalos. 

As cópias de segurança estão sendo feitas em CD mesmo não sendo a mídia 

mais segura para a preservação do material, visto a incerteza do prazo de duração, a 

escolha foi feita por se tratar do suporte mais utilizado na Rádio, existem CD’s no 

acervo da rádio com mais de 15 anos em perfeito estado. 

A segunda parte do processo é a masterização do áudio. Nesta etapa o técnico 

procede à limpeza e o aperfeiçoamento do áudio, que no padrão ótimo para uso é 

armazenado em um servidor no formato wave e fica disponível para uso para os 

produtores, além de ser possível a edição de produtos comerciais, fato este que já vem 

sendo bastante utilizado, haja vista a publicação de algumas obras que estavam 

registradas no acervo da Rádio MEC. 

 

3.3. CATALOGAÇÃO 

 

Outra etapa do trabalho é a catalogação das mídias. Com o fim do processo de 

masterização e o conseqüente arquivamento permanente das fitas magnéticas, o que 

passou a ser consultado pelos usuários foram os arquivos digitais. Para que estas 

pesquisas possam ser realizadas é preciso que tenham informações disponíveis para 

consulta. 

Para fornecer os dados para as pesquisas e automatizar o processo de produção, 

foi desenvolvido um software de gerenciamento chamado Sigera. O sistema consiste de 

campos de metadados definidos pela necessidade especifica da rádio e possui ligação 

com o servidor, fato este que possibilita a audição por qualquer usuário do sistema em 

tempo real sem a necessidade da retirada de mídia do acervo. 

Para a descrição dos itens documentais foi definido um padrão tendo como base 

a Anglo American Cataloguing Rules 2 (AACR2), norma mais usada para catalogar 

recursos de todos os tipos no mundo. 

 

CONCLUSÃO 
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O acervo da Rádio MEC é sem dúvida um dos mais ricos quando o assunto é a 

história da musica e do rádio no Brasil chegando a se confundir com a própria história 

do país. Possuidor de uma grande quantidade de obras raras nacional e 

internacionalmente que foram bem armazenadas com o passar dos anos.  

Porém nem todo o esforço de armazenagem impede a ação do tempo sobre os 

suportes, é atribuída a ele a determinação da validade dos suportes o que acarreta em 

perdas irreparáveis.   

Na Rádio MEC não foi diferente e tendo clara a importância da preservação de 

seu patrimônio cultural a sensibilização da instituição pode ser percebida no 

desenvolvimento  do programa de Gestão de Documentos Sonoros objetivando frear a 

ação do tempo, preservar o acervo, combater a obsolescência tecnológica e possibilitar 

acesso como mostra este artigo. 

Neste primeiro momento a aplicação do programa foi feita sobre um recorte dos 

Acervos fonográficos e Discoteca, de acordo com o suporte de fitas rolos e fitas 

magnéticas e relevância informacional e física do material. Desta  foram selecionadas 

mais de 3000 fitas rolos e fitas magnéticas, pois dos suportes existentes no acervo é o 

tipo que precisa de cuidados diferenciados tanto na parte física, quanto na tecnologia de 

hardware. 

Apesar do trabalho ainda estar no início já passaram por todo o processo 600 

fitas rolo, o que equivale a cerca de 30% do acervo totalmente tratado, os resultados já 

podem ser vistos de forma modesta com a recuperação de algumas preciosidades do 

tempo áureo da Rádio MEC e sua utilização pelos produtores na programação da 

instituição. 
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THE MIGRATION OF SUPPORT FOR PRESERVATION OF THE 

PHONOGRAPHIC COLLECTION OF THE RADIO MINISTRY OF 

EDUCATION AND CULTURE MEC 

 

Marcelo de Oliveira Albuquerque 

(marcelo.albuquerque@radiomec.com.br) 

Munik de Araujo Miranda 

(munikmiranda@radiomec.com.br) 

 

 

ABSTRACT 

This article has to presenting finality what is carried out in the pioneer Rádio MEC. He 

is constituted of a program of Management of Phonographic Collections that includes 

packaging, migration of support and cataloguing of the documentary set and it was 

introduced from a cutting out of the heap tackling the strips rolls and magnetic strips of 

the Phonographic Collection and Discotheque of the radio, taking preservation and 

access as an objective of the Brazilian radiophonic inheritances. 

 

Keywords: Phonographic collection, documents management, migration, support, 

preservation, Rádio MEC. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Os sistemas nacionais de informação foram, na década de 1970, estimulados 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura- UNESCO, 

e repercutiram intensamente no Brasil. Os principais atores- investigados nessa 

pesquisa- que no seio do Estado brasileiro discutiram um modelo de sistema nacional de 

informação, foram o Arquivo Nacional, então do Ministério da Justiça, e o Conselho 

Federal de Cultura, do então existente Ministério de Educação e Cultura. É, nesse 

momento, que concepções tradicionais e modernas, ligadas aos arquivos e documentos, 

defrontam-se. As instituições citadas podem ser comparadas a músicos experientes que, 

de repente, se deparam com a proposta de um novo ritmo, uma nova dança, a ser 

ensaiado internacionalmente. Mas aí, reconhece-se que a orquestra- essa última 

entendida como “espaço circular [nos antigos teatros gregos] destinado às danças, aos 

músicos e às evoluções dos coros” conforme uma das definições do amigo Aurélio, o 

dicionário- ainda era a velha, aquela antiga com estrutura insuficiente para abrigar as 

pretensões do novo espetáculo.  

Esse é o enredo do presente trabalho, “Nova dança para uma velha orquestra: 

os sistemas nacionais de informação”, que resulta de pesquisa realizada junto ao Setor 

de Estudos em Políticas Culturais, da Fundação Casa de Rui Barbosa, com 

financiamento do CNPq (08/2007 a 07/2008) e FAPERJ (11/2006 a 07/2007) e 

orientação de Lia Calabre. Essa pesquisa, foi ainda estendida à Universidade Federal 

Fluminense, como Trabalho de Conclusão de Curso, sob orientação do Prof. Dr. José 

Maria Jardim, do Departamento de Ciência da Informação. 

 O projeto “A ação federal na cultura: memória e história”, coordenado por Lia 

Calabre/FCRB, teve como objetivo a recuperação do Arquivo do Conselho Federal de 

Cultura/MinC, depositado no Palácio da Capanema, no Rio de Janeiro. A partir daí, foi 

possível perceber o lugar dos arquivos na proposta oficial de uma política cultural, e 



 

 

 

 

como o órgão encarregado de estabelecer essa política, o CFC, se relacionava com a 

maior instituição arquivística do país, o Arquivo Nacional, AN. 

Dessa forma, o presente trabalho se desenvolveu a partir dos caminhos 

percorridos pelo CFC e pelo AN- seus diálogos, suas influências e ações- no cenário 

político dos anos 70. Esse corte cronológico- 1970 a 1979- deve-se aos importantes 

acontecimentos que marcaram o início da consolidação do campo arquivístico no Brasil: 

criação da Associação dos Arquivistas Brasileiros- AAB ( 1971), convênio entre o 

Arquivo Nacional- sede do curso Permanente de Arquivo em nível médio- e a 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro- UNIRIO (1973), o que subsidiaria a 

criação  do primeiro curso de graduação em Arquivologia (1977), a regulamentação dos 

cursos de Arquivologia pelo Conselho Federal de Educação (1974), a regulamentação 

da profissão do arquivista e do técnico de arquivo (1978) e, principalmente, os projetos 

de Sistema Nacional de Arquivos apresentados pelo CFC em 1976 e pelo AN em 1978.   

Ao longo da pesquisa, constatou-se que a contextualização histórica não seria  

apenas um ponto de partida do tema abordado, mas sim um fator político, presente no 

discurso de então, que  caracterizou os modelos propostos, com grande relevância 

histórica, política, econômica, cultural e social. Muitas são as características da política 

cultural oficial no Brasil pós- 64. Buscou-se, aqui, identificá-las ao longo da década de 

1970, partindo de sua relação com instrumentos de cultura e analisando as influências 

que sofria e exercia, política e culturalmente. Aqui o arquivo é o principal instrumento 

de cultura analisado. No que tange ao arquivo podemos indagar o seu lugar e as suas 

funções dentro da concepção oficial de cultura. 

Mas o que seria moderno e o que seria conservador na concepção de cultura 

desse período? Identificar e analisar os modelos de sistemas propostos e o resultado dos 

diálogos estabelecidos entre as instituições investigadas – CFC e AN- faz parte dos 

objetivos do presente trabalho. 

A princípio, trabalhou-se com o levantamento do periódico Boletim do Conselho 

Federal de Cultura, entre os anos de 1971 e 1979, e considerado, qualitativamente, o 

uso dos termos “arquivos”, “documentos de arquivo”, e “arquivologia” nos títulos e 

corpo dos artigos contidos nos Estudos e Proposições, nos números dos Pareceres 

emitidos e nas atas do Conselho. 

Também foram realizadas visitas ao Arquivo Nacional com fim de pesquisar a 

atuação dessa instituição na década de 70. Para isso, foi realizada leitura do Mensário 

do Arquivo Nacional (MAN), entre 1970 a 1979.  
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A partir de uma revisão bibliográfica constatou-se que poucos autores se 

debruçaram no estudo do Sistema Nacional de Arquivos (Sinar) e sua relação com 

macro-sistemas, como o Sistema Nacional de Informação e o Sistema Nacional de 

Cultura. Jardim (1995) é o autor que se destaca no estudo sobre o Sinar, relacionando-o 

com o modelo proposto pela Unesco. Além disso, Jardim investiga as características dos 

três projetos de Sinar encabeçados pelo AN: “os três projetos, liderados pelo Arquivo 

Nacional, pressupõem um Sistema Nacional de Arquivos que garanta a uniformidade 

técnica de todos os arquivos públicos e privados do país, mediante normas arquivísticas 

veiculadas por tal instituição”.1  

Em resumo, a metodologia de estudo baseou-se na leitura de publicações dos 

atores investigados: o CFC e o AN, ao longo da década de 1970, e na documentação do 

Arquivo CFC/MinC, depositado no Palácio Capanema, além de obras relativas à cultura 

e à política da época. Procurou-se trabalhar com a contextualização política do período 

estudado e com as políticas culturais de então, a partir da identificação de caminhos que 

constantemente se entrelaçaram. Assim, foi possível identificar que a área da cultura era 

um cenário de conflito, não expressamente declarado nas fontes pesquisadas, mas de 

presença constante nas falas que revelam uma disputa política, ideológica, que buscava 

preservar a memória oficial. 

2 A VELHA ORQUESTRA: breve histórico 

O BRASIL DE 70 

O cenário político brasileiro, desde 1964, tinha como protagonista a Ditadura 

Militar (1964-1985), e a década de 70, aqui estudada, contou com os governos militares 

dos generais Emilio Médici (1969-1974), Ernesto Geisel (1974-1979) e João Figueiredo 

(1979-1985). Primeiramente, é preciso esclarecer que nesse trabalho entende-se que o 

evento político de 1964 foi um golpe que contou com a participação dos militares e da 

sociedade civil.2. No entanto, no presente trabalho não cabe investigar as tensões que 

culminaram no Golpe civil-militar de 64, e sim abordar os significados das ações 

resultantes desse golpe para a política cultural de então. Como lembra Wanderley, o 

golpe de 64 se deu “em um momento de intensa agitação cultural” e mais, “a hegemonia 

de um discurso de esquerda tornava a arte engajada, voltada para a tarefa de 

conscientizar o povo brasileiro (...), conduzindo-o à revolução”, ou seja, procurava 

                                                 
1 JARDIM, J. M. Sistemas e políticas públicas de arquivos no Brasil. Niterói, RJ: EDUFF, 1995. p. 73 

2 Ver DREIFUSS, 1981 e ALVES, 1984 
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conduzir a população para um regime político diferente do estabelecido até então. 

(WANDERLEY, 2005: 59). 

A criação do Centro Popular de Cultura- CPC, é característica desse momento de 

agitação cultural que voltava-se, entre outros aspectos, para a democratização da 

cultura. O discurso do CFC também dizia-se a favor da democratização da cultura, mas 

suas referências não citavam o CPC. Analisando os registros de atas e falas do 

Conselho, tem-se a impressão de que o CPC não existiu. Em março de 1975, por 

ocasião da morte de Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha, o nome do CPC aparece, mas 

sem atribuição significativa, apenas como parte do currículo do falecido, “um dos 

fundadores do Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes- UNE”.3  

Diante disso, infere-se que o Regime Militar sentiu necessidade de frear essa e 

outras agitações culturais fazendo uso de instrumentos de repressão, como por exemplo, 

a censura, e tornou protagonista da política nacional de cultura o patrimônio histórico-

cultural. Nesse processo, qualquer referência que viesse de um movimento artístico 

engajado era desprezada. O discurso do CFC pautava-se no discurso oficial, que 

produziu uma memória que marginalizou a memória das ações de movimentos com 

ideologia distinta à ideologia dominante. Nesse sentido, muito contribuiu o discurso de 

desenvolvimento e segurança nacional promovido pela Escola Superior de Guerra 

(ESG) através da Doutrina de Segurança Nacional.   

Percebe-se que a doutrina da ESG constrói um discurso, tido como científico (...). O 

caráter instrumental da utilização da história desnuda-se diante da não-discussão do 

processo da constituição dos interesses sociais, marcado pela contradição e pelo 

conflito. (...) 

Definidos os pressupostos filosóficos, a doutrina apresenta as ferramentas através das 

quais se torna capaz de apreender as verdadeiras aspirações nacionais. Ou seja, os 

conceitos que irão servir de base para a elaboração e execução de um método de 

planejamento, que deverá ser utilizado pelas elites nacionais, responsáveis por 

transformar tais aspirações em objetivos nacionais. São essas ferramentas conceituais 

que permitem à elite nacional perceber que, em alguns casos, os objetivos nacionais são 

passíveis de modificações, tendo em vista o principal objetivo a ser atingido: o 

desenvolvimento com segurança. (WANDERLEY, 2005: 65) 

  

A justificativa dessas ações estava alicerçada no discurso político de então, do 

qual foi possível extrair pelo menos duas preocupações constantes na agenda dos 
                                                 
3 ATAS. In: Boletim do CFC, 1º trimestre, 1975. 
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governos militares (1964-1984): a segurança e o desenvolvimento nacional. Essas 

preocupações marcaram os discursos de diversas áreas, cabendo aqui destacar a cultural. 

No entanto, como já foi dito, no plano internacional, as recomendações externas 

também influenciaram a área cultural brasileira- especialmente as da Unesco, órgão 

cujas recomendações o Brasil tinha a prática de acatar. Nesse plano, o desenvolvimento 

das nações também estava em pauta, assim como a problemática da preservação e da 

conservação do patrimônio histórico cultural.  

As instituições culturais brasileiras alegavam que um país desenvolvido 

caracterizava-se pela proteção que dispensava à sua história e memória cultural, e que a 

segurança nacional dependia também da defesa desse patrimônio que representava a 

nação sob diversas formas. Não raro encontramos os temas da “segurança nacional” e 

do “desenvolvimento nacional” registrados nas falas das instituições investigadas na 

presente pesquisa: o Conselho Federal de Cultura- CFC (1966-1990) e o Arquivo 

Nacional- AN, especificamente no período aqui analisado ( 1970 a 1979). Essas falas 

procuravam não apenas legitimar a política oficial, mas legitimar também as ações das 

próprias instituições dentro do contexto político, econômico, cultural e social de então. 

Na dramática necessidade em que se vêem os governantes brasileiros de marcar opções 
nos gastos da União (...), em geral o quinhão maior das privações cabe a órgãos que não 
tem ou parecem não ter uma participação vital naquele processo ou na segurança 
nacional.4 

 

O CONSELHO FEDERAL DE CULTURA 

O Conselho Federal de Cultura (CFC) foi criado no Governo Castello Branco 

(1964-1967), pelo Decreto-Lei no 74, de 21 de novembro de 19665. É possível dizer que 

a atuação do CFC, num aspecto geral, tem reflexo em suas quatro câmaras- Câmara de 

Artes, Câmara de Letras, Câmara do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e 

Câmara de Ciências Humanas- e na Comissão de Legislação e Normas. Entre os 

diversos pontos convergentes entre as câmaras e a comissão, foi escolhido como ponto 

comum para esse trabalho, a preocupação com acervos documentais, presentes nos 

debates e atos do Conselho Federal de Cultura. 

O Conselho tinha como principais objetivos a elaboração do Plano Nacional de 

Cultura e o estabelecimento de relações com o Conselho Federal de Educação. A partir 

de 1967, ano que marca o inicio das atividades do CFC, são transferidas as dotações 
                                                 
4 LIMA, Raul do R. Discurso de Posse. In: Mensário do Arquivo Nacional, v.1, n. 1, Ano 1, jan. 1970. 
p. 3 
5 O Decreto-Lei no 74.583, de 20 de setembro de 1974 “dá nova redação ao artigo 1º do Decreto-Lei de 
1966”  à respeito  da composição e disposição dos conselheiros nomeados. 
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orçamentárias do Conselho Nacional de Cultura6 ao novo Conselho. Vários foram os 

estudos e projetos para criação de um Plano de Cultura- 1968, 1969 e 1973- mas 

nenhum foi completamente implantado. Calabre afirma que o principal obstáculo foi 

imposto pela reforma administrativa de 1967: 

 

Um dos problemas enfrentados foi o parecer da consultoria da presidência da 

República, que concluía que tal ação [elaboração do Plano Nacional de Cultura] não era 

competência do Conselho. O argumento estava baseado na reforma administrativa 

implementada a partir do decreto-lei n. 200, de 25 de fevereiro de 1967, e de outros 

dispositivos legais que determinavam que não era da alçada de conselhos elaborar 

planos condicionados à existência de verbas. (CALABRE, 2007: 124) 

 

Os membros do CFC, nomeados pelo Presidente da República, eram intelectuais 

renomados, de famílias abastadas e tradicionais do meio político. Os laços de parentesco 

entre conselheiros e figuras políticas da época, eram comuns. Raquel de Queiroz, única 

mulher conselheira até meados de 1973, era parente do primeiro presidente militar, 

Castello Branco- que criou o CFC.  

No que tange a democratização da cultura a proposta do CFC pautava-se na 

criação de casas de cultura e recuperação física de espaços públicos culturais cujos 

prédios fossem histórica e artisticamente representativos da cultura brasileira. Mas, o 

que era considerado representativo na nossa cultura naquele momento? Segundo 

Gonçalves (2002) havia uma forte tendência ao tombamento de conjuntos arquitetônicos 

ligados ao Barroco, que representavam a herança européia, branca e religiosa, enfim, a 

cultura da elite. Alguns tombamentos eram inclusive recomendados e encaminhados 

pelo CFC ao órgão competente para avaliação e execução. A presença do diretor do 

Iphan, Renato Soeiro, como membro do Conselho, ligado à Câmara do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, era facilitador desse diálogo.  

 O discurso em defesa do patrimônio histórico cultural, sacralizava os 

documentos/monumentos, evocando o arquivo como “lugar de memória”, ao mesmo 

tempo que a perspectiva internacional,  voltava-se para a compreensão do arquivo como 

um “lugar de informação”. 

 

                                                 
6 O Conselho Nacional de Cultura fora criado no Primeiro Governo Vargas (1930-1945), pelo Decreto-
Lei no 526, de 1º de julho de 1938, e extinto após a instalação do CFC, como ordenava o art. 7º do 
Decreto-Lei no 74, de 1966. O formato dos dois Conselhos era muito distinto, o que tornou necessário 
novo decreto. 
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O ARQUIVO NACIONAL 

No período estudado, o AN teve como diretor Raul do Rego Lima, que também 

exercia a atividade de escritor e jornalista e era conhecido entre os membros do CFC. 

Rachel de Queiroz, amiga de Raul Lima, o inseriu nas reuniões plenária através do 

Projeto Capistrano de Abreu e da divulgação do Mensário do Arquivo Nacional. 

O Projeto Capistrano de Abreu, levado ao CFC por Queiroz, partia de Raul Lima 

e objetivava criar convênio com universidades públicas para que estudantes de ciências 

humanas fizessem estágio em arquivos públicos, afim de que conhecessem a rotina, o 

trabalho de arquivo e da investigação histórica. Algumas universidades, como a Federal 

do Espírito Santo, já realizavam esse trabalho e deram prosseguimento ao convênio com 

arquivos públicos, mas não houve grande adesão ao Projeto. 

A nomeação de Lima para a direção do AN é de 31/12/1969 e o Mensário do 

Arquivo Nacional- MAN, tem seu no. 1 publicado em janeiro de 70. O MAN é 

publicado com regularidade ao longo da década de 70, tornando-se marca da gestão de 

Lima. Seu último número dar-se na gestão da sucessora de Lima, Celina do Amaral 

Peixoto. 

O MAN era uma publicação com característica informativo. Muitos artigos eram 

transcritos, recomendações do Conselho Internacional de Arquivos- CIA- e da Unesco, 

eventos, cursos, mas não apresentava debate, não se posicionava com clareza diante das 

propostas de organização de arquivo. Apresentava as recomendações do CIA e da 

Unesco, ao lado da proposta de Política Nacional de Cultura, do CFC, sem traçar o que 

haveria de positivo e negativo em cada uma considerando a realidade brasileira dos 

arquivos públicos. 

  

3 O RITMO DA DANÇA: o lugar dos arquivos na política cultural 

  Como afirma Lia Calabre, “no Brasil a relação entre o Estado e a Cultura tem 

uma longa história”.(2007: 86). Reconhecer isso é o primeiro passo para o estudo de 

políticas públicas de cultura. O Estado está implantando um projeto de governo. 

Portanto, vale aqui lembrar outra parte do discurso pronunciado pelo presidente do 

CFC, na abertura do Encontro Nacional de Cultura:  

A tarefa de preservar e acrescer continuamente o nosso patrimônio cultural incumbe a 

todos, mas as ações a compreender, têm que ser aditivas, articuladas e harmônicas, 

orientadas e coordenadas segundo a política que o Governo Federal vem de definir e 

fixar. 
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O conceito de Estado usado por Simas (1992) foi aqui adotado:  

O Estado é uma sociedade de homens que habita um território fixo, possuindo governo 

independente, destinado a manter a ordem e a defesa da sociedade contribuindo de 

diversas maneiras para o desenvolvimento social, tendo como finalidade o bem 

público.        
  

Segundo Maar (1982), o Estado se relaciona com a sociedade por duas vias: ou 

pelas armas ou pelo voto, ambas as formas são de dominação, mas a primeira domina a 

sociedade pela força, pela coerção e a segunda, pelo convencimento, pela hegemonia. 

O Governo, elemento constitutivo do Estado ao lado do “povo” e “território”, é a 

autoridade do Estado, aquele que o controla. Pressupondo que os governos militares 

controlavam o Estado autoritário em questão nesse projeto, cabe-nos identificar e 

analisar o uso que fizeram da autoridade e suas relações com a sociedade civil- aqui 

compreendida como os partidos políticos, as instituições, as empresas, os sindicatos, as 

associações, os movimentos sociais e populares. 

O conceito de Política tem muitas facetas, Dallari (1985) apresenta três formas 

que os estudiosos da área a entendem: a primeira diz respeito à tomada de decisões 

como um ato político, a segunda definição, em consequência da primeira, conclui que 

política é um estudo do poder, e por último, há estudiosos que a compreendem como 

uma “ciência do estado”, uma vez que as ações decisórias ou estão nas mãos dele ou 

dependem dele. Aqui foi adotado o conceito de política de Ham e Hill (apud 

DAGNINO, 2002) que consiste no fato “de que a política envolve antes um curso de 

ação ou teia de decisões que uma decisão”. 

As políticas públicas no campo do arquivo e da cultura foram avaliadas, como 

veremos mais adiante, a partir desses conceitos. Vale ressaltar, que não deve fugir da 

análise dessas políticas a questão da concentração de poder por um grupo minoritário 

privilegiado, sobretudo, economicamente. Neste sentido deve-se lembrar que os 

imperativos legais “foram desejados por algum homem ou grupo de homens” e por eles 

foram impostos, pois como afirma Laski (1964):  

Quando examinamos os Estados do mundo moderno, verificamos que eles apresentam 

sempre o espetáculo de um grande número de homens obedecendo, dentro de um 

território definido, a um pequeno número de homens. 
  

Assim, fez-se necessário identificar esse “pequeno número de homens” dentro 

do regime militar e como eles conceberam a dinâmica das políticas públicas. Conforme 

Maar (1982): “os intelectuais são personagens a um termo políticos e culturais, 
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conferindo representação cultural à política, e direção política à cultura”. Nessa 

perspectiva deve-se incluir os membros do CFC, que almejaram mudanças nas 

instituições culturais, na qual incluíram as arquivísticas. Pois, se “na medida em que os 

intelectuais vinculam-se a determinados interesses de classe, eles são intelectuais 

orgânicos desta classe” (Maar, 1982: 92), deve-se avaliar a ação dos intelectuais 

vinculados ao CFC, instituição que nasce no seio do regime militar, logo em seu 

primeiro governo. 

As políticas públicas de cultura, no Brasil, se expressam com mais clareza no 

Estado Novo (1937-1945) e foram acentuadas na Ditadura Militar. Aqui 

compreendemos como políticas públicas de cultura, medidas, ações, propostas do 

Estado para essa área, incentivando (ou não) sua organização, criatividade e 

implementação. Segundo Astrojildo Pereira (apud FEIJÓ, 1992) a Política Cultural:  

É o que amplia as possibilidades já existentes; cria condições para aprofundar uma 

tendência, uma capacidade, pela democratização da cultura. Portanto, uma política 

cultural (que tenha esta como princípio, meio e fim) envolve uma luta que una os 

intelectuais em torno de um “programa” de valorização de nossas conquistas culturais, 

dando conta, ainda que parcialmente, de nossa identidade cultural, e que crie condições 

para o avanço cultural. 
  

Foi necessário ainda pensarmos no tipo de cultura defendida pelo regime 

vigente: Até que ponto, na ditadura, a concepção de Astrojildo Pereira, de política 

cultural foi aplicada? Ou não foi? E seria mesmo possível a democratização da cultura 

num regime autoritário? As propostas das Diretrizes para uma Política Nacional de 

Cultura, elaboradas pelo CFC em 1973, respondem essas perguntas. Conforme Calabre 

afirma: 

  

No documento, política é definida como ‘conjunto de diretrizes que orientam e 

condicionam a ação governamental’. Ainda na parte dos conceitos fundamentais, a 

cultura é considerada o somatório das criações do homem, sendo que a ‘justiça social 

reclama que os seus benefícios sejam acessíveis ao cidadão comum e este 

adequadamente educado para usufruí-los’. Aquilo que inicialmente parece uma visão 

democrática e ampla de cultura, na qual estaria incluído o conjunto de saberes e fazeres, 

logo é desconstruído pela observação de que, para usufruir essa cultura, o homem 

comum tem de estar ‘adequadamente educado’, ou seja, deve ter o seu gosto cultural 

apurado pelo saber escolarizado. (CALABRE, 2007:125) 

 

354



 

 

 

 

Diante desse quadro percebe-se que existe na política de cultura oficial “uma 

clara hierarquização dos saberes e dos fazeres culturais no conceito de patrimônio 

elaborado pelo CFC”, o que torna restrito o conceito de cultura e do que é patrimônio 

cultural. 

Já no estudo das políticas arquivísticas reconhece-se que nesse período elas 

inexistiam, pois compreendeu-se como políticas públicas de arquivo, assim como no 

caso das políticas públicas de cultura, medidas, ações, propostas do Estado para essa 

área, incentivando (ou não) sua organização, criatividade e implementação. No caso 

específico dos arquivos, a questão das políticas públicas não aparece nas fontes 

pesquisadas. Jardim (2007) questiona a existência destas políticas no Brasil, a partir de 

uma análise das políticas públicas. Em texto de Jaime Antunes da Silva, que data de 

2001, foi encontrada uma definição de política arquivística: 

A política nacional de arquivos, consoante os princípios teóricos da moderna 

arquivologia, compreende a definição e adoção de um conjunto de normas e 

procedimentos técnicos e administrativos para disciplinar as atividades relativas aos 

serviços arquivísticos da administração pública, trazendo, por conseqüência, a melhoria 

dos arquivos públicos. A implantação dessa política inclui necessariamente o processo 

de reestruturação da própria administração pública. (SILVA: 2001, 7) 
  

A definição citada enfatiza uma política pública de arquivos voltada para a 

criação de normas técnicas e administrativas, e a localiza somente na esfera dos 

arquivos públicos. Jardim (2006) questiona a existência de políticas públicas de arquivo 

no Brasil, justamente por compreendê-las de forma mais ampla, e considerar que seus 

formuladores devem contar não só com conhecimentos técnicos, mas também teóricos, 

baseados não só na Arquivologia, mas também na Análise das Políticas Públicas, na 

Ciência Política e na Administração:  

De forma sintética, entende-se por políticas públicas arquivísticas o conjunto de 

premissas, decisões e ações- produzidas pelo Estado e inseridas nas agendas 

governamentais em nome do interesse social- que contemplam os diversos aspectos 

(administrativo, legal, científico, cultural, tecnológico, etc.) relativos à produção, uso e 

preservação da informação arquivística de natureza pública e privada. 
  

Segundo Jardim (1995), um dos problemas para implementação das políticas 

públicas de arquivo está na concepção de que está deveria ser formulada e executada 

pelo Sistema Nacional de Arquivos- Sinar: “Um sistema de arquivos não é um órgão 

executor de políticas”.  
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No que tange a discussão sobre patrimônio, Belsunce, ex- diretor do Arquivo 

Geral da Nação, Argentina, apresenta a dicotomia patrimônio documental/patrimônio 

cultural, pois acredita que a função de informação é o que os distingue primordialmente. 

O autor ainda afirma que a função informativa estava em crescimento no âmbito 

internacional e relacionava-se ao “desenvolvimento das comunidades nacionais”. 

Assim, o patrimônio documental dos arquivos era “matéria nutriente da informação 

primária” e “parte insubstituível da trindade informática, como reconheceu o programa 

Unisist da Unesco”. 

 

(...) o patrimônio documental é o conjunto de documentos de valor informativo 

produzido pelas pessoas públicas e privadas, físicas e morais de uma determinada 

jurisdição. 

Esse patrimônio documental tem recebido habitualmente, nas legislações nacionais, um 

tratamento diferenciado do patrimônio cultural. A própria independência administrativa 

dos organismos encarregados de proteger o patrimônio documental ainda é objeto de 

controvérsias e os arquivos nacionais caem muitas vezes na órbita dos ministérios de 

Cultura, de Justiça ou de governo. (BELSUNCE, 1986: 30)  

 

 4 OS MÚSICOS E SUAS PARTITURAS: os modelos e as propostas de sistemas 

POR UM SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO 

A perspectiva da Unesco para os Sistemas Nacionais de Informação (NATIS), 

segundo Jardim (1995), era um desdobramento da proposta do Sistema Mundial de 

Informação Científica e Tecnológica (UNISIST), programa intergovernamental, que 

vinha sendo discutido desde 1966 e fora lançado em 1972. Conforme Jardim afirma a 

“ação do NATIS deveria ser planejada em um contexto internacional e inspirar-se nos 

princípios da compatibilidade e da normalização”.   

Os elementos que deveriam constituir o NATIS são todos os serviços que intervêm na 

difusão da informação para todos os setores do país e para as categorias de usuários. O 

conceito de NATIS implica conseguir que todos os usuários em qualquer ramo de 

atividade recebam a informação necessária, permitindo-lhes prestar a toda a 

comunidade a sua máxima contribuição. Para alcançar tais objetivos, seria necessário 

preparar um plano nacional de informação de acordo com a prioridade do planejamento 

nacional. Este plano deveria considerar a situação real e os possíveis modos de 

melhorá-la, analisando a eficácia e os objetivos de todos os tipos de serviços de 

informação.  (JARDIM, 1995: 37. Grifo nosso). 
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       Na perspectiva do NATIS, cabia o estabelecimento de um Plano Nacional de 

Informação. Esse, resumidamente, era o modelo internacional proposto para sistemas 

nacionais, que chegava ao Brasil através da Unesco e do CIA, e está descrito nas 

publicações do MAN. Entretanto, o modelo internacional de sistema nacional de 

informações era um e o modelo desse sistema no Brasil não era outro, mas outros. 

        Ao mesmo tempo, que um Sistema Nacional de Arquivos era discutido como parte 

de um Sistema Nacional de Informação, ao lado de um Sistema Nacional de Bibliotecas 

e um Sistema Nacional de Museus, através do Arquivo Nacional, ele também era 

proposto, pelo CFC, como parte de um Sistema Nacional de Cultura, ao lado também de 

Sistemas para biblioteca e museus. A primeira proposta, tendia para um Plano Nacional 

de Informação, mas não declaradamente. Não foram encontrados registros sobre um 

Plano Nacional de Informação, pois o debate no Brasil, dentro das fontes pesquisadas, 

limitava-se ao Sistema Nacional de Informação. A segunda proposta, fazia parte de um 

Plano Nacional de Cultura que estava sendo elaborado pelo CFC, mas, como vimos, 

isso também não garantiu o sucesso do Sistema Nacional de Cultura. 

          Jardim aponta a falta de estabelecimento de uma política pública para 

áreas de informação e arquivos como uma das causas para o insucesso desses sistemas. 

Ele resgata a Teoria Geral de Sistemas e afirma que o conceito estava sendo aplicado 

inadequadamente e que o sistema não implementava política pública, ele deveria ser 

fruto de uma política. Para o autor, o estudo da estrutura de um Sistema Nacional de 

Arquivos deveria levar em conta a estrutura do Estado, ou seja, a centralização ou a 

descentralização do mesmo, pois centralizar a estrutura do Sinar num país federativo 

como o Brasil também contribuiria para o fracasso da implementação desse sistema. 

(JARDIM, 1995:55). O autor defende ainda que as ações normativas, baseadas numa 

suposta neutralidade técnica, desfavoreceram o posicionamento político que o debate 

para formulação de uma política pública necessita. Jardim também afirma que a 

ausência de uma definição de sistema, apesar de seu freqüente uso na área arquivística, 

também é preocupante:  

As razões da produção, falência e reiteração do Sistema Nacional de Arquivos 

encontra-se, porém, ausentes da escassa literatura a respeito, apesar desta noção se 

constituir num dos primeiros eixos da Arquivologia no Brasil, particularmente entre as 

instituições arquivísticas públicas. Esbarrou-se, portanto, num aparente silêncio dos 

atores situados em diferentes pontos, das dimensões histórica e epistemológica dos 

projetos de Sistema Nacional de Arquivo [ao todo três projetos elaborados no século 

XX]. Procurou-se, assim, a escuta a este silêncio naquilo que o imaginário social produz 

enquanto representação.  
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Segundo Monteiro (1986) as características do Estado federalista, em especial a 

“descentralização”, apresentam na federação brasileira uma “nítida tendência à 

centralização”, o que “irá refletir-se de modo marcante na administração pública”.   

 Franco & Bastos (1986) afirmam que o Sinar e o Conselho Nacional de 

Arquivos são “instrumentos legais que tiveram por objetivo principal o fortalecimento 

das atribuições formais e institucionais do Arquivo Nacional do Brasil”, contudo, ao 

mesmo tempo reconhecem que o Arquivo Nacional não está “legalmente 

institucionalizado e forte em termos administrativos” para exercer seu papel de órgão 

central. Os autores apontam que essa fragilidade estaria na própria estrutura dos 

arquivos, descentralizada, caracterizada pelo Estado federalista, e que dentro dessa 

peculiar estrutura, o Arquivo Nacional trabalharia de modo a centralizar, através do 

Sinar, os arquivos do Poder Executivo. O mesmo deveria se dar com o Poder 

Legislativo e o Poder Judiciário, mas esses, na prática, estão amparados na tradição de 

manutenção dos próprios arquivos. Fora isso, os arquivos estaduais e municipais 

vinculados ao Sinar, não por lei mas através de convênios, que resguardam “a vontade 

política das instituições envolvidas com o problema de arquivos”. 

Nessa linha, Bastos & Araujo (1989) chamam a atenção para a instabilidade da 

nossa forma federativa, o que provocaria “dificuldades na captação do espírito 

federativo” isso porque nossa federação “ora se apresenta com aspectos 

dominantemente centralizados, ora descentralizantes”. Como lembra Jardim a “vocação 

autoritária do Estado brasileiro tem sustentado a precária sobrevivência das diversas 

instituições públicas voltadas para o patrimônio documental”, ao que podemos 

acrescentar: histórico, artístico e cultural.7  

As propostas de sistemas apresentadas, tanto pelo Arquivo Nacional quanto pelo 

Conselho Federal, não consideraram o aspecto da centralização de um sistema dentro de 

um país federalista. Ao menos não foi encontrado registro, no período investigado, de 

uma discussão a esse respeito.  

 

O SISTEMA NACIONAL DE CULTURA: O olhar do CFC sobre os arquivos 

            Na abertura do Encontro Nacional de Cultura, em Salvador, 1976, Raymundo 

Moniz de Aragão, então presidente do Conselho, apresentou a organização do evento: 

                                                 
7 Ibid, 74. 
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A Comissão Permanente de Legislação e Normas estudou as questões relativas à 

Legislação da Cultura. Cada uma das Câmaras, em que o Conselho se desdobra, 

estudou um problema fundamental relativo à criação do subsistema referente à sua área 

específica.8 

             

Dessa forma, vemos o debate acerca dos arquivos representados nas seguintes 

falas: “Defesa do patrimônio cultural”- Conselheiro Renato Soeiro, da Câmara do 

Patrimônio Artístico e Histórico Nacional; “Sistema Nacional de Arquivos”9- 

Conselheiro Josué Montello10, também da Câmara do Patrimônio; e “Arquivo Nacional 

como peça fundamental do Sistema de Arquivos”- Raul Lima, palestrante convidado e 

então diretor do Arquivo Nacional (AN). Portanto, os arquivos, estariam compondo o 

“subsistema” do Sistema Nacional de Cultura. Anos antes, Josué Montello, primeiro 

presidente do CFC, afirmou que, para se consolidar, o Conselho pretendia “implantar no 

País um Sistema Nacional de Cultura”.11   

A expectativa de Montello era que a implantação desse Sistema Nacional de Cultura 

corroborasse a coordenação dos “instrumentos de cultura” em todo o território 

brasileiro. Tanto assim, que o CFC se debruçou, em julho de 1976, na realização do 

Encontro Nacional de Cultura12, onde, a partir do Sistema Nacional de Cultura, seriam 

discutidos, entre outros, o Sistema Nacional de Arquivos, o Sistema Nacional de 

Biblioteca e o Sistema Nacional de Museus- vislumbramos aí, algumas instituições de 

cultura e alguns dos “instrumentos de cultura” em questão. O Encontro fora realizado 

em Salvador-BA, repercutiu nos jornais e contou com a participação das principais 

instituições culturais do país, ligadas aos temas discutidos, como, por exemplo, o 

Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional e o Museu Nacional. As esferas estadual e 

municipal também estiveram presentes, relatando suas atividades e dificuldades no 

tocante a administração de seu patrimônio documental.13 

          

                                                 
8 Boletim do CFC. MEC- Julho (ESPECIAL) 1976, Ano 6, nº 23. p. 34 (Grifo nosso) 
9 Proposta de Sistema feita na fala do Conselheiro J. Montello, segue anexo e está no número ESPECIAL 
do Boletim, 1976. 
10 O Conselheiro Josué Montello, também falou sobre o Sistema Nacional de Museus Históricos, ao lado 
Conselheiro Clarival do Prado Valladares, da Câmara de Artes, e do palestrante convidado, Gerardo 
Câmara. Já o Sistema Nacional de Bibliotecas, ficou à cargo do Conselheiro Herberto Sales, da Câmara 
de Letras, e do Conselheiro Sábato Magaldi, da Câmara de Artes, sendo Janice Monte-Mor, então diretora 
da Biblioteca Nacional, palestrante convidada, com a fala “Biblioteca como peça fundamental do Sistema 
Nacional de Bibliotecas”. 
11 Boletim ESPECIAL, julho 1976, p. 37. 
12 Na ocasião do Encontro ocupava a Presidência da República, o General Ernesto Geisel; o Ministério da 
Educação e Cultura, General Ney Aminthas de Barros Braga (Ney Braga). 
13 PEREGRINO, M. Os arquivos nas publicações do Conselho Federal de Cultura. IN: Anais do XI 
Encontro Nacional de Estudantes de Arquivologia. UFSM, Santa Maria- RS, 2007. 
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  No tocante aos Estudos e Proposições, espaço no Boletim do CFC destinado a 

artigos e transcrições, verificamos, muitas vezes, a transcrição de discussões ocorridas 

nas sessões plenárias14 do Conselho. Desse modo, os textos nos permitiram mapear as 

posições de diversos conselheiros manifestantes. É nesse espaço que observamos duas 

manifestações distintas relacionadas ao Arquivo Nacional. 

A primeira manifestação é um pronunciamento da Conselheira Rachel de 

Queiroz, da Câmara de Letras, que se pergunta “por que, na recente reforma 

administrativa, não se transferiu o Arquivo Nacional para o MEC?”. O Arquivo 

Nacional, na época, estava ligado ao Ministério da Justiça, e segundo a conselheira, não 

estava em sua “área própria, olhado com amor por pessoal especializado, que sabe o que 

ele vale”15. Provavelmente, até pela pouca visibilidade que havia na época para a teoria 

arquivística, a conselheira se equivocou quanto ao local ideal de subordinação do 

Arquivo Nacional dentro do governo federal. É certo que o AN não deveria estar 

subordinado ao Ministério da Justiça16, contudo, esse papel também não caberia ao 

MEC, que, embora pudesse reconhecer a função histórica e cultural do AN, não 

reconheceria de imediato às competências desse órgão: 

 

Como equipamento governamental, os arquivos públicos brasileiros subsistem como 

instituições voltadas quase exclusivamente para a guarda de documentos considerados, 

na maior parte das vezes sem critérios científicos, como de valor histórico. (...) 

Privilegia-se, neste sentido, a dicotomia valor histórico/valor administrativo dos acervos 

arquivísticos. Como tal a monumentalização dos documentos e a negligência de seus 

aspectos informacionais têm norteado, com exceções produzidas a partir dos anos 80, a 

maioria das nossas instituições arquivísticas públicas. Suas relações com o conjunto da 

administração pública são pouco freqüentes. Isto se dá não apenas nas funções de apoio 

a pesquisas científicas, mas também de apoio administrativo ao governo, durante o 

processo político-decisório. No tocante ao recolhimento dos documentos produzidos 

pela administração pública, a atuação dos arquivos públicos têm-se caracterizado, de 

maneira geral, pela passividade. Deficiências quantitativas de recursos humanos, 

limitações de espaço físico, instalações físicas impróprias e a ausência de tecnologias 

adequadas favorecem este quadro. (JARDIM, 1995: 74) 

  

                                                 
14 As sessões plenárias eram realizadas mensalmente, depois foram reduzidas devido a previsão 
orçamentária dos jetons e outros. 
15 Boletim do CFC. MEC- abril/jun. 1971, Ano 1, no 2. p.14. 
16 Em 2000, com a reestrutura do Ministério da Justiça, a subordinação do Arquivo Nacional é transferida 
à Casa Civil da Presidência da República. 
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A dicotomia valor histórico/valor administrativo elucida o diálogo travado entre 

o Arquivo Nacional e o Conselho Federal de Cultura na década de 70. Embora tendo 

apresentado um modelo de Sinar dentro de um Sistema Nacional de Cultura, o CFC 

aplaudi o projeto de 1978. Isso porque participou da elaboração do projeto de 78, um 

membro do Conselho, como está descrito em ofício expedido pelo então presidente do 

CFC, Adonias Filho, ao então Ministro da Justiça, Armando Falcão: 

  

Tenho a satisfação de acusar o recebimento do ofício c/2783, de 19 de abril último, em 

que Vossa Excelência se manifesta sobre o interesse do Conselho Federal de Cultura 

pela instituição do Sistema Nacional de Arquivos, a propósito do qual determinou a 

realização de estudos definitivos. 

Foi particularmente grata a este Colegiado a sugestão de Vossa Excelência, Senhor 

Ministro, para que, representando o Conselho Federal de Cultura, o Conselheiro 

FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA integre, juntamente com o Dr. ALBERTO DE 

REZENDE ROCHA e com o Diretor Geral do Arquivo Nacional, Dr. RAUL DO 

REGO LIMA, o Grupo de Trabalho que terá a finalidade de estudar e promover a 

instituição do Sistema Nacional de Arquivos.17  

  

Infelizmente, para essa pesquisa, não foi localizado o projeto de 1978 o que 

inviabilizou o estudo comparativo com o modelo proposto em 1976, pelo CFC. No 

entanto, podemos inferir, pelo convite feito pelo Ministério da Justiça ao CFC e pela 

reação de aplauso desse Conselho, em 78, quando da divulgação do projeto elaborado 

pelo Arquivo Nacional, que os sistemas propostos não divergiram e valorizaram um 

traço comum: o valor histórico do documento foi preservado acima de qualquer outro. 

Essa hipótese é reforçada com o fato de anos depois, o CFC ter repudiado 

veementemente o anteprojeto de 1982, elaborado pelo Arquivo Nacional e que esboçava 

as bases do que viria a ser a Lei de Arquivos, de 1991. 

  

A proposição versa sobre matéria que já é objeto da legislação vigente. E, ao fazê-lo, 

desvincula a memória nacional, no tocante aos documentos de alcance cultural de 

tradicionais órgãos do Ministério da Educação e Cultura, como a Sub-Secretaria do 

Patrimônio Histórico, a Secretaria da Cultura, os Conselhos Consultivos e Federal de 

Cultura, para submetê-la à tutela de órgãos do Ministério da Justiça: o Arquivo 

Nacional e o Conselho Nacional de Arquivos.18 

  

                                                 
17 ARQUIVO CFC/MinC. Ofício EXPEDIDO. 99/77CFC, em 16/05/1977 
18 Boletim do CFC. MEC- out.a dez. 1982, Ano 12, no 49. p.121 
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O pronunciamento do Conselheiro Marcos Vilaça é de 1982, e reage a criação de 

anteprojeto elaborado pelo Arquivo Nacional e Ministério da Justiça, que dispõe sobre 

arquivos públicos e privados. Vale lembrar, que nesse momento, a direção do AN está 

nas mãos de Celina do Amaral Peixoto. Entre outros conselheiros manifestantes, vale 

destacar a fala de Pedro Calmon, presidente da Câmara do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional: 

  

Ontem, na reunião do Conselho do Patrimônio Histórico, decidimos, por unanimidade, 

mandar um apelo à Ministra, nesse sentido, e outro ao Ministro-Chefe do Gabinete 

Civil da Presidência da República, no sentido de que retenha esse anteprojeto, a fim de 

ser devidamente estudado, porque não pode ser enviado para o Congresso, sem uma 

grave perturbação dos órgãos responsáveis pelo desenvolvimento, no País, da cultura 

nacional. Trata-se, evidentemente, de um anteprojeto precipitadamente elaborado por 

uma Comissão do Ministério da Justiça, em que preponderou a influência do Arquivo 

Nacional, no sentido louvável, evidentemente, da proteção dos documentos, mas, 

discutível, no que se refere, primeiro, à absorção, por esse Arquivo, da política sobre 

os documentos de interesse cultural, que pertencem, de genere, por sua natureza, ao 

Ministério da Educação; em segundo lugar, por ser restritiva as conquistas obtidas, 

porque o que observamos é que as Instituições que têm seus arquivos, como a Casa de 

Rui Barbosa, o Instituto Histórico e a Academia Nacional de Medicina ficam sem saber 

se terão direito de mantê-los, ou serão eles centralizados pelo Arquivo Nacional, o que 

seria, aliás, injustificado.19  

  

Esse debate foi travado após o período contemplado nesse estudo, mas foi tão 

expressivo que deve ser abordado, além disso, ajuda a compreender o porquê do projeto 

do AN, de 1978, ser aplaudido pelo CFC. O projeto de 1978 tinha as características de 

valorização histórico-cultural do patrimônio documental, enquanto o anteprojeto de 

1982 trazia à tona uma abordagem de valorização do papel administrativo, não só dos 

documentos, mas das instituições e serviços de arquivo. Hoje é muito mais acentuado o 

reconhecimento das finalidades dos documentos de arquivo, e do Arquivo Nacional 

como instituição norteadora da política de arquivos. Sabemos, contudo, e comprovamos 

com essas falas, que não foi sempre assim. Vale lembrar que a Lei no 8.159, que dispõe 

sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, antes de sua aprovação, 

recebeu críticas provenientes de alguns setores, particularmente dos representantes da 

área de preservação do patrimônio cultural do Governo Federal. 

                                                 
19 Ibid, p.121 
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O SISTEMA NACIONAL DE ARQUIVOS: O posicionamento do Arquivo Nacional 

  Desde 1962, com José Honório Rodrigues, vinha sendo discutido um projeto de 

Sistema Nacional de Arquivos- SINAR. Não era um assunto novo quando Raul Lima 

assumiu o AN. 

 (...) a luta pela implantação do Sistema Nacional de Arquivos tem seus primeiros 

esboços na década de 60 e conta com três projetos elaborados nos anos de 1962, 1978 e 

1994. O projeto de 1962 ressaltou a necessidade de se reconhecer a função 

administrativa do Arquivo Nacional, objetivou romper com a exclusividade da função 

de pesquisa histórica e pensava a elaboração de anteprojeto para criação do Conselho 

Nacional de Arquivos- CONAR (futuramente CONARQ); nesse momento o Arquivo 

Nacional era dirigido por José Honório Rodrigues. O projeto de 1978, na verdade foi 

elaborado em 1977, pela Secretaria de Planejamento do Ministério da Justiça, com o 

apoio do Arquivo Nacional. Contudo, nenhuma dessas duas iniciativas foi 

implementada. 20 

 

Diversas reuniões e encontros precederam o ponto que culminou na proposta de 

um Sistema Nacional de Cultura, entre elas o Compromisso de Brasília, em 1970, e 

encontros de governadores, promovidos pelo Ministério da Educação e Cultura, com 

participação do Arquivo Nacional. Logo que assumiu a diretoria do AN, Raul Lima, 

sabendo que entre as pautas das reuniões era documentação, procurou o então Ministro 

da Justiça, Alfredo Buzaid, para solicitar a participação do AN nos debates. Quando foi 

apresentada a proposta de Sinar, em 1978, o CFC comemorou. Não era um Sinar com a 

presença do Conselho, muito menos dentro de um Sistema Nacional de Cultura, mas 

fora recebido com aclamações. Isso demonstra que houve um diálogo em sua 

elaboração.  

    Não cabe aqui comparar a gestão de nenhuma diretor, mas abordar o 

posicionamento deles é relevante para a compreensão da dicotomia valor histórico/valor 

administrativo do documento. O posicionamento de Raul Lima como diretor do AN era 

aplaudido pelo CFC e outros órgãos culturais, mas o de Celina do Amaral Peixoto, 

sucessora de Lima, não. Os dois diretores tiveram espaço para participar de sessão 

plenária no CFC, mas seus posicionamentos causaram reação distinta nos Conselheiros. 

O primeiro prezava pelo valor histórico, embora noticiasse no MAN a modernização 

dos arquivos e do documento como fonte, lugar de informação. A segunda buscou 

                                                 
20 PEREGRINO, M. “Os arquivos nas publicações do Conselho Federal de Cultura”. IN: Anais do XI 
Encontro Nacional de Estudantes de Arquivologia. UFSM, Santa Maria- RS, 2007. 
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modernizar efetivamente o AN com a valorização de seu papel administrativo diante da 

informação governamental. 

  

5 POR UM SISTEMA NACIONAL DE QUÊ? Considerações 

 As propostas de um Sistema Nacional de Arquivos, apresentadas na década de 

1970, como vimos, caracterizaram-se pela valorização histórica dos documentos em 

detrimento do valor administrativo do mesmo, e com isso, reconheceu apenas o papel da 

instituição arquivística como instituição histórica, científica e cultural, instrumento de 

cultura. As propostas de sistemas não divergiam expressamente uma da outra, sendo 

suas diferenças superficiais. Diante disso, observou-se que o contraste entre uma 

perspectiva moderna para o patrimônio histórico cultural e a precariedade das 

instituições e serviços encarregados de sua proteção, evidenciaram velhos problemas. A 

nova dança, proposta no âmbito internacional, ficou conhecida no Brasil, mas a nossa 

orquestra era velha e os nossos músicos fizeram uma adaptação maquiada e mal 

sucedida.  

             Tanto o Arquivo Nacional quanto o Conselho Federal de Cultura foram 

influenciados com debates e projetos que visavam o desenvolvimento nacional. De 

certo, uma das características de países desenvolvidos é a valorização e preservação de 

seu patrimônio histórico-cultural, em diversos suportes, sendo material ou imaterial. No 

entanto, esse discurso casava com a política do regime autoritário que governava o 

Brasil e acabou por revelar uma situação de contraste entre a perspectiva de 

modernização e o interesse de manutenção cultural. 

    

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALVES, M. H. M.. Estado e Oposição no Brasil (1964-1984). Petrópolis: Vozes, 
1984. 
ANTUNES, J. Apresentação. IN: ARQUIVO NACIONAL. CONARQ. Classificação, 
temporalidade e destinação de documentos de arquivo; relativos às atividades-meio 
da administração pública. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2001. 
BASTOS, A.W.C.& ARAUJO, R.C. A legislação e a política de arquivos no Brasil. 
Acervo. Rio de Janeiro, v.4, n.2, jul./dez. 1989. 
BELSUNCE, C.A.G. Legislação sobre proteção do patrimônio documental e cultural. 
Acervo. Rio de Janeiro, v.1, n.1, jan./jun. 1986. 
CALABRE, L. Políticas culturais no Brasil: balanços e perspectivas. IN: BARBALHO, 
Alexandre & RUBIM, Antonio Albino Canelas (orgs). Políticas culturais no Brasil. 
Salvador: EDUFBA, 2007. p. 87-107. 
DAGNINO, R. Metodologia de Análise de Políticas Públicas. Disponível em: 
http://www.oei. es/salactsi/ rdagnino1. htm . Acessado em: 13/09/2007 

364



 

 

 

 

DALLARI, D. de A. O que e participação política. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
DREIFUS, R. 1964: a conquista do Estado. Petrópolis: Vozes, 1981. 
FEIJÓ, M. C. O que é política cultural. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
FRANCO, C.A.P.M. & BASTOS, A.W.C. Os arquivos nacionais: estrutura e legislação. 
Acervo. Rio de Janeiro, v.1, n.1, jan./jun.1986 
GONÇALVES, J. R. A retórica da perda: os discursos do patrimônio cultural no 
Brasil. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/IPHAN, 2002. 
JARDIM, J. M. Sistema e Políticas Públicas de Arquivos no Brasil. Niterói: Eduff, 
1995. 
LASKI, H. J. Introdução à política. Rio de Janeiro: Zahar, 1964. 
MAAR, W. L. O que é política. São Paulo: Brasiliense, 1982. 
MONTEIRO, N. G. O desafio dos arquivos nos Estados federalistas. Acervo. Rio de 
Janeiro, v.1, n.2, jul./dez.1986. 
SIMAS, H. de C. Curso Elementar de Direito Administrativo- vol I- Administrativo. 
Lúmen Júris, 1992. 
WANDERLEY, S. Políticas publicas de cultura e o regime militar. IN: CALABRE, L., 
CAMPOS, C. & LEMOS, G. (orgs.) Políticas publicas de cultura do Estado do Rio 
de Janeiro: 2003-2005. Rio de Janeiro: UERJ, Rede Sirius, 2007. p. 79-86. 

365



 

CARICATURA: ANÁLISE, INTERPRETAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 

DOCUMENTÁRIA DA IMAGEM/TEXTO 

                                                       Rita de Cássia Souza Ribeiro1 

 ritaribeiro@predialnet.com.br 

Universidade Federal Fluminense – UFF/Instituto Brasileiro 

de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT                                                                    

                             

Introdução 

O nosso interesse em estudar a caricatura - imagem e  texto – fundamentou-se na idéia 

do quanto de informações este objeto possui. Baseada nos fatos da vida humana em seus mais 

diversos momentos, a caricatura agrega informações históricas, sociais e de memória, 

guardadas em diferentes acervos que compõem grandes estoques informacionais. 

No decorrer de nossa pesquisa notamos que a caricatura vem sendo utilizada em 

estudos de História, Sociologia, Comunicação e até mesmo na Área Médica, como 

confirmação de argumentações textuais ou ilustrações. No entanto, percebemos que a 

caricatura possui atributos relevantes que justificam os estudos de suas informações, no 

âmbito da Ciência da Informação.  

Verificamos que na comunicação humana a caricatura cumpre um papel importante, 

no qual dois pontos se destacam: tempo e contexto social de sua produção. O tempo explica-

se por ser uma forma imediata de representação de um fato presente, já que na maioria das 

vezes o desenho está estampado nos jornais que circulam diariamente. Com referência ao 

contexto social, a caricatura reproduz situações típicas de uma sociedade específica. Daí que 

para captar informações da caricatura, é preciso entender o meio social em que está inserida. 

Que sociedade representa. 

O caricaturista é aquele que vive o instante que reproduz. O cotidiano é sua inspiração. 

A crítica contundente, pela veia cômica, é fruto do olhar e da imaginação do artista, que 

transporta para o desenho suas emoções, unindo em um objeto singular o concreto (a ação) e o 

abstrato (o pensamento).  

Então, considerando o potencial informativo de um conjunto de caricaturas 

indagamos: quais categorias e pontos de acesso são representativos deste objeto para a sua 

análise e indexação no âmbito da representação documentária, tendo em vista a criação de 

critérios que poderão ser incorporados a uma futura política de indexação e recuperação da 

informação de estoques informacionais de caricaturas e disponibilizados para o acesso 

coletivo?  



 

Apresentamos neste trabalho, parte das reflexões e resultados alcançados em nossa 

pesquisa no Mestrado em Ciência da Informação, na qual considerando a caricatura como um 

documento analisamos e interpretamos a imagem e seu texto, buscando pela Representação 

Documentária da Imagem, categorias de análise e pontos de acesso para recuperação das 

informações de estoques informacionais sobre caricaturas. 

 A caricatura 

A História nos indica que a Reforma e o Renascimento reordenaram o comportamento 

humano, quando invertendo o pensamento medieval, colocou o homem como centro de todas 

as coisas. Diante disto, também as artes ganharam novas expressões, manifestando-se 

inclusive na pintura e no desenho, dando-lhes nova dimensão.   

Embora os estudiosos da caricatura indiquem que as origens desta expressão artística 

possam ser encontradas na arte grotesca, seu esboço ocorreu no século dezesseis. 

 A fundação da ‘Accademia degli Incamminatti’ em Bolonha (Itália), em 1585, por 

Lodovico Carracci e seus primos, Agostino e Annibale, foi o início do projeto da caricatura. 

Segundo Fonseca (1999) as preocupações em reproduzir o que ocorria naquela sociedade e na 

natureza, levaram os Carracci a buscar nos mestres Renascentistas e na beleza do Barroco 

uma arte em bases acadêmicas. Fonseca (1999, p. 50) revela que “Foi este interesse pelas 

coisas comuns de todo o dia que os conduziu à caricatura”. 

Originado do verbo italiano – caricari, que significa carregar, sobrecarregar, com 

exagero, o termo caricatura apareceu no século XVII, associado à brincadeira, à troça, ou à 

sátira. Em fins do século XVIII evoluiu para o cômico, sem deixar de manter sua 

singularidade que é a de caracterizar, resistindo até os dias atuais (LIMA, 1963). 

No momento da criação da imagem, a sátira é o objetivo principal do caricaturista 

(LIMA, 1963, p. 5). Em outros contextos, Fonseca (1999, p. 13) observa que “ninguém pode 

negar [sua] importância na imprensa, seja como documento histórico, como fonte de 

informação social e política, como termômetro de opinião, como fenômeno estético, [...] ou 

como simples forma de diversão e passatempo”. 

Pela linguagem visual a caricatura se encarrega de passar ao público um sem número 

de informações, levadas por diferentes veículos de comunicação. Lustosa (2003, p. 13) 

declara: “Estabelecida como uma das formas de expressão da imprensa, a caricatura se 

perpetua, até hoje, como quadro obrigatório da página central de quase todos os grandes 

jornais do país”. 

Delineada no limiar do Renascimento, a caricatura tomou impulso graças à imprensa e 

aos avanços tecnológicos, que permitiram sua expansão pelo mundo. Anos depois, deste 
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desenho surgiram o cartum, o desenho de humor, a charge, a história em quadrinhos e a tira, 

expressões artísticas consideradas subdivisões da caricatura (RABAÇA; BARBOSA, 2002). 

  A caricatura se distingue dos demais desenhos gráficos e é conceituada como: 

Caricatura - Representação da fisionomia humana com características grotescas, 
cômicas ou humorísticas. A forma caricatural não precisa estar ligada apenas ao ser 
humano (pode-se fazer caricatura de qualquer coisa), mas a referência humana é 
sempre necessária para que a caricatura se realize (RABAÇA; BARBOSA, 
2002, p. 106). 

No cenário internacional a Europa foi o lugar de seu espraiamento. A França com suas 

agitações políticas no século XIX nutriam os artistas de motivos, para criar seus desenhos 

satíricos contra a burguesia imperial. Charles Philipon, editor das publicações La Caricature, 

Le Charivari e Le Journal Pour Rire, acolheu os melhores nomes da caricatura francesa. Na 

Inglaterra não foi diferente. Punch, principal publicação naquele país, se encarregava de 

combater os costumes e a corrupção então reinantes. 

Nos EUA, Thomas Nast, imigrante alemão, difundiu o cartum na América além de ser 

criador das figuras de Santa Claus (Papai Noel), do burrinho do partido democrata e do 

elefante do partido republicano. Segundo Fonseca (1999, p. 97) “Foi Nast quem definiu a 

estrutura e a forma do cartum político na imprensa norte-americana e estabeleceu, para as 

gerações que se seguiram, os padrões de resolução gráfica e as fronteiras do bom gosto, do 

julgamento e da ética profissional”. 

 No Brasil a caricatura surgiu como “estampa avulsa”, circulando em formas 

grosseiras e sem qualidade (FONSECA, 1999). Oficialmente apresentada por um anúncio no 

Jornal do Comércio datado de 14 de dezembro de 1837, a caricatura começou a fazer parte de 

nossos jornais: 

Saiu à luz o primeiro número de uma NOVA INVENÇÃO ARTÍSTICA, gravada sôbre 
magnífico papel, representando uma admirável cena brasileira, e vendida pelo 
módico preço de 160 réis cada número, na loja de livros e gravuras de Mongie, Rua 
do Ouvidor n.º 87. A bela invenção de caricaturas tão apreciada na Europa, aparece 
hoje pela primeira vez em nosso país, e sem dúvida receberá do público aquêles 
sinais de estima que êle tributa às coisas úteis, necessárias e agradáveis (SANTOS 

apud LIMA, 1963, p. 71). 
Desde então, muitos foram os periódicos brasileiros que destinaram um lugar para 

publicação dessa imagem gráfica. Alguns se encarregaram de divulgar a caricatura, como é o 

caso da Semana Ilustrada (1860), primeira publicação especializada no Brasil. Mais tarde 

surgiram outras, tais como O Mosquito (1869), O Malho (1902), Fon-Fon! (1907), Careta 

(1908), destinadas também a propagar a caricatura e os nomes de nossos artistas. 

Informando sobre a evolução social de uma época a caricatura aborda, entre outros 

assuntos, sobre política, políticos e seus governos, costumes, moda, lazer. A caricatura erudita 

ilustra livros, produz poemas, ressalta o teatro e seus artistas. A esse propósito escreve Lima 
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(1963, p. 623): “O caricaturista é geralmente um intelectual a seu modo, um homem de 

espírito e de cultura, o que lhe permite a freqüência sem desvantagem dos legítimos homens 

de letras”. 

O portrait-charge (retrato caricaturado) revela fisionomias e gestos, dificilmente 

alcançados pela fotografia. Com um estilo diferente de retratar, no qual os traços do rosto e da 

cabeça são exagerados para realçar os pontos mais marcantes de uma pessoa, esta forma de 

caricaturar revelou-se significativa.   

Em síntese, observamos que a caricatura destaca o cotidiano das pessoas, a evolução 

da sociedade, descreve assuntos simples e complexos, faz rir, mas também proporciona uma 

reflexão sobre os acontecimentos da vida. Recupera um tempo e um espaço social. 

Do mesmo modo que na Europa e nos EUA, a realidade brasileira também foi 

transportada para os desenhos dos nossos artistas e neste sentido, estes registros são precisas 

fontes de pesquisa, na medida em que são fiéis aos fatos da vida real. 

Informação e caricatura na Ciência da Informação 

 Desde que a Ciência da Informação despontou, nos idos de 1900, e ao longo de sua 

história, os debates em torno de seu objeto - a informação – só têm ampliado.  

Ainda naqueles anos foram definidas as atividades do cientista da informação, que 

conforme Borko (1968, p. 3) estavam ligadas “a um corpo de conhecimento relacionado à 

geração, coleta, organização, armazenamento, recuperação, interpretação, transmissão, 

transformação e utilização da informação”. 

No exame dos fundamentos da Ciência da Informação Goffman (1970, p. 589) afirma: 

“As origens da Ciência da Informação, [...], podem estar diretamente traçada na guerra 

durante a qual a manipulação eficiente e conhecível da informação de massa era necessária”. 

 Contudo, Goffman (1970, p. 591) aponta para a dificuldade da precisão do conceito de 

informação no processo da comunicação humana: “A maior dificuldade em algum tratamento 

científico dos processos de comunicação surge do fato que o conceito de informação, embora 

intuitivamente entendido, nem pode ser formalmente definido nem precisamente mensurado”. 

 Verificamos pela literatura, que a informação de que trata a Ciência da Informação é 

predominante de textos, como literatura acadêmica, por exemplo. Segundo Moreiro González 

e Arillo (2003, p. 12) “A memória coletiva da humanidade tem sido dominada por 

representações textuais e [...] tem sido este o meio preferido para a orientação e o tratamento 

dados às atividades e aos serviços profissionais da informação”. 
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 Embora o debate permaneça em aberto, o conceito de documento de diversas naturezas 

já era visto por Paul Otlet, em finais de 1800, de maneira abrangente, pois aquele autor 

entendia “que os registros humanos não se resumem aos livros” (PEREIRA, 2000, p. viii). 

  Os avanços tecnológicos e as necessidades informacionais cada vez maiores da 

sociedade contemporânea, especialmente após o advento do computador e da internet, 

determinaram outros modos de ver, lidar e tratar a informação.  

 Em estudo recente, Zins (2007, p. 1) afirma que “O campo da Ciência da Informação 

está constantemente mudando”, o que faz com que a área necessite de redefinir seus conceitos 

sobre o campo de estudo. No trabalho, Zins mapeia diversas definições da Ciência da 

Informação, enfocando dado, informação, conhecimento, das quais destacamos três. 

 De acordo com Barreto (apud ZINS, 2007, p. 1), “Ciência da Informação é o estudo da 

produção, organização, controle e uso da informação em algum suporte através de algum 

canal. É o estudo do raro e surpreendente fenômeno da transformação da informação em 

conhecimento que ocorre em uma mente individual”.  

 Fidel (apud ZINS, 2007, p. 3), conceitua: “Ciência da Informação é o estudo da 

interação da informação entre humanos e todos os mecanismos e elementos do contexto que 

desempenham um papel nesta interação”.  

 Hjorland (apud ZINS, 2007, p. 4) destaca que “Ciência da Informação é um campo de 

estudo da documentação pertencente ao conhecimento e sua representação na literatura 

primária, secundária e terciária e serviços de informação. Ciência da Informação é o estudo da 

disseminação do conhecimento, produção e uso. [...]”. 

 Estes estudos nos levam a pensar que as mudanças sociais têm provocado a 

reestruturação dos conceitos de documento, informação e conhecimento. Como conseqüência, 

a demanda por diferentes objetos de estudo, nos quais a imagem se inclui, tem aumentado e se 

diversificado. Neste contexto, não podemos excluir a imagem como veículo de informação, já 

que esta se insere cada vez mais nas relações comunicacionais. 

 No âmbito da Ciência da Informação, mais precisamente nos estudos de representação, 

a imagem fotográfica já alçou status de objeto investigativo. Sob este prisma, entendemos que 

o mesmo deve ocorrer com a caricatura.  

Muitos anos depois de sua criação os caricaturistas continuam a traduzir em seus 

desenhos os indivíduos, seus comportamentos, relacionamentos e ambientes sociais. Tais 

desenhos, desde então, crescem gradativamente, acompanhando os passos da sociedade que 

lhe serve de estímulo.  
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 Portanto, nos parece oportuno que a Ciência da Informação, preocupada com a 

dinâmica da interação social e com os avanços tecnológicos, seja o campo concernente aos 

estudos das informações da caricatura. 

Em nosso entender, a caricatura possui também uma informação de natureza cômica. 

Ou seja, além das informações intrínsecas e extrínsecas que a compõe, a caricatura detém uma 

informação a mais, de ordem emocional, característica acentuada nas imagens.  

Na medida em que o exagero dos traços do desenho deforma o ente desenhado, tais 

informações trazem à baila, com graça e humor, o que há de mais recôndito e individual do 

ser ou da coisa representada. Desta forma, a imagem apresenta uma informação que não é 

denotativa, que lhe tangencia, que lhe toca pelo lado sensível, fruto da expressão artística e 

que entendemos, conforme Cordeiro (2006), como informação estética.  

 As múltiplas possibilidades de visualizar a imagem nos permitem observar a 

necessidade de um duplo olhar, ou melhor, da diferenciação do 'ver' e do 'ver como' 

(CORDEIRO, 2006, p. 2).  

 Assim, cremos que os estudos de representação da imagem da caricatura, no âmbito da 

Ciência da Informação, devem ter em meta atender, de um lado, aos possíveis intérpretes, 

compreendendo-se como intérpretes, usuários de quaisquer níveis, e de outro, os estoques 

informacionais formados pelas caricaturas.  

Então, para o entendimento da informação da imagem/texto da caricatura no contexto 

do processo comunicativo e social, é necessário ter em conta as possíveis leituras e 

interpretações para que a mesma produza sentido. Conforme Cordeiro (2006, p. 5) a produção 

de sentido “resulta de três perspectivas [...]: a) sentido centrado no enunciador da imagem 

[...]; b) sentido centrado nas possíveis interpretações do interpretante; c) interação enunciador-

interpretante, através da mediação da imagem [...]”. 

A imagem como documento 

 Já faz tempo que a discussão do que é documento para a Ciência permeia os meios 

acadêmicos. A evolução tecnológica que inovou suportes e trouxe mais informações amplia 

também o significado de documento. Neste contexto, perguntamos: afinal, o que é um 

documento e o caracteriza como tal? 

Le Goff (1985, p. 95-96) discute documentos e monumentos no contexto da História e 

diferencia estes dois objetos. Para o autor monumentos são “herança do passado”, ligados ao 

poder e à perpetuação da memória coletiva enquanto documentos são “escolha do 

historiador”. 

Simultaneamente ao desenvolvimento social, o conceito de documento foi se 
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modificando, conforme as necessidades de novos estudos.  Os anos de 1900 trouxeram outra 

visão para a utilização dos documentos, alargando ainda mais seu conceito.  

A preocupação em encontrar fontes que demonstrassem vestígios do comportamento 

do homem, alavancado pela dinâmica social, fez com que o documento fosse observado por 

seu teor qualitativo e quantitativo, abrindo novos espaços de pesquisa. Segundo Le Goff 

(1985, p. 99-100): “Tornam-se necessários novos arquivos onde o primeiro lugar é ocupado 

pelo corpus, a fita magnética. A memória colectiva valoriza-se, institui-se em patrimônio 

cultural. O novo documento é armazenado e manejado nos bancos de dados”. 

A estes espaços de pesquisa acrescentaram-se novas perspectivas de se ver o homem e 

o mundo, pela inclusão, entre outros, das imagens como fontes de informação, notando que as 

mesmas cumprem um papel singular na sociedade contemporânea. 

Moreiro González e Arillo (2003, p. 11-12) observam que “A imagem apresenta cada 

dia maior importância como meio de expressão em nossa sociedade, o que provoca um 

aumento contínuo do patrimônio gráfico. Ela está presente tanto no mundo cultural [...] 

quanto no mundo científico [...]”.  

A Matemática, a Medicina, a Física, a Astronomia ou a Informática, para citar 

algumas áreas acadêmicas, se utilizam das imagens para estudar representações de fenômenos 

observáveis para pesquisas. Joly (1996, p. 23) sustenta que “As imagens e seu potencial 

desenvolveram-se em todos os campos científicos [...]. Nesses diversos campos, as imagens 

certamente são visualizações de fenômenos”. 

Também a fotografia tem ocupado um lugar especial quando serve de registro 

histórico. Mauad (1996, p. 5) assegura: “a fotografia vem acompanhando o mundo 

contemporâneo, registrando sua história numa linguagem de imagens”. Kossoy (2001, p. 27) 

esclarece que “A descoberta da fotografia propiciaria, de outra parte, a inusitada possibilidade 

de autoconhecimento e recordação, de criação artística [...], de documentação e denúncia 

graças a natureza testemunhal [...]”. 

Embora mais recentes, mas não menos importante, os estudos das imagens das 

histórias em quadrinhos vêm ocupando um lugar no espaço acadêmico. Vergueiro e Santos 

(2006, p. 9) afirmam: “Destaca-se [...] o paulatino crescimento do interesse pelas histórias em 

quadrinhos como objeto de pesquisa [...] sinalizando para a derrubada de preconceitos e maior 

aceitação da linguagem gráfica seqüencial nos meios acadêmicos”. 

Como vemos, existe um largo interesse das ciências pelas imagens como objetos de 

estudo. No entanto, do mesmo modo que os textos, as imagens ou documentos não-textuais 

apresentam estruturas a serem consideradas no âmbito da Ciência da Informação.   
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 Entre as definições dos principais tipos de documentos dadas por Guinchat e Menou 

(1994, p. 54) encontramos aquela que se refere à imagem: “Imagem – representação gráfica 

ou plástica de informações, em geral, visualmente exploráveis”.  Estes mesmos autores 

indicam que é necessário observar a natureza desta tipologia documental e verificar dados 

como autor, título, fonte, data, entre outros, como elementos identificadores e estruturais.  

 Igualmente, Moreiro González e Arrilo (2003) acentuam a importância do conjunto 

dos elementos acima referenciados, avaliando que tais informações são aceitas pelas normas 

internacionais de catalogação, tendo em conta que são imprescindíveis quando se trata de 

atributos informacionais da imagem. 

Desta forma, este olhar documentário sobre a caricatura nos possibilita entender de 

que maneira a imagem pode e deve ser aceita como documento, seja no campo dos interesses 

sociais, seja pela via acadêmica.   

Representação documentária da caricatura - embasamento teórico 

A sistematização das categorias para organização das informações da imagem/texto da 

caricatura para sua representação documentária, deve ser pensada observando seus aspectos 

intrínsecos e extrínsecos, que são resultantes dos procedimentos da análise e interpretação. 

Percebemos que a transmissão da informação da imagem não se dá da mesma forma 

que nos textos e que assuntos de imagem exigem atenção particular quanto ao seu significado. 

Imagens trazem em si diferentes tipos de informação que podem ser solicitadas de modos 

distintos. 

Notamos que nas imagens sem legenda ou textos explicativos, o processo de análise e 

indexação torna-se mais polissêmico. Ainda que a polissemia ocorra também nos textos, 

talvez nas imagens sem texto isto se reflita em um grau mais elevado, dificultando o trabalho 

de análise-tradução.  

Para organizar e sistematizar as informações da caricatura, buscamos apoio nos 

princípios de análise de textos e das obras de ficção, de imagens pictóricas, de filmes e da 

teoria semiótica peirceana, a fim de construir um quadro distinto para análise deste objeto. 

Das obras de ficção: 

A indexação de obras de ficção (romances e filmes não-documentário) é discutida por 

Lancaster (2004), que assegura existir pouca sustentação teórica para desenvolvimento do 

assunto. De acordo com o autor:  

A indexação de assuntos conta com uma história muito longa, acumulou uma vasta 
experiência e a bibliografia hoje existente sobre o tema é respeitável. Uma de suas 
aplicações importantes, no entanto, tem sido bastante negligenciada, pelo menos até 
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muito recentemente: a indexação de trabalhos de ficção, como, por exemplo, obras 
literárias e filmes (LANCASTER, 2004, p. 199). 

Aferindo que a análise conceitual e a tradução são fases importantes no trabalho de 

indexar, Lancaster aponta algumas dificuldades na indexação de obras ficcionais. Acentua que 

os objetivos com que filmes e romances, ou mesmo peças de teatro são criados, os difere do 

que denomina ‘obras sérias’ (artigos de periódicos, p.e.), além da subjetividade do 

vocabulário das referidas obras. Segundo Lancaster (2004, p. 202), “Uma das grandes 

diferenças entre a indexação de obras de ficção e a indexação de outros tipos de trabalhos é 

que as primeiras provavelmente são mais subjetivas e interpretativas do que as outras”. 

Outro ponto de dificuldade na análise da obra ficcional é indeterminação do campo de 

ação. Conforme o autor (2004, p. 202), “as obras de ficção possuem outra característica 

importante que complica a indexação temática: seu campo de ação é essencialmente aberto. 

Isto é, não há limites de fato para aquilo que podem representar”. 

No processo de indexação a exaustividade e a especificidade dos termos escolhidos 

para a construção de um vocabulário são dois conceitos primordiais para a obtenção de um 

resultado adequado. Conforme Lancaster (2004, p. 203), “[...] a exaustividade refere-se à 

extensão com que o conteúdo de uma obra é coberto pelos termos utilizados na indexação. 

[...], a especificidade refere-se à profundidade de tratamento do conteúdo” (grifo do autor). 

Em que pese os conceitos citados serem de difícil aplicação quando se trata de obras 

de ficção por conta das características de tais obras, estes conceitos são básicos, tanto para 

uma política de indexação, quanto para direcionar o trabalho dos indexadores. 

Enfocando as obras de ficção impressas, Lancaster (2004) enumera diversos teóricos 

que nos últimos anos demonstraram interesse de pesquisa sobre este tipo de assunto, 

mostrando de que forma os pesquisadores tratam a matéria. Nos conjunto dos trabalhos 

apresentados destacamos o de Pejtersen e Austin (apud LANCASTER, 2004, p. 205). O 

esquema desenvolvido por aqueles autores contém as seguintes dimensões e categorias: 

1. Conteúdo temático    2. Referencial 
             a. ação e curso dos acontecimentos                             a. época: passado, presente, futuro 
                    b. desenvolvimento e descrição psicológica                b. lugar: geográfico, meio social, profissão 
                    c. relações sociais 

3. Intenção do autor     4. Acessibilidade  
                    a. experiência emocional           a. legibilidade  
                    b. cognição e informação            b. características físicas 
                                                                                                         c. forma literária  

O esquema transcrito acima, permite, conforme Lancaster, buscas por palavras-chave, 

termos de classificação, dados bibliográficos, além de palavra e expressões da linguagem 

natural. Segundo este autor (2004, p. 205), “foi adotado [...] na indexação de várias bases de 
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dados em linha, e mais recentemente no catálogo interativo em linha conhecido como Book 

House” e testado com segurança.  

Assim, mostramos interesse no trabalho destacado, avaliando que podemos aplicar à 

caricatura algumas categorias apresentadas, como por exemplo, experiência emocional. 

Das imagens pictóricas: 

Quando discute sobre assunto de imagem pictórica para recuperação e acesso à 

informação, Layne (1994) aponta três aspectos fundamentais: a imagem é de/sobre, a imagem 

é genérica/específica e a imagem pode ser classificada em quatro facetas: tempo, espaço, 

atividade/evento e objetos (animados e inanimados). 

Sobre as imagens representacionais - representational pictures (fotografia, desenho, 

pintura, slides, imagens impressas e estáticas), Shatford (1986) detalha seus aspectos, 

preocupada em desenvolver princípios que tornem mais eficiente o acesso às informações 

destas imagens. Ainda, segundo a autora, a imagem, representacional ou não, pode ser 

considerada um documento, em função de seu caráter de fonte e registro histórico. 

Assuntos de imagem exigem atenção particular quanto ao seu significado. A autora 

chama à atenção para o vocabulário utilizado na descrição, pois as palavras precisam revelar o 

resultado do processo de análise. 

Para analisar o assunto de um trabalho pictórico, é necessário tentar determinar o 
significado transmitido pelo conteúdo da imagem, e as relações entre este 
significado e as palavras usadas para descrevê-lo. [...]. Se imagens podem ser 
definidas como referentes pelo sentido das palavras usadas para descrevê-las, parece 
claro que não podemos esperar traduzir imagens cuidadosa e simplesmente em 
palavras (SHATFORD, 1986, p. 42-46). 

Estudando a teoria desenvolvida por Panofsky, em que este autor delimita a imagem 

nos níveis (pré-iconográfico (factual e expressional), iconográfico e iconológico), Shatford 

(1986) propõe categorias OF (DE) e ABOUT (SOBRE), para análise de imagens. Afirma ser 

possível com tais categorias, entender e descrever os assuntos de uma obra de arte, de forma 

concreta e subjetiva. 

A discussão de a imagem ser simultaneamente genérica e específica levou a autora a 

subdividir os assuntos de imagem em SPECIFIC OF (DE ESPECÍFICO) e GENERIC OF 

(DE GENÉRICO) para descrever a imagem, respectivamente, de forma individual e pelo tipo 

(pessoa, animal),  no nível concreto.  

Com intuito de classificar assuntos de imagem, Shatford (1986) elaborou um esquema 

próprio de análise com as categorias DE e SOBRE as facetas WHO? (QUEM?), WHAT? (O 

QUE?), WHERE? (ONDE?) e WHEN? (QUANDO?), julgando que estas são as perguntas 
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básicas feitas pelos usuários. Tais categorias e facetas servem de apoio para a autora 

desenvolver princípios que possibilitam a classificação de assuntos de imagem. 

Shatford argumenta que mesmo não sendo fácil delimitar o assunto principal de uma 

imagem, isto pode ser facilitado com a visão geral do todo DE que é a imagem ou SOBRE o 

que é a imagem. Por outro lado, ao se descrever a imagem pelos aspectos DE GENÉRICO e 

DE ESPECÍFICO existe grande chance de se facilitar a busca do usuário.  

Reforçando que tempo e recursos financeiros são questões que devem ser levadas em 

conta no processo de indexar, a autora, pondera: “[...] se recursos permitirem é desejável 

aumentar o acesso para uma coleção de imagens pelo acréscimo do número de assuntos 

indexados em cada imagem” (SHATFORD, 1986, p. 58). 

Aplicando à caricatura os princípios propostos por Shatford (1986), vislumbramos o 

seguinte: pelas categorias DE (genérico) e DE (específico) em conjunto com a faceta 

QUEM?, podemos identificar aspectos concretos tais como, nomes, pessoas, objetos, animais. 

Pela faceta O QUE? encontramos eventos e ações. As facetas ONDE? e QUANDO? 

determinamos o espaço e o tempo. 

Da imagem fílmica: o olhar do indexador 

A recuperação das informações documentárias, intermediada pelo analista-indexador, 

pressupõe, por parte deste, uma série de parâmetros, para que o resultado da análise reflita o 

conjunto das informações relevantes de serem representadas.  

Em geral os sistemas de indexação/recuperação da informação são feitos para um 

público específico. Contrariamente, Cordeiro (2000) visualiza um sistema aberto, acessível a 

todo e qualquer usuário e afirma que para a representação documentária, os conjuntos devem 

ser visto por suas características comuns agregadoras. 

Ressaltando que o indexador precisa analisar os documentos com consistência, 

Cordeiro (2000) enfoca o potencial informativo do documento de maneira abrangente, 

considerando todos os pontos de acesso possíveis, em níveis mínimos e máximos de 

indexação. Conforme a autora o domínio de definição da Representação Documentária é a 

totalidade do volume documental, conjuntos de documentos, de usuários e unidade-

organizacional, articulados no processo de análise indexadora. 

Sobre a representação documentária de conjuntos Cordeiro (2000, p. 79) destaca a 

importância de se considerar o conjunto de documentos, o conjunto de usuários e o conjunto 

unidade-organizacional, no contexto do Sistema de Recuperação da Informação que se 

trabalha.  
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Cordeiro entende como conjunto de usuários “um grupo de consulentes” com 

interesses informacionais comuns, e que um Sistema de Recuperação da Informação - SRI 

estes consulentes podem estar inseridos em diferentes conjuntos de usuários. O conjunto 

unidade-organizacional engloba, conforme Cordeiro (2000) planejamento, natureza e 

organização de um Sistema de Recuperação da Informação, considerando recursos 

financeiros, humanos, materiais e tecnológicos. 

Para nortear o metassentido do indexador, Cordeiro (2000) delineia quatro princípios 

da leitura/análise indexadora: 

O Princípio da margem de segurança busca alcançar as informações temáticas e não-

temáticas, como forma de reproduzi-las sem ambigüidade de interpretação, nos níveis 

descritivos e temáticos.  

O Princípio do acesso coletivo é um preceito que tem como escopo a abrangência da 

indexação, e não sua profundidade, com vistas a facilitar o ponto de acesso a qualquer tipo de 

usuário.  

O Princípio da coincidência engloba o conjunto de perguntas absolutamente idênticas, 

que atendam a um grupo de documentos, por meio de respostas precisas. O conceito de 

coincidência estabelece parâmetros entre o conjunto de documentos (que somam a intenção 

dos textos) e o conjunto de usuários (determinados pelos leitores mediante seus 

questionamentos). A polissemia da imagem deve ser minimizada no momento da análise 

documentária e da tradução, pelas diretrizes definidas na política de indexação.  

O Princípio da polirrepresentação prescreve que a indexação deva atender a um 

número de usuários com necessidades variáveis e nem sempre pré-definidas. Busca-se então, 

a múltipla indexação, objetivando dar conta da informação por diferentes pontos de acesso. 

 Conforme a autora, o potencial informativo do documento não se refere à temacidade 

documental, mas sim a sua análise, visando diferentes pontos de acesso potenciais de 

indexação, relativos à forma e/ou ao conteúdo do documento, apresentando cada um dos 

aspectos particulares pelos quais um documento se decompõe. 

Ao se operacionalizar a análise para a indexação, é preciso ter em mente que o acesso 

às informações deverá estar disponível ao maior e mais diversificado público. Além disso, 

cabe ao profissional indexador a tarefa de conhecer os limites do indexável, buscando 

parâmetros teóricos para este fazer. 

Pensamos que também a caricatura é resultado de um amplo conjunto documental, 

vinculados uns aos outros e que devem ser trabalhados de forma integrada. Assim, além 

própria imagem, no conjunto documental que a envolve constam, por exemplo, biografia do 
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caricaturista; documentos que trazem informações sobre pessoas caricaturadas, sobre 

datas/períodos históricos; jornais e periódicos de época, entre outros elementos a serem 

dimensionados no momento da análise e que formam o todo significativo da caricatura. 

Da teoria semiótica: 

Compreendemos que interpretar a caricatura está além de ver a imagem em si. 

Pensamos uma análise que compreenda a trajetória iniciada com a inspiração do autor até 

chegar ao sujeito interpretante. Se as imagens - de maneira geral - retratam a realidade, a 

caricatura, nos parece, confirma esta idéia.  

Para o artista, a caricatura é resultado da observação atenta do comportamento 

humano, e como tal, fruto de uma realidade também por ele vivida. Assim, a obra transmite a 

carga emocional do desenhista, na qual se unem o concreto (a ação) e o abstrato (o 

pensamento). 

Nos limites das imagens, observamos que a caricatura representa seu objeto de forma 

ímpar. A união da palavra com a imagem ajuda a compreender o conteúdo da mensagem e 

facilita o processo de transmissão da informação. Na trilogia formada pelo texto impresso, 

imagem e legenda Moles (apud SANTAELLA, 2001, p. 55) explica que ‘A legenda comenta 

a imagem que, sozinha, não é totalmente entendida. A imagem ou figura comenta o texto e, 

em alguns casos, a imagem até comenta sua própria legenda’. 

Julgamos então, que por seu alcance representativo, a caricatura é efetivamente um 

signo, ou seja, aquilo que representa uma coisa qualquer. De acordo com Peirce (1977, p. 46)  

Um signo, ou representâmen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa 
algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente dessa pessoa, um signo 
equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido. Ao signo assim criado 
denomino interpretante do primeiro signo. O signo representa alguma coisa, seu 
objeto. Representa esse objeto não em todos os seus aspectos, mas com referência a 
um tipo de idéia que eu, por vezes, denominei fundamento do representâmen (grifo 
do autor).    

 São três os elementos formais e universais à percepção e à mente na semiótica 

peirceana: primeiridade, secundidade e terceiridade. Segundo Santaella (2005, p. 5), a 

natureza triádica do signo permite que ele seja observado “em si mesmo, [...], no seu poder 

para significar; [...] na sua referência àquilo que ele indica, se refere ou representa; [...] e nos 

tipos de efeitos que está apto a produzir nos seus receptores, [ou], nos tipos de interpretação 

que ele tem o potencial de despertar nos seus usuários”. 

  Na semiótica peirceana o signo está fundamentado em três propriedades formais, que 

capacitam as coisas a funcionarem como tal e que não agem de forma excludente: a simples 

qualidade do signo, a existência ou o fato de existir e o caráter de lei. Desta maneira, tudo 

pode, tudo deve e tudo é signo. 
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Diante disso, podemos afirmar a natureza interdisciplinar da Semiótica quanto a sua 

aplicação aos diversos objetos de estudo e área do conhecimento e no caso da Ciência da 

Informação, como vem sendo aplicada nas pesquisas. 

Reconhecemos que a semiótica peirceana é um estudo amplo e complexo. Então, para 

nossos propósitos deteremos no nível do interpretante e nossas razões se devem a dois fatores: 

o primeiro relaciona-se aos estoques de informação, delimitados pela quantidade e 

diversidade das imagens das caricaturas e distribuídas em lugares, formas e suportes 

diferentes. O segundo diz respeito aos possíveis grupos de usuários, aos quais não podemos 

determinar. 

 Entender de que forma o interpretante se manifesta na caricatura é fundamental para 

encontrar potenciais categorias de análise de aspecto subjetivo. 

 O interpretante, na semiótica peirceana, alude ao efeito interpretativo que o signo 

produz em uma mente real ou potencial. É o poder que tem o signo de ser interpretado e 

seguindo a trilogia, se coloca em três níveis: no primeiro está o interpretante imediato, no 

segundo o interpretante dinâmico e, no terceiro, o interpretante final. 

O interpretante imediato, 1º nível, é interno ao signo e significa o potencial que o 

signo tem de ser interpretado ainda no nível abstrato. Peirce (1977, p. 177) identifica-o como 

“o interpretante tal como é revelado pela compreensão adequada do próprio Signo”.  

 No 2º nível, está o interpretante dinâmico, ou o efeito de dimensão psicológica, que o 

signo produz em cada intérprete em particular. É o efeito real, concreto, produzido pelo 

interpretante e se divide nos efeitos emocional, energético e lógico. 

 O 1º efeito - interpretante emocional - provoca no intérprete a qualidade de 

sentimento. De acordo com Peirce (apud SANTAELLA, 2004, p. 78) “Este 'Interpretante 

emocional', [...], pode importar em algo mais do que o sentimento de recognição; e, em alguns 

casos, é o único efeito que o signo produz [...]”. 

 O interpretante energético (2º efeito) se refere a uma ação física ou mental (dispêndio 

de energia) que este provoca no intérprete. “Se um signo produz ainda algum efeito desejado, 

fá-lo-á através da mediação de um interpretante emocional, e tal efeito envolverá sempre um 

esforço. Denomino-o ‘Interpretante energético’”. (PEIRCE apud SANTAELLA, 2004, p. 78). 

 O efeito lógico, 3º efeito, só se realiza mediante uma regra interpretativa do intérprete. 

O interpretante lógico está vinculado ao pensamento, vinculações estas intelectivas e lógicas. 

Incluso neste efeito está a idéia de mudança de hábito, a qual Peirce (apud SANTAELLA, 

2004, p. 78), assim definiu: “[entendo] por mudança de hábito uma modificação nas 
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tendências de uma pessoa para a ação, que resulta de exercícios prévios da vontade ou dos 

atos, ou de um complexo de ambas as coisas”.  

   No nível de terceiridade está o interpretante final, compreendendo-se final como ideal, 

porém inatingível. Este interpretante, in abstracto, é descrito por Santaella (2004, p. 76) 

como: “[...] aquilo para cuja direção o real tende”. 

 O efeito emocional na caricatura corresponde aos sentimentos que afloram como 

conseqüência do contato entre a imagem ou imagem/texto e cada intérprete.  

O efeito energético das caricaturas corresponde ao riso. Algumas caricaturas têm 

potencial maior que outras, mas, em se tratando de imagens de natureza cômica, a caricatura 

tende a produzir este efeito. 

O efeito lógico está estritamente ligado às regras de interpretação do intérprete e 

dependendo da relação que este tiver com a caricatura, o efeito será exercido em maior ou 

menor grau e que poderá promover à mudança de hábito, no sentido de uma ação ou de uma 

reflexão.   

 Por definição, interpretante final são todos os efeitos que os signos causarão quanto 

encontrarem seus intérpretes. Devido ao fato de que é impossível quantificar os intérpretes da 

caricatura e determinar a totalidade dos efeitos produzidos pelas interpretações efetuadas, 

consideramos também impossível mensurar este interpretante.  

Sistematização e resultados 

Nosso recorte empírico é composto de quinze caricaturas desenhadas por K. Lixto, J. 

Carlos e Raul, entre 1898 e meados 1900. O corpo teórico escolhido para análise e 

interpretação das caricaturas nos possibilitou reunir categorias que referenciamos como 

pontos de acesso, e reputamos capazes de recuperar informações da imagem/texto que 

formam o conteúdo informacional da caricatura. 

Aplicando o método indutivo-dedutivo, observamos quais categorias seriam relevantes 

na caricatura para analisar as informações de aspecto extrínseco, intrínseco e subjetivo, 

verificando também, o nível de ocorrência das mesmas. Diante disto, julgamos que as 

categorias descritas poderão ser usadas pelo indexador, a partir de uma política de indexação, 

registrando que o indexador se coloca, virtualmente, como mediador entre os estoques de 

informação de caricaturas e os seus potenciais intérpretes.  

 Considerando os aspectos extrínsecos: 

Referencial descritivo: o referencial de aspecto extrínseco faz referência àquilo que 

se considera parte integrante da caricatura, mas não da imagem em si e compreende: Autor – 

autor da caricatura; Data da caricatura – data em que a caricatura foi publicada ou produzida; 
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Legenda - que acompanha a caricatura; Publicação original – refere-se ao livro/periódico da 

primeira publicação; Título – título da caricatura. 

Características físicas: deverão ser descritos os atributos do desenho analisado 

(original ou reprodução) e são: Material e técnica – material utilizado na elaboração dos 

desenhos e tipo de técnica utilizada; Suporte – tipo de suporte em uso; Qualidade visual –

qualidade visual da imagem analisada; Estado de conservação – estado de conservação da 

imagem em uso. 

Fonte da informação: referência da obra em uso, de acordo com as normas de citação 

da ABNT. 

Considerando os aspectos intrínsecos: 

Conteúdo Temático (análise do desenho em si) e abrange: Acontecimento2 – o fato 

concreto que a caricatura reproduz; Cenário – descreve o tipo de espaço contextualizado na 

caricatura; Faixa etária – qual a faixa de idade das pessoas/personagens que estão sendo 

caricaturadas; Objetos retratados – objetos que fazem parte da caricatura; 

Pessoas/personagens – quem ou o que está sendo caricaturado; Relação3 – que tipo de relação 

é mostrada no desenho; Tema – assunto apresentado pelo caricaturista; Traje – refere-se ao 

tipo de roupa retratada na caricatura. 

Referencial (comporta todo o conteúdo de referência da criação da obra): Local de 

referência – local geográfico de produção da caricatura; Tempo retratado – tempo histórico 

(época) mostrado na caricatura. 

Intenção do autor (informação transmitida pelo caricaturista – sentido conotativo) e 

envolve: Experiência emocional – na caricatura consiste na sátira; Discussão – que discussão 

o desenhista propõe.  

    Considerando a análise semiótica, obtivemos o seguinte resultado, no conjunto das 

quinze caricaturas analisadas4: 

 Efeito Emocional: admiração, beleza, carência, cinismo, coação, comiseração, 

conflito, conluio, contentamento, contraste, decadência, descaso, desconfiança, desesperança, 

escárnio, elegância, esperança, exagero, extravagância, falsidade, fraude, futilidade, harmonia, 

igualdade, ilusão, indolência, intelectualidade, inteligência, malícia, ostentação, persistência, 

sabedoria, sensualidade, sofrimento, vaidade, vileza. 

    Efeito Energético: riso 

Efeito Lógico: A ser definido pelo intérprete. 

Para apresentar os resultados alcançados na pesquisa, destacamos uma imagem 

seguida dos quadros especialmente elaborados para esta finalidade. 
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      Figura – Caricatura - Podre de chique 
      Fonte: LIMA, Herman (1963, v. 2, p. 571). 
 

ANÁLISE DOS ASPECTOS DESCRITIVOS (EXTRÍNSECOS) 

CATEGORIAS RESULTADO 

REFERENCIAL DESCRITIVO 
AUTOR 
DATA DA CARICATURA 
LEGENDA 
 
PUBLICAÇÃO ORIGINAL 
TÍTULO  
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
MATERIAL E TÉCNICA 
SUPORTE 
QUALIDADE VISUAL 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO 
FONTE DA INFORMAÇÃO 

 
K. Lixto 
12-7-1917 
O Agiota – Com que então, V. Ex.a  vai sempre ouvir o  
Caruso? 
D. Quixote 
Podre de chique 
 
Desenho em preto e branco, impressão gráfica 
Papel 
Imagem nítida 
Imagem bem conservada 
LIMA, Herman, 1963, v. 2, p. 571 

 

ANÁLISE DOS ASPECTOS DE CONTEÚDO (INTRÍNSECOS) 

CATEGORIAS RESULTADO 

CONTEÚDO TEMÁTICO 
ACONTECIMENTO  
CENÁRIO 
FAIXA ETÁRIA 
OBJETOS RETRATADOS 
 
PESSOAS/PERSONAGENS 
RELAÇÃO  
TEMA  
TRAJE 
REFERENCIAL 
LOCAL DE REFERÊNCIA 
TEMPO RETRATADO 
INTENÇÃO DO AUTOR 
EXPERIÊNCIA EMOCIONAL 
DISCUSSÃO  

 
Solicitação de empréstimo financeiro com empenho de jóia 
Loja de penhores 
Adulto 
Balcão, lupa, caixa de jóias, livro de assinatura, cartazes 
pendurados, bengala, estola de pele, chapéu, biombos 
Comerciantes, pessoas da elite 
Relação comercial 
Decadência social 
Traje formal 
 
Rio de Janeiro 
Século XX, ano de 1917 
 
Sátira 
Crítica à manutenção do status social 
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EFEITOS NO INTÉRPRETE 

CATEGORIAS RESULTADO 

EFEITO EMOCIONAL 
EFEITO ENERGÉTICO  
EFEITO LÓGICO 

Ostentação, decadência (social), desconfiança 
Riso 
A ser definido pelo intérprete 

 

Conclusão 

A certeza que temos do papel que as imagens têm tido na contemporaneidade como 

objeto de informação e comunicação foi o ponto chave para nossos estudos da caricatura.  

Ao desvelar características incomuns do ser humano usando a linguagem visual, 

pensamos que a caricatura possibilite melhor entendimento de sua mensagem. Constatamos 

que a caricatura - imagem e texto - possui informações sociais, políticas, econômicas, sobre 

moda, costumes, entre outras, que são potenciais pontos de acesso, para o acesso e a 

recuperação das informações deste objeto nos estoques informacionais. 

O corpo teórico baseado na Análise e na Representação Documentária, no universo 

ficcional e na Semiótica nos permitiu encontrar conceitos aplicáveis ao nosso objeto, no que 

concerne à análise de seus aspectos descritivos, de conteúdo e subjetivos. Assim, vista como 

um documento, observamos que a caricatura contém elementos informacionais justificáveis 

de exploração pela Ciência da Informação.  

 Frisamos que a análise da caricatura (imagem e texto) é um trabalho que requer uma 

política de indexação singular, devendo-se também levar em consideração o uso de tecnologia 

para a guarda, o acesso e a recuperação das informações. 

 Analisar a imagem significa desmontá-la e estudar detalhadamente as partes que 

constituem o todo da obra, para se alcançar o máximo solicitado em uma análise e 

representação acuradas. Então, para que a representação documentária da caricatura seja fiel 

ao seu conteúdo informativo, é necessário se acercar de outros documentos que fazem parte 

do conjunto gerador da imagem analisada, tendo em vista sua polirrepresentação.  

 Por fim, consideramos que a recuperação das informações constantes das/nas 

caricaturas somente poderá ser feita mediante o uso de um vocabulário controlado, específico 

para tais objetos. 
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Resumo 
 

Com o advento das tecnologias da informação, torna-se cada vez mais comum o uso de 

documentos em formato eletrônico, impulsionados pela praticidade e rapidez que estes 

agregam aos processos de negócios. Partindo deste pressuposto, a presente comunicação 

tem por objetivos identificar na bibliografia arquivística brasileira selecionada os 

conceitos teórico-metodológicos em relação ao uso, gestão e preservação dos 

documentos eletrônicos; verificar se durante o ciclo vital de notas fiscais eletrônicas 

(NF-e) nas cidades de Angra dos Reis e São Paulo são utilizados ou pretendem-se 

utilizar métodos arquivísticos; relatar o impacto que esses documentos vêm causando 

nas cidades pesquisadas avaliando suas respectivas mudanças nas relações 

usuários/prefeituras, empresas/prefeituras. Após a leitura crítica da bibliografia 

consultada, será feita uma pesquisa junto à empresa desenvolvedora do sistema bem 

como as prefeituras das cidades citadas. Espera-se contribuir com esta pesquisa sobre a 

questão dos documentos eletrônicos buscando refletir sobre a inserção da Arquivologia 

neste processo.  

 

Palavras-chave: Processos comerciais, documentos eletrônicos, notas fiscais eletrônicas, 

conceitos arquivísticos. 

Abstract 

 

With the advent of information technology, it becomes increasingly common use of 

records in electronic format, driven by practicality and speed that they add to business 

processes. On this assumption, this communication aims to identify the Brazilian 

literature archival selected the theoretical and methodological concepts in relation to the 



          

use, management and preservation of electronic records; verify that during the life cycle 

of electronic tax notes (NF-e) in cities of Angra dos Reis and São Paulo are used or 

intended to be used archival methods; report on the impact that these records are 

causing the cities surveyed evaluating changes in their relations users/city halls, 

companies/city halls . After a critical read of literature found, a search will be made 

with the company developer of the system of city halls and the cities mentioned. It is 

expected to contribute to this research on the issue of electronic records seeking reflect 

on the integration of Archival Science in this process. 

 

Key words: Business process, eletronic records, eletronic invoices, archival concepts. 

 

Introdução 

 

O presente trabalho é fruto da inquietação dos respectivos autores no que 

concerne a Arquivologia face às necessidades de gestão, uso e preservação de 

documentos eletrônicos, mais específicamente nos processos comerciais onde se 

utilizam notas fiscais eletrônicas nas cidades de Angra dos Reis (RJ) e São Paulo (SP). 

No âmbito das Tecnologias da Informação e Comunicação as notas fiscais 

eletrônicas são anunciadas como uma das etapas da evolução no mundo das 

informações digitais. O uso das NF-e representa um benefício para todos os envolvidos 

no processo, visto que,  se configura na implantação de uma nova tecnologia onde são 

alterados os procedimentos manuais/analógicos por procedimentos eletrônico/digitais, 

gerando como conseqüência maior agilidade no processo. 

Esta questão pode ser observada no seguinte trecho do clipping
1 da empresa 

desenvolvedora do sistema emissor de notas fiscais eletrônicas: “O programa da NF-e 

foi instalado (...) para controlar a arrecadação do Imposto sobre Serviço (ISS) das 

empresas e para desburocratizar o processo para os prestadores de serviço”. 

 Rondinelli (2004, p. 51) afirma quanto à relação da Arquivologia com as 

Tecnologias da Informação que: “(...) a tecnologia da informação tem gerado um 

movimento de revisitação dos preceitos da arquivologia que muito tem contribuído para 

a dinamização do processo de construção do status epistemológicos dessa área do 

conhecimento”. 

                                                           
1 Disponível em http://www.tiplan.com.br/arquivos/NoticiaSP.pdf. Acessado em 15 de abril de 2008. 
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Nesse contexto tecnológico2 os objetivos deste trabalho são: 

• Identificar na bibliografia arquivística brasileira selecionada os 

conceitos teórico-metodológicos em relação ao uso, gestão e 

preservação dos documentos eletrônicos; 

• Verificar se durante o ciclo vital dessas notas fiscais eletrônicas (NF-e) 

nas cidades de Angra dos Reis e São Paulo são utilizados ou pretendem-

se utilizar métodos arquivísticos; 

• Relatar o impacto que esses documentos vêm causando nas cidades 

pesquisadas avaliando suas respectivas mudanças nas relações dos 

usuários e das empresas com a prefeitura. 

A fim de atender aos objetivos deste trabalho foi feita uma leitura crítica da 

bibliografia arquivística nacional referente aos documentos digitais, bem como uma 

pesquisa junto a TIPLAN3, empresa desenvolvedora do sistema emissor de notas fiscais 

eletrônicas (NF-e), buscando verificar a existência de princípios arquivísticos e sua 

contribuição para o referido processo. 

O trabalho apresentado divide-se em três partes distintas, sendo o primeiro 

capítulo voltado para definição conceitual referente aos documentos eletrônicos.  

Os conceitos encontrados para notas fiscais eletrônicas (NF-e) serão observados 

no segundo capítulo, que também contém um breve histórico da criação e implantação 

das notas fiscais eletrônicas nas cidades de Angra dos Reis e São Paulo, onde trataremos 

dos conceitos utilizados pelas prefeituras. Este capítulo terá dois subitens, sendo o 

primeiro referente à legislação própria para emissão, trâmite e arquivamento das notas 

fiscais. Estas normas são a Lei nº14.097/05, de dezembro de 2005, que institui a Nota 

Fiscal Eletrônica de Serviços e dispõe sobre a geração e utilização de créditos 

tributários para tomadores de serviços, além do Decreto nº47.350/06, de 6 de junho de 

2006, que regulamenta a Lei nº14.097/05; o segundo subitem abordará sobre as 

mudanças nas relações comerciais e os impactos nos processos comerciais. 

No terceiro capítulo, verificaremos como a gestão dos documentos eletrônicos 

pode colaborar para o tratamento dado às referidas NF-e, de acordo com a abordagem 

dos autores brasileiros da área de Arquivologia. Ainda neste capítulo, veremos ainda o 

                                                           
2 De acordo com Glossário de documentos arquivísticos digitais, contexto tecnológico “Refere-se ao 
ambiente tecnológico (hardware, software e padrões) que envolve o documento”. Disponível em 
http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/Media/publicacoes/2007glossario_set2007__r
eunio_ctde.pdf. Acessado em 11 de abril de 2008.    
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questionário que foi encaminhado à empresa TIPLAN e a análise dos manuais das 

prefeituras, tentando verificar questões como: os procedimentos de gestão documental; 

a preservação destes, durante e após o trâmite; além de soluções para possíveis 

problemas técnicos. 

1. Conceitos Fundamentais: Documento eletrônico X Documento digital 

 

 Para tratarmos do assunto proposto torna-se necessário apresentar-mos algumas 

definições existentes no âmbito da Arquivologia no que concerne ao conceito de 

documento eletrônico. 

 De acordo com o Dicionário de Terminologia Arquivística a definição de 

documentação eletrônica é: “Documentação cujo conteúdo, registrado em suportes 

especiais é acessível apenas por computador”. Camargo e Bellotto apud Santos (2005, 

p. 35).  

Para Mastronardi apud Santos (2005, p. 35) o documento eletrônico é visto 

como: “(...) aquele elaborado por  meio de um computador, sendo seu autor identificado 

por meio de um código, chave e outros procedimentos técnicos e conservado na 

memória desse ou em memórias eletrônica de massa”. 

 A Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE) do CONARQ, em um 

glossário publicado em 2007 define documento eletrônico como o “Documento 

codificado de forma analógica ou em dígitos binários, acessível por meio de um 

equipamento eletrônico”. (Arquivo Nacional, 2007, p. 11). 

 Entretanto, é interessante perceber que a CTDE (2007, p. 11) difere documento 

digital de documento eletrônico, definindo documento digital como: “documento 

codificado em dígitos binários, acessível por meio de sistema computacional”. 

 Apesar de muito próximas, nota-se um problema conceitual nessas duas 

definições propostas pela Câmara, pois percebe-se que qualquer documento, inclusive 

os documentos digitalizados seja via scanners ou fotografia digital,  ou ainda os salvos 

em pen-drives são considerados documentos eletrônicos. Em contrapartida, a CTDE 

define como documento digital apenas os codificados em dígitos binários. Em um 

questionário4 encontrado no site do Arquivo Nacional, a CTDE define documento 

                                                                                                                                                                          
3 Disponível em: http://www.tiplan.com.br. Acesso em 18 de abril de 2008. 
4 Disponível em: 
http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/Media/perguntas_e_respostas.pdf Acesso em 
31/07/2008. 
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arquivístico digital como: “o documento digitalizado e capturado pelo sistema é um 

documento arquivístico digital e, desta forma, obedecerá aos mesmos procedimentos e 

operações técnicas da gestão arquivística como tramitação, armazenamento e 

destinação”. 

 Em Bodê (2006, p. 6) percebemos uma convergência nestes dois conceitos 

apresentados, visto que em ambos, as características dadas aos documentos são: ser 

acessível por sistema computacional e estar codificada em sistema de dígitos binários. 

 Segundo Bodê, a definição de documentos eletrônicos determina-se por algumas 

características como: a legibilidade por máquinas, a independência entre suporte e 

conteúdo, codificação digital e a diversidade de conteúdos (cf. BODE, 2006). Como 

pode ser observado, ele não afirma a distinção, vista anteriormente, entre documento 

eletrônico e documento digital: 

“Antes de mais nada, na verdade, nem mesmo existe um suporte 

eletrônico ou digital (documento digital é outro termo bastante 

recorrente). Na prática, existem equipamentos, estes eletrônicos 

que são imprescindíveis para compreensão do conteúdo 

(codificado digitalmente)”. Bodê (2006, p. 63). 

 

 Como pode ser observado, obtivemos diferentes conceitos nas referências 

encontradas para o objeto em questão. No entanto, para efeitos desta pesquisa, 

entendemos documento eletrônico e documento digital como o mesmo objeto.    

 

2. O uso de notas fiscais eletrônicas no contexto brasileiro 

 

Neste segundo capítulo trataremos do conceito de notas fiscais eletrônicas (NF-

e), no entanto, para que haja um entendimento deste conceito tornou-se necessário que 

fosse explicitado o conceito de nota fiscal convencional.  

O Dicionário de Contabilidade define nota fiscal como: “documento fiscal a ser 

obrigatoriamente emitido por comerciantes e industriais, sempre que promoverem a 

saída de mercadorias ou a transmissão de sua propriedade”. (Sá; Sá, 2008, p. 319 ).  

Na abordagem das NF-e, a primeira definição que trazemos foi retirada do 

Decreto nº 47.350/06, de junho de 2006, sendo esta corroborada no Manual de Notas 

Fiscais Eletrônicas da Prefeitura de São Paulo, onde lemos:  
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“Consideram-se notas fiscais eletrônicas de serviços NF-e o 

documento emitido e armazenado eletronicamente em sistema 

próprio da prefeitura do município de São Paulo, com o objetivo 

de Registrar as operações relativas à prestação de Serviços”. 

 

O clipping da empresa Metrô News5 da cidade de São Paulo por sua vez traz a 

seguinte definição: “A nota fiscal eletrônica é um registro feito por computador no 

sistema mantido pelas Secretarias de Fazenda dos estados e pela Receita Federal”. 

Embora o objetivo deste trabalho seja tratar da implantação das notas fiscais 

eletrônicas nas cidades de Angra dos Reis e São Paulo, é importante constatar que esta 

mudança tem ocorrido também em todo contexto brasileiro. O processo de implantação 

de notas fiscais eletrônicas para empresas iniciou-se no dia 1º de abril deste ano (2008). 

Inicialmente, os fabricantes e distribuidores de cigarros e combustíveis foram obrigados 

a emitir notas fiscais eletrônicas para vendas tanto locais como interestaduais, sendo 

adiado para 1º de junho do mesmo ano (2008), as operações de importação e 

exportação6.  

De acordo com a revista Info Exame7, as notas fiscais eletrônicas figuram 

atualmente em 3º lugar na lista de recursos tecnológicos mais utilizados: 

 

Tabela 1 – Recursos tecnológicos em uso em % nas empresas 

 

Videoconferência 69 

Biometria 49 

Nota Fiscal Eletrônica 40 

GPS 36 

RFID 21 

IPTV 16 

                                                           
5 Disponível em 
http://www.info4.com.br/gomateria.asp?c=1197&a=37&m=4821558&l=363965&who=30663. Acesso 
em 10 de Abril de 2008. 
6 Disponível em http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL374028-9356,00-
NOTA+FISCAL+ELETRONICA+SERA+OBRIGATORIA+PARA+MIL+EMPRESAS+EM+ABRIL.ht
ml. Acesso em 31 de março de 2008. 
7 Disponível em: 
http://www.info4.com.br/gomateria.asp?cod=364839&nome=37&cliente=1197&a=37&c=1197&pag=8&
m=364839 . Acesso em 7 de abril de 2008. 
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2.1 Legislação referente às notas fiscais eletrônicas 

 

Para que seja compreendido o processo da mudança do uso de notas fiscais 

convencionais para o uso da notas fiscais eletrônicas, nas cidades de Angra dos Reis e 

São Paulo, entendemos que há a necessidade de uma análise acerca da legislação 

referente ao tema proposto. 

No entanto, torna-se indispensável, para efeitos deste trabalho, relatar que não 

foi encontrada nenhuma legislação referente à cidade de Angra dos Reis no que diz 

respeito à implementação das notas fiscais eletrônicas. Isto foi percebido após ter sido 

pesquisado o site da referida prefeitura e tentativas de respostas via correio eletrônico. 

A prefeitura da cidade de São Paulo por sua vez promulgou a lei nº 14.097/05 

em 8 de dezembro de 2005. Esta lei: “Institui a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços e 

dispõe sobre a geração e utilização de créditos tributários para tomadores de serviços, 

nos termos que especifica”. Essencialmente esta lei disciplina a emissão das notas 

fiscais eletrônicas de serviço, quais serviços são passíveis de geração de créditos e quais 

os percentuais que deverão ser recolhidos ao ISS8. 

Com intuito de regulamentar a lei nº 14.097/05, a prefeitura de São Paulo 

promulgou o decreto nº 47.350/06 em 6 de junho de 2006 que, em seu 1º artigo9 traz a 

definição de nota fiscal eletrônica de serviços. No 2º artigo, são apresentadas as 

informações necessárias da NF-e. O 5º artigo aponta no 2º parágrafo que o prestador de 

serviço deve imprimir a nota e enviar ao tomador de serviço, porém, caso o tomador de 

serviços prefira, ele pode cadastrar um e-mail para recebimento das notas fiscais 

eletrônicas. Dos artigos 6º ao 10º, o decreto trata da emissão do RPS – Recibo 

Provisório de Serviços. O RPS deve ser emitido quando da impossibilidade de emissão 

da NF-e. Um dado relevante a ser constatado é a necessidade de substituição do RPS 

pela NF-e conforme o artigo 10º: “O RPS, tratado nos artigos 6º e 7º, deverá ser 

substituído por NF-e até o 10º (décimo) dia subseqüente ao de sua emissão, não 

podendo ultrapassar o dia 5 (cinco) do mês seguinte ao da prestação de serviços”. No 

que diz respeito à geração de créditos para abatimento do IPTU, os artigos 13º ao 19º 

                                                           
8 Cf. Art 1º. 
9 Não temos por objetivo mostrar passo-a-passo o que trata cada artigo deste decreto, e sim identificar 
aqueles que trazem informações para compreensão deste trabalho. 
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tratam deste assunto. O texto dado ao artigo 21º diz: “As NF-e emitidas poderão ser 

consultadas em sistema próprio da Prefeitura do Município de São Paulo até que tenha 

transcorrido o prazo decadencial, na forma da lei”. E complementa: “Parágrafo único. 

Após transcorrido o prazo previsto no “caput”, a consulta às NF-e emitidas somente 

poderá ser realizada mediante a solicitação de envio de arquivo em meio magnético”. 

Ao analisarmos o artigo 21º, percebemos de certa forma que há uma preocupação com a 

preservação e recuperação das notas fiscais eletrônicas, que provavelmente são 

armazenadas em fitas de backup (meio magnético) dos servidores da Prefeitura 

Municipal de São Paulo e que serão acessadas quando expirarem o seu prazo de guarda. 

Apesar disso, é importante observar que não está explicito como é feito este processo de 

arquivamento em meio eletrônico, apesar de suscitar que há, neste caso, um curioso 

deslocamento da custódia, das empresas para os municípios. 

Na mesma data de promulgação do Decreto nº 47.350/06, a prefeitura de São 

Paulo através da Secretaria de Finanças promulgou a Portaria nº072/06 que tornou 

obrigatório a emissão de notas fiscais eletrônicas para os prestadores de serviço que 

receberam receita bruta de serviços igual ou superior a R$ 240.000,00 no ano de 2005. 

No próximo tópico, traremos um breve histórico da implantação das notas fiscais 

eletrônicas, além de uma análise referente às mudanças nas relações comerciais entre 

usuários, empresas e prefeitura. 

 

2.2 Mudanças nas relações comerciais e seus impactos nos processos. 

 

Para entendermos este processo do uso de notas fiscais nas prefeituras das 

cidades de Angra dos Reis (RJ) e São Paulo (SP), é necessário que façamos um breve 

histórico desde a implantação nas respectivas cidades até o efetivo trâmite atual. 

A cidade de Angra dos Reis foi a pioneira na implantação da Nota Fiscal 

Eletrônica, no dia 1º julho de 200510, através da empresa TIPLAN. A idéia surgiu 

partindo do pensamento de um consultor tributário que apresentou ao prefeito da cidade 

um projeto para uma maior arrecadação do município. Além disso, o projeto previa as 

seguintes vantagens: reduzir a burocracia, acabar com a declaração mensal de serviços e 

                                                           
10 Disponível em http://www.angra.rj.gov.br/asp/sig/sig_noti_indice.asp?vid_noticia=1347. Acesso em 18 
de abril de 2008. 
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criar um sistema em que a própria prefeitura controlasse a emissão de notas fiscais 

através de um dispositivo eletrônico.   

Apesar das vantagens citadas, o autor do projeto aponta que oferecer ao 

contribuinte um crédito abatido em outro imposto – o IPTU – foi o que impulsionou 

esta implantação baseando-se na cultura local. 

Após o sucesso da implantação das notas fiscais eletrônicas na cidade de Angra 

dos Reis, a prefeitura de São Paulo enviou uma equipe para conhecer este sistema que a 

partir disso adotou o mesmo com adaptações. Entre as adaptações que foram feitas para 

funcionamento da notas fiscais eletrônicas na cidade de São Paulo podemos destacar, de 

acordo com o clipping
11 da TIPLAN lançado em abril de 2008 o seguinte: “(...) 

desconto de até 50% no Imposto Predial – IPTU – no próximo ano”. 

As NF-e oferecem relevantes benefícios para aqueles que a emitem, como: 

(...) redução de custos de impressão e de armazenagem das NF-

e; dispensa de autorização para impressão de documentos fiscais 

– AIDF para NF-e; emissão de NF-e por meio de Internet, com 

preenchimento automático dos dados do tomador de serviços, 

desde que conste da base de dados, do possibilidade de envio de 

NF-e por e-mail; maior eficiência no controle gerencial  de 

emissão de NF-e; dispensa de lançamento das NF-e na 

declaração eletrônica de serviços”.12 

 

Embora o discurso das cidades pesquisadas neste trabalho, bem como da 

empresa de tecnologia que desenvolveu o sistema aponte para os benefícios que as notas 

fiscais eletrônicas trazem para as empresas e usuários envolvidos, é importante 

reafirmar que no caso da cidade de São Paulo, todas as empresas que obtiveram receita 

bruta igual ou superior a R$ 240.000,00 no exercício de 2005 serão obrigadas a emitir 

notas fiscais eletrônicas, considerando-se todos os estabelecimentos de pessoa jurídica. 

(Manual do Sistema da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NF-e – Versão 2.7)13 

 

                                                           
11 Op. cit. 
12 Disponível em 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/nfe/perguntas_mais_frequentes/index.php?content=faq. Acesso em 
09 de Abril de 2008. 
13 Disponível em http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/nfe/files/Manual-NFe-PJ-v2-7.pdf . Acesso em 10 de 
abril de 2008. 
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3. A gestão de documentos eletrônicos: a contribuição do conhecimento 

arquivístico  

 

 Neste capítulo, abordaremos a questão da contribuição do conhecimento 

arquivístico para a gestão de documentos eletrônicos e se esta contribuição atende a 

demanda, ou em algum momento contempla aspectos concernentes às NF-e. Esta 

abordagem não pretende ser exaustiva, pelo contrário, ela apenas busca encontrar 

subsídios na literatura arquivística brasileira selecionada que poderiam contribuir para o 

entendimento e gerenciamento do contexto da NF-e. 

 A gestão de documentos eletrônicos para Santos apud Lucca (2006, p.72) deve 

respeitar os princípios arquivísticos, e também facilitar a recuperação da informação 

através do uso de metadados: “Uma gestão de documentos eficaz deve garantir o 

tratamento adequado às informações de acordo com métodos e princípios arquivísticos e 

prover metadados que facilitem a organização, o armazenamento e a busca das 

informações”.  

 Santos ainda analisa a importância da gestão de documentos: “A gestão de 

documentos pode ser considerada como um conjunto de soluções utilizadas para 

assegurar a produção, administração, manutenção e destinação dos documentos” 

(Santos apud Lucca, 2006, p.72).  

Em relação ao sistema de gestão de documentos Santos (2005, p. 147) afirma: 

“esses sistemas precisam estar preparados para atender a todas as demandas 

representadas pelos documentos digitais no que se refere à gestão arquivística”. 

 Neste sentido, observamos a dificuldade de constituir um sistema de 

gerenciamento de documentos eletrônicos. Segundo a afirmação de Rondinelli (2004. p. 

77): “o gerenciamento arquivístico de documentos eletrônicos se constitui o maior 

desafio da comunidade da comunidade arquivística em todo o mundo”.  

 A autora afirma que os gestores responsáveis por esses documentos têm se 

preocupado com o controle da autenticidade e fidedignidade dos mesmos, no momento 

da criação de um sistema eletrônico de documentos, embora estes conceitos estejam 

inevitavelmente imbricados àquilo que a legislação envolvida indica como passível de 

ser fidedigno e autêntico. Observando o ambiente internacional, ela cita: “a comunidade 

arquivística internacional reconhece o sistema de gerenciamento arquivístico de 

395



          

documentos como um instrumento capaz de garantir a criação e a manutenção de 

documentos eletrônicos confiáveis” (Rondinelli, 2004, p.64). 

 A Arquivologia tem sido questionada sobre vários aspectos com o advento desse 

tipo de documento. Rondinelli (2004, p.77) afirma:  

As peculiaridades dos documentos em suporte magnético ou 

óptico têm suscitado uma série de questionamentos sobre as 

práticas arquivísticas adotadas até o advento desse tipo de 

documento, bem como sobre os fundamentos teóricos que as 

permeiam. 

  

Com relação à preservação dos documentos digitais observamos que este 

conceito está vinculado às ações que possibilitem a consulta aos documentos no futuro. 

O questionário de perguntas e respostas do Arquivo Nacional afirma que: 

Preservação digital é o conjunto de ações destinadas a manter a 

integridade e a acessibilidade dos documentos digitais ao longo 

do tempo. Devem alcançar todas as características essenciais: 

físicas (suporte), lógicas (software e formato) e conceituais 

(conteúdos exibidos). As ações de preservação digital têm que 

ser incorporadas desde o inicio do ciclo de vida do documento 

(CTDE)14. 

 

No âmbito da preservação digital, Inarelli (2007, p.21) aborda aspectos 

semelhantes aos que foram citados acima. Percebe-se que há uma reflexão do autor em 

garantir que os documentos digitais poderão ser acessados por gerações futuras. Isto 

pode ser observado no seguinte trecho: 

(...) esses mesmos documentos inauguraram uma nova 
problemática em relação a sua preservação, pois, como é comum 
acontecer a qualquer tecnologia ligada à produção histórico-
cultural da humanidade, a manutenção ou pelo menos a busca da 
fidedignidade na preservação da memória do mundo em que 
vivemos coloca-se como um dos nossos dilemas centrais (...), ou 
seja, este novo modelo de documento (processo documental 
digital de manutenção e difusão de informações humanas) deve 

                                                           
14 Disponível em: 
http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/Media/perguntas_e_respostas.pdf Acesso em 
31/07/2008. 
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ser pensado quanto aos seus quesitos de acessibilidade de longo 
prazo (décadas, séculos, milênios etc.). 
 

E complementa (2007, p. 22):  

Diante da grande utilização da Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) nas áreas da Ciência da Informação e uma 
tendência cada vez maior de produção de documentos e 
informações digitais, é fundamental a iniciativa de se pesquisar 
temas relacionados às políticas de preservação; (...). 

 
Nessa linha de preservação outro aspecto que as prefeituras devem considerar na 

utilização das notas fiscais, refere-se à obsolescência do hardware e mais ainda do 

software. No contexto abordado por Ernesto Bodê, verificamos que este aspecto é 

considerado como a grande ameaça para a preservação da informação em formato 

digital: “A ameaça à era da informação digital ultrapassou o perigo das mídias e 

obsolescências de hardware. Os problemas mais prementes confrontando os gestores de 

coleções digitais são o formato de arquivo e a obsolescência de software” (Lawrence 

apud Bodê, 2006, p. 9). 

Sobre o impacto dos documentos eletrônicos na sociedade, Thomaz (2006, p. 

129) revela uma ausência de debate no Brasil:  

“No caso específico do Brasil, constata-se a necessidade de 
maior aprofundamento nas discussões, em nível social, político, 
econômico e tecnológico, para abordar as questões de gestão e 
principalmente, da preservação de documentos eletrônicos no 
sentido de garantir o patrimônio digital para futuras gerações”.  

 

3.1 Aplicação de metodologia arquivística para a gestão da notas fiscais eletrônicas 

 

Para verificarmos o nível de utilização dos princípios arquivísticos neste 

trabalho encaminhamos à TIPLAN um questionário onde se procurou verificar durante 

o trâmite das notas fiscais a existência de uma abordagem arquivística no tratamento 

dado aos documentos eletrônicos. Contudo, o questionário não foi respondido pela 

TIPLAN que foi enviado através do site http://www.tiplan.com.br. Desta forma, para 

tentar responder as questões, foram utilizados os manuais15 da prefeitura de São Paulo 

                                                           
15 Os manuais referidos são: Nota fiscal eletrônica de serviços. Acesso ao sistema – Pessoa Jurídica; Nota 
fiscal eletrônica de serviços. Acesso ao sistema – Pessoa Física; Sistema de NF-e: Arquivo de envio de 
RPS em lote – Instruções e Layout; Sistema de NF-e: Manual de exportação de NF-e – Instruções e 
Layout; Sistema de NF-e. Manual de utilização de webservice. 
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na parte do questionário de perguntas e respostas para as dúvidas freqüentes dos 

usuários. 

A primeira pergunta feita no questionário enviado à TIPLAN refletiu sobre os 

conhecimentos referente às atividades arquivísticas: “Vocês conhecem padrões e 

requisitos arquivísticos para a gestão de documentos eletrônicos?” Não 

conseguimos alcançar resposta para essa questão, pois os manuais da cidade de São 

Paulo não fazem referência aos termos levantados.  

Na segunda pergunta enviada para a TIPLAN, questionamos sobre quais ações 

devem ser tomadas em caso de possíveis problemas técnicos: “Em caso de pane do 

sistema, como é feita a emissão das notas fiscais?” Para responder esta questão, foram 

utilizados os manuais elaborados com perguntas e respostas freqüentes, e o Decreto nº 

47.350, no Art 6º que afirma: “No caso de eventual impedimento da emissão on-line da 

NF-e, o prestador de serviços emitirá Recibo Provisório de Serviços – RPS, que deverá 

ser substituído por NF-e na forma deste regulamento”. 

A terceira pergunta enviada foi relacionada à questão de fidedignidade dos 

documentos. “Como é garantida a confiabilidade dos documentos?” Não obtivemos 

resposta para essa pergunta observando apenas os manuais.  

A quarta e quinta perguntas enviadas respectivamente foram ligadas à 

preservação dos documentos após o processo: “Como são preservadas as notas fiscais 

eletrônicas após o término do processo?”. E “Concluído o prazo de guarda da nota 

fiscal, o documento é ‘deletado’?”. Também não encontramos nos manuais subsídios 

para respondermos essas questões, entretanto, foi encontrado no Decreto Federal nº 

3.048/99 em seu Art 5º a seguinte redação: “A empresa deverá manter à disposição da 

fiscalização, durante dez anos, os documentos comprobatórios do cumprimento das 

obrigações referidas neste artigo, observados o disposto no  parágrafo vinte e dois e as 

normas estabelecidas pelos órgãos competentes”. No Art. 21, do Decreto nº 47.350/06, 

vemos que “As NF-e emitidas poderão ser consultadas em sistema próprio da Prefeitura 

do Município de São Paulo até que tenha transcorrido o prazo decadencial, na forma da 

lei”. 

A sexta pergunta foi sobre recuperação da informação. “É possível recuperar 

as informações ou a própria nota fiscal após o término do processo?” Como 

afirmou o decreto, as NF-e somente ficarão disponíveis até a conclusão do período 
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decadencial, sendo acessadas depois disso apenas por meio magnético e sendo 

necessária uma solicitação feita diretamente à prefeitura. 
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Considerações finais 

 

Após observarmos o sistema de notas fiscais eletrônicas das cidades de Angra 

dos Reis e São Paulo, percebemos que o método de aplicação da TIPLAN não apresenta 

em sua estrutura nenhuma referência aos processos arquivísticos, pelo menos de 

maneira explícita, conforme os textos daqueles autores que foram pesquisados na 

literatura nacional e aqui apresentados. No entanto, entendemos que há um esforço no 

âmbito da área de Arquivologia diante das demandas impostas pela sociedade para o 

gerenciamento dos documentos em suporte eletrônico. Este trabalho pretende ser parte 

deste esforço. 

Contudo, é necessário que sejam consolidadas novas pesquisas que contribuam 

para atender estas demandas. Um exemplo disto é a questão da terminologia, pois 

percebe-se que não há um consenso no que diz respeito à definição do suporte. Afinal, 

documento eletrônico e documento digital possuem o mesmo significado para os 

autores da área de Arquivologia? Talvez para os gestores do executivo municipal ambos 

tenham o mesmo significado, pois durante o fechamento deste trabalho, tomamos o 

conhecimento que a prefeitura da cidade de Mogi das Cruzes-SP, implementou um 

sistema semelhante aos das cidades pesquisadas neste trabalho chamado de “Nota Fiscal 

Digital”. 

Outro aspecto que deve ser considerado ficou por conta da ausência de respostas 

ao questionário que foi elaborado e encaminhado para a TIPLAN com o intuito de 

completar as informações necessárias à realização deste trabalho. A partir desse motivo, 

não conseguimos verificar a amplitude em que os conceitos arquivísticos foram 

trabalhados na empresa no momento de criação desses Sistemas NF-e. Não podemos 

nem mesmo afirmar se existe o conhecimento destes conceitos por parte dos 

profissionais da TIPLAN, provavelmente não. 

Podemos observar que embora o discurso das cidades pesquisadas seja 

direcionado para os benefícios que as notas fiscais eletrônicas trazem para as empresas 

e/ou o cidadão comum, e a eficiência atrelada a este processo, entendemos com o caso 

da prefeitura da cidade de São Paulo que não há escolha para utilização ou não deste 

sistema e sim, um controle talvez associado à legislação em causa própria favorecendo 

os seus interesses. 
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RESUMO 

 
Analisa os fluxos informacionais/documentais e a gestão documental, com o objetivo de 
caracterizar as tipologias e os usos das informações orgânicas (produzidas internamente à 
organização), visando estabelecer um modelo aplicado à produção, armazenagem e acesso aos 
documentos, no âmbito da gestão documental, bem como verificar o impacto das tecnologias 
de informação e comunicação (TICs), cujo uso influi na crescente proliferação de documentos 
gerados em meio eletrônico/digital, fator que provoca uma mudança de paradigma 
significativa no campo científico da Arquivologia. Nesse sentido, acredita-se que a área 
precisa estabelecer parâmetros arquivísticos mais modernos direcionados à gestão documental 
integrada, que aborde desde a produção, tratamento, armazenamento, acesso até o uso da 
massa documental produzida pelas organizações. Além disso, a gestão dos fluxos 
documentais é a base para se estabelecer parâmetros arquivísticos, visando à guarda 
permanente dos documentos que possuem caráter comprobatório, legal e jurídico das 
atividades organizacionais/empresariais. A pesquisa será desenvolvida na cidade de Jaú, mais 
especificamente nas indústrias de calçados filiadas ao Sindicalçados. Os procedimentos 
metodológicos referem-se inicialmente à elaboração da revisão de literatura, definiu-se a 
entrevista como instrumento para a coleta de dados, visando obter informações sobre a gestão 
documental nas indústrias que fazem parte do universo pesquisado. Como resultado esperado, 
acredita-se que será possível elaborar um referencial teórico que sustente a discussão, bem 
como será possível propor um modelo de gestão documental para ambientes empresariais, 
apoiado em tecnologias de informação e comunicação, de forma a contribuir para a melhoria 
do fazer arquivístico nesse âmbito. 
 
Palavras-Chave: Gestão Documental; Gestão da Informação; Fluxos Documentais; Fluxos 
Informacionais; Informação Orgânica; Ambientes Empresariais. 



 

1 INTRODUÇÃO 
 

As organizações vivem, atualmente, diante de uma realidade pouco confortável e 

extremamente complexa, em que nada é constante e previsível. Diante da realidade cujo 

ambiente empresarial é, cada vez mais, competitivo e globalizado, as informações exercem 

um papel importante nas organizações. Nesse sentido, a informação orgânica entendida como 

aquela produzida internamente à organização ganha destaque, visto que é insumo essencial 

para o processo decisório organizacional. As informações geradas pela própria instituição são 

consideradas um recurso essencial para as organizações, porquanto se constituem em 

elemento integrador das diversas atividades administrativas e processos organizacionais, e que 

refletem suas estruturas e funções, formam e alicerçam o ambiente informacional/documental 

de uma organização, bem como refletem as atividades/tarefas de caráter técnico e/ou 

científico nesse âmbito. 

Desse modo, torna-se fundamental o desenvolvimento de estudos voltados para a 

gestão documental em ambientes empresariais, visto que podem auxiliar o desenvolvimento 

de atividades/tarefas, o processo decisório e o planejamento de ações de curto, médio e longo 

prazo, tanto para produtores quanto para usuários informacionais/documentais. Além disso, a 

gestão dos fluxos documentais é a base para estabelecer parâmetros arquivísticos para a 

guarda permanente dos documentos que possuem caráter comprobatório, legal e jurídico das 

atividades organizacionais. 

Os documentos arquivísticos diferenciam-se dos outros tipos de documentos, 
porque têm relação orgânica entre si. A informação contida em um 
documento complementa a informação existente em outro. Essas 
informações, chamadas de informações orgânicas, são um conjunto de 
informações sobre um determinado assunto, materializada em documentos 
arquivísticos que, por sua vez, mantêm relações orgânicas entre si e foram 
produzidos no cumprimento das atividades e funções da organização. As 
informações orgânicas, quando organizadas e ordenadas, formam os 
arquivos da instituição (CARVALHO; LONGO, 2002, p.115). 

Diante da crescente utilização das novas tecnologias de informação devido ao 

desenvolvimento tecnológico da área de informática, surge a preocupação em se desenvolver 

estudos acerca do documento eletrônico e dos fenômenos que o envolvem como, por 

exemplo, a questão relativa ao acesso e uso, a necessidade de garantir formas de o profissional 

arquivista gerenciar documentos eletrônicos desde a sua criação, visando a não destruição e 

má utilização por parte de produtores e usuários respectivamente, auxiliando assim o processo 

decisório e as questões legais que envolvem a organização como, por exemplo, a 

comprovação legal e jurídica de suas atividades. 

406



 

Nesse contexto, cuja proliferação da produção de documentos eletrônicos aponta-se 

como problemática da pesquisa, o mau gerenciamento dos fluxos informacionais/documentais 

que recorrentemente é deficiente nas organizações, e ocasionam desconfiança e insegurança 

quanto ao acesso e uso dos documentos para a tomada de decisão. 

A gestão documental, portanto, é fundamental para amenizar a falta de parâmetros 

para a gestão dos fluxos de informação orgânica cuja complexidade é real, uma vez que há 

diversidade de tipologias documentais produzidas internamente à organização. Outra 

problemática relevante refere-se a falta de uma política de gestão documental, que normatize 

à produção de informação orgânica em formato eletrônico, visto que primeiramente é 

necessário trabalhar a cultura informacional das pessoas em relação a essa produção, bem 

como aos diferentes tipos de informação/documentos e suas características particulares, cujo 

desconhecimento é um fator determinante para a ineficiência da gestão documental. 

Em função do exposto, surge a necessidade em se definir modelos, métodos, técnicas 

e ferramentas tecnológicas para uma gestão documental integrada, que permita às empresas 

gerenciar os fluxos documentais/informacionais de forma ágil e consistente, de modo que as 

organizações possam usufruir os benefícios proporcionados por ela. Destaca-se que as 

tecnologias de informação e comunicação destacam-se como um recurso, cada vez mais, 

fundamental para a competitividade empresarial, pois oferece amplas possibilidades, 

especialmente quando aliadas aos processos inerentes à gestão documental da informação 

orgânica. 

A proposição desta pesquisa consiste em analisar mediante revisão de literatura e 

diagnóstico, os sistemas, processos, métodos, técnicas e ferramentas aplicados à gestão 

documental em ambientes empresariais, mais especificamente, junto às indústrias calçadistas 

associadas ao Sindicalçados, da cidade de Jaú, estado de São Paulo. 

Busca-se levantar os aspectos relevantes inerentes à gestão da informação e, 

principalmente, à gestão documental, bem como identificar as tipologias documentais 

existentes nessas indústrias. A gestão documental faz parte do fazer arquivístico, cujos 

preceitos teóricos e técnicos quanto aos fluxos formais de informação, podem resolver ou 

amenizar significativamente os problemas documentais/informacionais nesses ambientes. 

O objetivo geral da pesquisa é estabelecer um modelo composto de métodos e 

técnicas aplicados à produção, gerenciamento, acesso e uso de documentos produzidos 

internamente às organizações pesquisadas, bem como verificar o impacto das tecnologias de 

informação e comunicação (TICs), cujo uso influi na crescente proliferação de documentos 
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gerados em meio eletrônico/digital, assim como apresentar a importância da gestão 

documental para contextos empresariais. 

Como objetivo específico destaca-se: analisar através da literatura as variáveis 

relevantes que influenciam a gestão documental em ambientes empresariais; a cultura 

informacional em relação ao uso das tecnologias de informação e comunicação voltadas à 

gestão documental; identificar e caracterizar as tipologias documentais, sua finalidade e uso 

nos ambientes empresariais pesquisados; e estabelecer modelos, métodos, técnicas e 

ferramentas que normatize a produção, gerenciamento e acesso aos documentos. 

Além disso, busca-se contribuir para o desenvolvimento dos estudos da gestão 

documental em ambientes empresariais, assim como desenvolver um referencial teórico que 

possa sustentar a discussão acerca dos pressupostos teóricos propostos pela Arquivologia e 

áreas afins, voltados à problemática em questão. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Baseado em textos representativos da área, e que abordam os principais conceitos, 

métodos, técnicas e ferramentas relativos ao processo de gestão documental, aos fluxos 

documentais, e às tipologias documentais e seus usos, realizou-se um levantamento 

bibliográfico inicial em livros, teses, dissertações e artigos de periódicos, buscando o aporte 

teórico necessário para iniciar as discussões sobre o objeto da presente pesquisa. 

 

2.1 Informação Orgânica 

 

A informação orgânica em uma perspectiva de valorização do conteúdo 

informacional em detrimento ao suporte informacional, constitui-se em uma produção 

informacional vinculada às funções, responsabilidades, atividades e tarefas que as pessoas 

desenvolvem em uma determinada organização. Segundo Lopes (1996, p.32), “É orgânica a 

informação que pertence à pessoa ou organização que a acumulou. Enfatiza-se a 

originalidade, lembrando que os arquivos devem ser formados por informações que sejam 

específicas de seus acumuladores”. Essas informações específicas produzidas internamente às 

organizações refletem os processos e fluxos existentes, e formam e alicerçam o ambiente 

informacional, além disso, esse tipo de informação reflete todos as atividades de caráter 

administrativo, técnico ou científico. 
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Para Silva (2002, p.37) a informação é entendida como um conjunto amplo de 

representações e como um processo inevitável de comunicação, visto que partindo “[...] desta 

perspectiva a informação pode ser mais bem compreendida e concebida no contexto de 

sistemas específicos”. 

A informação orgânica para as organizações, partindo desse contexto específico, 

compõe o escopo das informações arquivísticas, e que dão origem a diferentes tipos de 

arquivos nos ambientes organizacionais, portanto, formam sistemas específicos com 

dimensões jurídicas e administrativas que possuem características importantes como, por 

exemplo, o valor de prova legal de suas atividades organizacionais. 

A informação arquivística constitui-se em prova documental extremamente 
necessária à vida das organizações/instituições, como fonte de sua história e 
autenticidade e transparência de suas ações. É utilizada quer pelo seu valor 
primário (para decidir, para agir, e controlar as decisões e ações 
empreendidas), quer pelo seu valor secundário (para efetuar pesquisas 
retrospectivas que põem em evidencia decisões ou ações passadas) 
(MORENO, 2006, p.81-82). 

A importância de se gerenciar as informações orgânicas produzidas por uma 

determinada organização é extremamente importante, pois subsidia as estratégias de ação e os 

processos que envolvem a tomada de decisão, ou seja, se constitui em recurso vital e, por isso 

mesmo, são imprescindíveis à sobrevivência das organizações. Conforme explicam Carvalho 

e Longo, as informações orgânicas são entendidas como recurso para a tomada de decisão e 

constituem-se em um: 

[...] centro ativo de informações, e precisam estar devidamente organizados e 
estruturados para atingirem seus objetivos, que são atender à administração, 
evitar erros e repetições desnecessárias, produzir conhecimento para acessar 
as tomadas de decisão e dar continuidade aos trabalhos das instituições 
(CARVALHO; LONGO, 2002, p.115). 

Portanto, a Arquivologia moderna discutida por (LOPES, 1996; SILVA, 2002; 

SANTOS, 2002; CARVALHO; LONGO, 2002) trata dos documentos de arquivo sob uma 

perspectiva de valorização de seu conteúdo informacional, envolvendo o tratamento das 

informações contidas nos documentos em formatos tradicionais e eletrônicos, sob a 

possibilidade de acesso, produção, armazenamento e uso de documentos orgânicos. 

 

2.2 Gestão Documental 

 

A gestão de documentos, comumente conhecida, surgiu a partir das reformas 

administrativas no final da década de 1940, nos Estados Unidos e Canadá, visto que 
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buscavam a melhoria da eficiência e eficácia da produção, manutenção, uso e destinação final 

dos documentos, porquanto lidavam com massas documentais cada vez maiores produzidas 

pelas administrações (MORENO, 2006 p.87). 

Para Santos, o maior problema da Arquivologia reside justamente no lidar com as 

informações orgânicas, com a constante proliferação e avanço da tecnologia, em relação à 

produção em massa dos documentos eletrônicos sem controle e tratamento técnico adequado. 

Os arquivos correntes sob a guarda direta do produtor/acumulador não 
recebiam atenção devida. Nesse ambiente os documentos eletrônicos 
surgiram e proliferaram, sem controle técnico tornando-se rapidamente um 
dos grandes problemas para a arquivística moderna solucionar (SANTOS, 
2002, p.22). 

A gestão documental é um sistema de apoio à gestão da informação, entendida de 

forma mais ampla, e que visa à tomada de decisão segura e confiável. “É preciso esclarecer 

que os arquivos não se constituem em uma coleção de documentos, mas sim em uma 

acumulação sucessiva, orgânica, natural de documentos” (MORENO, 2006, p.16-17). 

Os documentos arquivísticos são fontes primordiais de informação, porquanto são 

resultantes das atividades institucionais, conforme já mencionado anteriormente, desse modo 

faz-se a gestão documental deve possuir uma abordagem integrada, bem como deve destacar 

o valor documental, tanto primário quanto secundário. Ressalta-se que a gestão documental 

deve considerar todo o ciclo documental, ou seja, as fases corrente, intermediária e 

permanente, possibilitando maior agilidade na recuperação das informações indispensáveis ao 

processo de tomada de decisão. 

Diante desse contexto, pode-se resumir que a gestão documental está 
entendida de forma global e integrada, considerando-se o valor primário 
(decisão, ação e controle das decisões e ações empreendidas) e o valor 
secundário (efetuar pesquisas retrospectivas que evidenciam decisões ou 
ações passadas) dos documentos (MORENO, 2006, p.91). 

A gestão documental de arquivos eletrônicos, segundo Santos (2002, p.63), se faz 

necessária “[...] desde sua criação, para evitar que eles sejam destruídos por seus produtores 

uma vez que tenham cumprido seus objetivos”. Para Barran (2000-2001, p.91, tradução 

nossa) e de acordo com o Dicionário de Terminologia Arquivística, a gestão de documentos 

se constitui em um “[...] conjunto de medidas e rotinas visando à racionalização e eficiência 

na criação, tramitação, classificação, uso primário e avaliação de arquivos”, ou seja, a gestão 

dos documentos produzidos por uma determinada organização. 

A forma para solucionar problemas de acesso às informações nos arquivos através da 

gestão documental, discutido por Carvalho e Longo (2002, p.116), são constituídos por 
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diferentes recursos de gestão, entre eles pode-se mencionar a tabela de temporalidade que visa 

a padronização de procedimentos e prazos precaucionais e prescricionais dos documentos; o 

estabelecimento de uma metodologia referente às espécies e tipos documentais, que visam 

auxiliar a identificação e utilização de uma espécie documental adequada para cada ato; e o 

plano de classificação que visa organizar os documentos e localizar as informações. 

O que os autores analisados ressaltam é que, cada vez mais, nas instituições públicas 

ou privadas, se faz necessária a gestão documental utilizando-se de parâmetros arquivísticos, 

isto é, utilizando-se os princípios fundamentais da Arquivologia como, por exemplo, a 

organicidade, a unicidade e a proveniência. Além disso, o termo gestão documental engloba 

desde a produção, avaliação, tratamento, organização, tramitação, destinação, acesso e uso 

dos documentos de arquivo, assim como o planejamento de novas espécies documentais, 

tornando-se, portanto, atribuições dos profissionais arquivistas. 

 

2.3  Fluxos Documentais/Informacionais 

 

Lopes (1996) ressalta que os métodos e técnicas arquivísticas são essenciais para as 

atividades vinculadas aos documentos gerados eletronicamente, uma vez que devem ser 

capazes de assegurar políticas para a produção, avaliação, tratamento, organização, acesso e 

uso adequados a essas massas e fluxos documentais. 

Rezende e Abreu (2003) contribuem com enfoque atual quanto ao uso das 

tecnologias de informação e comunicação no âmbito empresarial, visto que as organizações 

são geradoras e usuárias de informações, assim como são aliadas às TICs, porquanto seu 

corpo gestor é dependente delas para administrar as diversas atividades e funções existentes 

de forma eficiente. Porém, os autores alertam que é necessário um cuidado especial na 

elaboração e produção de documentos, criando-se um padrão normativo para a produção 

documental no âmbito organizacional, e que seja adequado às necessidades informacionais da 

empresa. Esse padrão normativo para a produção documental, portanto, é ponto chave para 

uniformizar os fluxos documentais nos sistemas de arquivos, dinamizando seu uso nos 

diversos departamentos e seções que englobam a organização, bem como interage com essas 

informações documentais constantemente, visto que pode e deve ser usada no processo de 

tomada de decisão. 

O glossário de espécies e tipos documentais mencionados por Carvalho e Longo 

(2002, p.116) é uma das formas de se controlar e agilizar os fluxos documentais, pois é um 

“[...] instrumento auxiliar para identificação dos documentos abrangidos pelo sistema de 
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arquivo, instruindo para que se utilize a espécie adequada para cada ato e para que possa 

reconhecer esse ato em toda organização”. Para tornar o fluxo eficaz é preciso monitorá-lo 

adequadamente, através de instrumentos de controle da criação, armazenamento e uso de 

documentos. 

Beuren (2000) explica que gerenciar a informação é um processo estratégico para a 

tomada de decisão, e uso eficiente dos recursos informacionais em âmbito organizacional, 

visto que a gestão da informação é um mecanismo que coleta e gerencia informações sobre a 

organização e o ambiente externo a ela, no intuito de definir estratégias e criar cenários 

futuros para uma ação organizacional eficaz no mercado internacionalizado. 

A contribuição da presente pesquisa consistiu-se em uma análise crítica do papel da 

informação orgânica para a definição, execução e avaliação das estratégias de ação da 

organização, em relação ao seu papel, importância, influência, posição no mercado, bem 

como o impacto nos processos de gestão empresarial, pois se acredita que quanto maior for a 

interação entre o que é gerado e usado, em termos de informação orgânica, maior será a 

eficiência do processo decisório organizacional. 

As organizações estão à procura de novos modelos de gestão, visando enfrentar os 

desafios do mundo globalizado. Nesse sentido, a Arquivologia pode contribuir para novas 

formas de ação quanto à produção e uso de documentos eletrônicos. 

Desse modo, é necessário elaborar novas abordagens e metodologias próprias, 

visando a aplicação da gestão documental eficiente, como um elemento fundamental para as 

organizações que buscam mais eficiência e eficácia aos seus processos. 

Estudar os processos e fluxos organizacionais, no que tange a informação orgânica, a 

fim de identificar cada etapa do processo, as pessoas que as executam, assim como identificar 

como ocorrem os fluxos informacionais em âmbito organizacional, visando dinamizar e 

uniformizar procedimentos referentes à gestão documental é essencial. 

 

3 CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

Concluí-se a partir deste estudo inicial, que a abundância das informações geradas 

internamente no ambiente organizacional, nem sempre relevante e nem sempre disponível, 

têm se tornado um fator complicador para o funcionamento e gerenciamento dos sistemas de 

informação, por isso mesmo deveriam interagir de forma dinâmica com os fundamentos da 

Arquivologia, uma vez que as informações devem ser gerenciadas, tratadas, armazenadas e 

disponibilizadas para uso a partir de métodos e técnicas que permitam propiciar maior 
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qualidade informacional. Ressalta-se que esse tipo de informação, muitas vezes, não recebe a 

gestão adequada, bem como não há uma preocupação com o estabelecimento de 

procedimentos arquivísticos para a produção de documentos, cujas normativas são 

extremamente necessárias à gestão documental de qualidade. Além disso, as necessidades 

informacionais das pessoas que atuam em organizações empresariais, não são levadas em 

consideração. Partindo-se destes pressupostos, evidencia-se, primeiramente, a necessidade de 

se estudar a cultura informacional das organizações, em um segundo momento a necessidade 

de estudar os problemas causados pelo uso incorreto dos recursos tecnológicos, humanos e 

financeiros no âmbito da gestão documental. 

Esta pesquisa encontra-se em fase inicial de desenvolvimento, portanto, não 

apresenta até o momento as considerações finais em relação aos objetivos propostos. No 

entanto, por meio da análise da literatura realizada é possível perceber que na literatura da 

área há o início de uma discussão, com o intuito de estudar os fenômenos inerentes à gestão 

documental em ambientes empresariais, bem como se acredita que será possível propor um 

modelo de gestão documental apoiado em tecnologias de informação e comunicação para 

aplicação em ambientes empresariais, de forma a contribuir para a melhoria do fazer 

arquivístico nesse âmbito. 

 
 
 

RECORDS FLOWS IN BUSINESS ENVIRONMENTS:  
CHARACTERISTICS, TYPOLOGIES AND USES. 

 
ABSTRACT 

 
Analyze the information/documentary flows and the documentary management, with 
objective is characterizing the types and uses of the organic information (produced internally 
to the organization), with objective  for establish a model compost for methods and 
techniques applied to production, storage and access to documents for documentary 
management scope, as well as the impact caused by the technologies of information and 
communication (TICs), whose use tappet to the growing proliferation of documents generated 
in environment electronic\digital, influencing in a change of paradigm in the scientific field of 
Archivology. In that sense, believed that area needed establish archivistic parameters bound 
with documentary management integrated, that includes since production, treatment, storage, 
access and use of documentary mass produced by organizations. Beyond that, the 
management documentary flows is the base for establish archivistic parameters for permanent 
guard of documents that possess character to prove, lawful and legal of organizational 
activities. This research development on the Jaú city, more specific to footgear industries 
affiliated to Sindicalçados. The methodology proceeding concerned initially on elaboration 
the literature revision, definite to interview for instrument to collected dados, sight get 
information about documentary management on this industries with make part the universe 
researched. As result expected, believe with being possible elaborate a referential theorist 
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with sustains of discussion, as well as possible proponed one model of documentary 
management end environments business, buoy and information technology communication, 
as well as contribute for meliorates to act archivistic and this scope.             
 
Keywords: Records Management; Information Management; Records Flows; Information 
Flows; Organic Information; Business Environment. 
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Considerações iniciais 
 

 Ao longo da história da humanidade, os avanços tecnológicos sempre foram os 

agentes causadores das mudanças nos mais distintos campos de atividades. Hoje, o 

crescimento informacional e técnico está transformando a confraria sob diversos ângulos, e 

a Arquivologia não poderia ficar alienada a esse processo. As tecnologias da informação e 

de comunicação – TICs - vêm desafiando a humanidade devido às transformações sociais, 

econômicas e políticas globalizadas, em um processo irreversível e cada vez mais veloz.  

Ao se refletir sobre o advento e o uso intensivo dessas novas tecnologias, na 

perspectiva da Ciência da Informação, constata-se positiva turbulência no campo do 

conhecimento, especialmente no que se refere à armazenagem, à representação e à 

recuperação de informações, áreas intensamente co-relacionadas à cognição humana. Os 

atributos particulares da organização do conhecimento na vertente, que costumam ser 

identificados como parte que integra o escopo da Ciência da Informação – a Arquivologia, 

a Biblioteconomia – não interferem no processo essencial da descrição e da classificação 

documental. Em suma, com a chegada, o desenvolvimento e a intensificação do uso das 

novas tecnologias eletrônicas de processamento de comunicação e de informações, os 

chamados arquivos digitais tornaram-se realidade.  

Diante disso, o aluno do Curso de Arquivologia, objeto de nosso estudo, no período 

da graduação, deve conhecer com afinco tais recursos: computador, Internet, CD, CD -

ROM, DVD, Scanner, além dos gêneros textuais virtuais, o hipertexto etc., a fim de utilizá-

los adequadamente. A necessidade e a importância de conhecê-los têm levado 



 

pesquisadores a buscarem um novo paradigma: o letramento digital que, na concepção de 

Xavier (2002), “implica realizar práticas de leitura e escrita diferentes das formas 

tradicionais de letramento e alfabetização”. Ser letrado digital é assumir mudanças na 

maneira de ler e escrever os léxicos e os sinais verbais e não-verbais, em relação a outrora, 

quando eram feitos em livros, e hoje passa a ser no chamado livro eletrônico: o 

ciberespaço.  

Ainda seguindo o pensamento de Xavier (2002, p. 1), há de se considerar    

 
a necessidade dos indivíduos dominarem um conjunto de informações e 
habilidades mentais que devem ser trabalhados com urgência pelas instituições 
de ensino, a fim de capacitar o mais rápido possível os alunos a viverem como 
verdadeiros cidadãos neste novo milênio, cada vez mais cercado por máquinas 
eletrônicas e digitais. 

 

 O objetivo deste trabalho é discutir a importância do letramento digital para os 

alunos de Arquivologia. Para a obtenção dos resultados almejados, entrelaçamos algumas 

atividades, como relatos, aplicação de questionário e observações feitas em sala de aula 

com os sujeitos da pesquisa, uma parcela de alunos do Curso de Bacharelado em 

Arquivologia da UEPB. 

 A pesquisa com características etnográficas, que está em andamento, já sinaliza que 

determinados alunos estão alheios às práticas de leitura e de escrita no ciberespaço. Assim, 

o letramento do arquivista em Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs - 

converte-se em um dos elementos-chave para a utilização de arquivos eletrônicos. 

  

Contextualização histórica 

 

A globalização tem sido elemento de amplos estudos e discussões, enfatizando 

múltiplos fatores e demonstrando várias propensões, como a promulgação rápida de 

informações na área social e na técnica. Soares (1997) afirma que “o maior instrumento da 

globalização cultural na sociedade tem sido certamente o conjunto das redes de 

comunicação de massa. A abrangência, a extensão e a eficácia dessas redes estão na raiz 

das maiores transformações na virada do século”.  

Nesta atual sociedade, denominada “sociedade da informação”, composta por 

influência decisiva dos meios de comunicação, as culturas, os processos educacionais e as 

competências requeridas passam por uma crise de significados sem precedentes. Nesse 
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sentido, evidenciamos um destaque especial à Internet, que disponibiliza um fluxo de 

informações em diversos níveis. 

No que diz respeito à aquisição rápida da informação, a Internet disponibiliza um 

recurso democrático - os chamados links ou nós. Ao se clicar sobre eles, o computador 

realiza a busca automática de uma imagem ou documento, onde quer que estejam, em 

qualquer lugar do planeta.  

Para Lévy (2007), 

 
um texto digitalizado permite novos tipos de leitura: uns textos conectam outros 
por meio de ligações hipertextuais, possibilitando o exame rápido de conteúdo, 
acesso não linear e seletivo do texto, segmentação do saber em módulos, 
conexões múltiplas, processo bem diferente da leitura em papel impresso. 
 

  

 Quando usa o hipertexto, o usuário tem a oportunidade de ampliar as ocasiões de 

produção de sentido e enriquecer sua leitura. Maciel, Silva Neto e Nóbrega (2007) 

concebem que “o hipertexto tem a capacidade de retomar e transformar antigas interfaces 

da escrita”. 

 De acordo com Koch (2002), todo texto é um hipertexto, partindo do ponto de vista 

da recepção. Sob sua óptica, tratando-se da relação do hipertexto eletrônico, a diferença 

está somente no suporte, na forma e na rapidez ao acesso.  

Segundo Marcuschi apud Koch (2002, p. 67), o hipertexto é visto como algo 

totalmente inovador, porém a novidade se instala na tecnologia, que proporciona a 

integração de elementos como “notas, citações, referências etc.,” que aparecem no texto 

impresso, provocando a linearização do deslinearizado e a deslinearização da linearização.  

O progresso presente, em que se encontram as tecnologias da informação e 

comunicação, mostra um novo comportamento tanto cultural quanto educacional. A grande 

massa de informações disponíveis e, conseqüentemente, sua conversão em conhecimento 

que permeiam nossas ligações com o saber estão adquirindo um novo ordenamento, 

caminhando, assim, para o ciberespaço, definido como um meio que fomenta a integração 

de pessoas, culturas e saberes e mostra-se também como um lugar de pluralidade textual 

que otimiza as pesquisas virtuais. 

              Assim sendo, Lévy  (1999, p. 29) coloca que 

 

O ciberespaço, dispositivo de comunicação interativo e comunitário, apresenta-se 
justamente como um dos instrumentos privilegiados da inteligência coletiva [...] 
os pesquisadores e estudantes do mundo inteiro trocam idéias, artigos, imagens, 
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experiências ou observações [...]. O especialista de uma tecnologia ajuda um 
novato, enquanto um outro especialista o inicia, por sua vez, em campo no qual, 
ele não tem conhecimento [...]. 
 

 

A educação moderna mostra que os atuais modelos não suprem mais o momento 

atual, devido à velocidade e à quantidade de informações. Como o conhecimento se 

transformou em algo dinâmico, precisamos fazer novas ligações de fatos e informações, 

porque tudo está sistematizado. Esse novo olhar sobre essa questão mostra a necessidade 

de as faculdades de Arquivologia adentrarem nos padrões de educação desta nova 

sociedade: a sociedade da informação. 

Para tanto, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) indicam a necessidade de 

identificar a informática como uma “ferramenta” para novas estratégias de aprendizagem, 

capaz de subsidiar, de forma significativa, o processo de construção do conhecimento, nas 

diversas áreas. Tudo isso é possibilitado pelo uso do computador. Assim sendo, Maciel, 

Silva Neto e Nóbrega (2007) referem que “há um renovamento cognitivo, ou seja, os 

velhos paradigmas de estratégia de aprendizado serão reciclados e restaurados para essa 

nova ordem”. 

Na sociedade da informação, a disseminação de novos paradigmas científicos 

coligados com a presença de uma economia globalizada, bem como o avanço das 

tecnologias digitais cobram respostas coerentes de todo o segmento educacional. 

Entendemos, pois, que o ato pedagógico que precisa ser incorporado a esse segmento é o 

letramento digital, que é uma possibilidade de pleno ingresso à informação e aos meios de 

criação cultural e de compartilhamento e produção de conhecimentos. Para isso, Coscarelli 

(2005, p.17) assevera: 

 

Precisamos dominar a tecnologia da informação, estou me referindo aos 
computadores, softwares, Internet, correio eletrônico, serviços, etc., que vão 
muito além de aprender a digitar, conhecer o significado de cada tecla do 
teclado ou usar o mouse. Precisamos dominar a tecnologia para que, além de 
buscarmos a informação, sejamos capazes de extrair conhecimento.  
 
 

 Não basta, no entanto, buscar a “alfabetização digital”. É de suma importância criar 

condições para desenvolver nos alunos uma autonomia mental, que os induza a selecionar 

o que as ferramentas tecnológicas podem lhes oferecer de melhor, como, por exemplo, 

digitalizar arquivos para o meio eletrônico e, conseqüentemente, saber quais artefatos 

utilizar (LIMA; SILVA NETO; MACIEL, 2008). 
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 Diante dessa nova era informacional, o arquivista passa a ser responsável pela 

promoção da mediação entre a sociedade da informação e seus usuários, ou seja, suprir-

lhes a necessidade de aquisição de informação, e pela alfabetização digital que envolve o 

aprendizado no manuseio de ferramentas e suportes de acesso à informação, que compõem 

os arquivos.Com esse domínio, ele pode desenvolver competências relacionadas à seleção 

qualitativa, no que diz respeito a dados informacionais. Vale ainda ressaltar que um dos 

principais problemas da implementação das novas tecnologias da informação e da 

comunicação em arquivos não se dá apenas por falta de equipamentos ou de outros 

recursos tecnológicos, mas sim, pelo fato de muitos dos profissionais não saberem utilizar 

tais recursos, transformando-os, muitas vezes, em subtilizados. 

 

 

O papel da Universidade perante o surgimento das TICs 

 

A Universidade é considerada a essência de aquisição, construção e disseminação 

do saber. Nos últimos dez anos, as novas ferramentas tecnológicas adquiriram espaço nessa 

configuração, passando a integrar as atividades de sala de aula. Ainda nesses anos 

passados, aumentaram os debates em relação à utilização das tecnologias computacionais 

em locais acadêmicos. Em outras palavras, ambientes de aprendizagem. Esse fato amplia 

ainda mais as brechas entre as atividades de sala de aula e suas práticas sociais. 

  Dentre os papéis atribuídos à Universidade, Vieira, Almeida e Alonso (2003, p. 33) 

alistam: 

• Formar as capacidades cognitiva, afetiva, sociais e morais dos indivíduos, para que 

sejam capazes de conviver com a diversidade; 

• Propiciar o desenvolvimento de habilidades cognitivas para pesquisar, escolher, 

selecionar informações, criar, desenvolver idéias próprias, participar etc.; 

• Propiciar o desenvolvimento de capacidades, habilidades e atitudes, oferecendo 

ambientes de aprendizagem e oportunidades de vivência; 

• Preparar o aluno para ingressar no mundo do trabalho, propiciando o 

desenvolvimento de habilidades gerais, de competências amplas, compatíveis com 

a versatilidade e a capacidade de ajustar-se a novas situações de trabalho. 
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O desenvolvimento de uma cultura informacional, nessa sociedade, evidencia a 

atuação de dois profissionais: os educadores e os profissionais da informação, pelo fato de 

estarem diretamente ligados com a formação e a capacitação de indivíduos, nas questões 

relativas ao acesso, à seleção e à interpretação da gama de informações disponíveis. Esses 

profissionais são estimulados a alterar suas formas de atuação (PASSOS; SOUZA; 

SANTOS, 2007). 

A formação do docente para a introdução da tecnologia computacional e da 

estrutura hipermídia na prática escolar parte da pressuposição que indica para a utilização 

pedagógica dessa tecnologia, de modo que os educadores dirijam um olhar crítico e 

reflexivo, além de um costume próprio de atuar com elas, em diferentes ocasiões de 

ensino. 

       Ainda salientando sobre essa questão, Valente (1999) tece que “a intervenção de 

um agente de aprendizagem é essencial para provocar a reflexão e a depuração do 

processo em desenvolvimento e propiciar a aprendizagem”. Na era da informação, os 

docentes devem buscar metodologias interativas que atendam a essa nova realidade, a fim 

de facilitar o processo de ensino-aprendizagem da sociedade contemporânea. 

      Para completar o raciocínio sobre a questão midiática, é preciso entender o que é 

hipermídia. Para tanto, destacamos o conceito de Burgos (2007, p.02), que 

 

compreende a hipermídia como a denominação própria dos sistemas 
computacionais, virtuais ou digitais, compostos por elementos textuais, 
gráficos e imagéticos, que podem  ser acessados de forma não-seqüencial, de 
acordo com  as diferentes necessidades dos usuários/leitores.  

 

Se conseguirmos atingir o objetivo proposto pelo presente estudo, os alunos do 

Curso de Arquivologia livrar-se-ão da exclusão digital e consolidarão o aprendizado sobre 

arquivos eletrônicos, entendidos como documentação, cuja informação é registrada em 

suportes acessíveis apenas por computador, nos termos de Bellotto e de Camargo (1996). 

  A arquivística não pode fica alienada a essa questão, haja vista a popularização e o 

armazenamento de dados em meio eletrônico, que tornam indispensável a classificação de 

documentos digitais. De concórdia com Innarelli (2007, p. 22), há de se considerar que 

 
 
Diante da grande utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), 
nas áreas da Ciência da Informação, e uma tendência cada vez maior de 
produção de documentos e informações digitais, é fundamental a iniciativa de se 
pesquisar temas relacionados às políticas de preservação; aos formatos físicos; 
aos formatos lógicos; aos sistemas gerenciadores; aos processos de migração; 
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aos processos de replicações; ao lixo digital; à durabilidade; à confiabilidade; ao 
formato etc.  
 

 

Nesse sentido, Ribeiro (2004) concebe que “o acesso ao mundo digital [...] é o 

acesso ao padrão básico de informações, por intermédio dos computadores, softwares e 

telecomunicações que possibilitam a integração e a comunicação mundial [...]”. As novas 

tecnologias digitais aplicadas à educação podem desempenhar um papel fundamental para 

a inovação das funções dos futuros profissionais da Arquivologia e na criação de novas 

formas de pesquisar. As tecnologias, de modo geral, podem facilitar a “personalização” 

dos processos de acesso aos arquivos eletrônicos. 

 Mas, afinal, que importância tem a Faculdade de Arquivologia em aderir às 

vertentes da sociedade da informação, em particular, as TICs? Não existe uma razão única 

para se explicar essa adesão, mas sim, múltiplas situações que levam a arquivística a 

penetrar nesse mundo, ou seja, com o advento da era digital, em especial, a que concerne a 

arquivos eletrônicos e a todas as suas estruturas, é preciso que os graduandos adentrem no 

domínio do letramento digital a fim de que possam entender a linguagem específica do 

arquivamento eletrônico. 

 Durante a graduação, o uso de computadores e de equipamentos digitais deve ser 

contínuo. Partindo desse princípio, é muito importante que o aluno conheça, com 

segurança, esses recursos. Sendo assim, a Universidade assume o papel de transformar 

“aquele” pré-conhecimento digital em uma habilidade mais apurada com equipamentos 

apropriados.  

Portanto concluímos que os instrumentos tecnológicos serão mais eficazes no 

processo de ensino-aprendizagem, quando houver qualificação e interesse relacionados ao 

progresso de competências e habilidades que promovam o aproveitamento de todas as 

ações das TICs, objetivando construir um elo de saber com a Arquivologia.  

 

O letramento digital ajudando os graduandos em sua formação arquivística 

 

Neste ponto, pretendemos discutir sobre uma habilidade elementar para os 

arquivistas: a capacidade de tratar com as tecnologias que propiciam o trabalho com seu 

objeto – a informação, com o subsídio do letramento digital. 

Muitos dos profissionais e alunos de graduação em arquivos parecem não ter muito 
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interesse em conhecer essas tecnologias, imaginando que lidar diretamente com elas não 

faz parte de sua área de atuação ou que sempre terão um profissional de computação 

trabalhando ao seu lado para solucionar seus problemas (RONDINELLI, 2002). 

Hoje, devido ao advento de vários suportes eletrônicos, o arquivista deverá levar 

em consideração o caráter efêmero desses suportes, a necessidade de máquinas e softwares 

adequados, além de um conhecimento nivelado de informática, para que edições de livros 

eletrônicos e instrumentos de pesquisas, por exemplo, não desapareçam com o obsoleto 

dos suportes. 

Essa realidade tem se encaminhado para outra direção. O fato é que o conhecimento 

mínimo sobre informática, gêneros textuais virtuais, mídia, hipertexto, lingüística 

computacional, dentre outros, é requisito básico, e conhecer determinadas tecnologias é 

sobremaneira importante para agir em áreas específicas, como por exemplo, a preservação 

digital; a representação digital da informação; o arquivamento de e-mails; a gestão de 

documentos em meio eletrônico e uma infinidade de funções ocorridas em meio digital. 

Vale salientar que a representação digital da informação promulga a demanda da utilização 

de sistemas apropriados, a fim de promover o acesso por meio da Internet. 

Outra preocupação que recai para os arquivistas é de como irá proceder a 

preservação digital. Para Innarelli (2007, p.21), “o tema preservação digital ganha cada vez 

mais visibilidade e importância no mundo contemporâneo, pois cada vez mais o homem 

depende das tecnologias de informação e comunicação geradas neste e nos últimos 

séculos”.  

Nesse sentido, cabe, ainda, a esse profissional da informação o desafio da 

preservação da memória coletiva e individual, pois, com o grande aparato tecnológico 

existente, em meio a diversos sistemas informacionais, documentos eletrônicos são 

perdidos com a mesma facilidade com que são gerados (INNARELLI, 2007). Todavia, isso 

não só acontece por causa das falhas proporcionadas pela mídia ou pelo descuido dos 

usuários desses sistemas, mas também, da falta de interesse dos profissionais oriundos da 

informação sobre as TICs.   

Belloto (2004) já ressalta que “muitos dos especialistas que têm se preocupado com 

a formação e o desenvolvimento profissional do arquivista [...] são unânimes em 

reconhecer as deficiências da formação, a falta de relação entre o mercado de trabalho e a 

universidade [...]”. Ela também aponta que “as fraquezas internas da profissão não só é 

[sic] da debilidade de formação, mas também da carência de maior consolidação das 
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teorias, das normas, da evolução [...] das tecnologias”. 

Em todas as áreas do conhecimento e em todas as profissões, há problemas, 

enquanto se desenvolvem. Na arquivologia, não é diferente. Todavia, não podemos fugir 

dessa realidade, tendo em vista que, no que concerne à Lei n. 6.546, de julho de 1978, em 

seu Art.3, parágrafo IV, a legislação brasileira estabelece que o arquivista deve preparar os 

documentos de arquivos para processamento eletrônico de dados. 

  Registre-se, aqui, que estamos em uma era de tecnologia avançada e, para 

acompanhar o ritmo do progresso tecnológico, é preciso que, também, o arquivista 

verifique as possibilidades de aplicar as mais modernas técnicas aos seus Sistemas de 

Arquivo. 

Com os baixos custos e o crescimento das potencialidades da informática, algumas 

instituições dos setores de documentação já oferecem o acesso on-line, via Internet, não só 

de seus instrumentos de pesquisa, como catálogos e guias, mas também alguns documentos 

de seus respectivos acervos.  Mas é importante enfatizar que, apesar das encantadoras 

oportunidades oferecidas pela informática, não podemos esquecer que ela é apenas uma 

ferramenta destinada a auxiliar no trabalho arquivístico, cuja lógica de descrição, 

classificação, ordenação, dentre outros, o computador desconhece.  

Figueiredo (1999) refere que “cada avanço tecnológico tem implicações maiores 

para os serviços de informação e, sem dúvida, oferece acesso aperfeiçoado à informação e 

maior flexibilidade para seu uso”. Para tanto, essas preocupações e a inserção das 

tecnologias trazem consigo bonança. Assim, a Universidade deve abordar o campo do 

letramento digital para subsidiar seu alunado para a consolidação do entendimento dessas 

tecnologias e a autonomia sobre elas. 

Uma preocupação que recai sobre nós é a desarmonia entre a evolução das 

tecnologias da informação e o ensino e a aprendizagem delas na formação do arquivista. 

Espera-se, no entanto, que este trabalho contribua significativamente para a reflexão e as 

discussões sobre a importância da apropriação do letramento digital, por parte da 

comunidade acadêmica e dos profissionais arquivistas. Em súmula, ambiciona-se que esse 

tipo de letramento adentre nas faculdades de Arquivologia, para facilitar a vida profissional 

do arquivista. 
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Análise dos dados 

 

Nosso corpus de pesquisa concentra-se em uma parcela de alunos de diferentes 

períodos do Curso de Bacharelado em Arquivologia da Universidade Estadual da Paraíba. 

Esclarecemos que foram enviados 35 e-mails a alunos regularmente matriculados, 

contendo um questionário com perguntas fechadas. Para a coleta dos dados, valemo-nos, 

naturalmente, das observações feitas em sala de aula e da aplicação de um questionário 

com as seguintes indagações: 1. A Faculdade de Arquivologia tem conhecimento do ensino 

das novas ferramentas tecnológicas (Softwares, Hardwares), além dos gêneros textuais 

virtuais e o hipertexto?; 2. Você acha que o curso oferece um direcionamento, no que diz 

respeito ao ensino dos processos de arquivamento em meio digital?; 3. Você já participou 

de algum processo de arquivamento eletrônico?; 4. Você acha que o letramento digital é 

um subsídio na formação de um arquivista?; 5. Você se julga letrado digital? e 6. É 

importante a Universidade inserir o letramento digital na formação do alunado do Curso de 

Arquivologia, a fim de que ele possa classificar, organizar, avaliar, preservar e representar 

a informação agora em um novo espaço: o virtual? 

Dentre os e-mails que foram respondidos, 30 foram selecionados aleatoriamente e 

tabulados, conforme o gráfico a seguir. 
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100%

120%

Sim 50% 20% 13% 97% 47% 100%

Não 50% 80% 87% 3% 53% 0%

Questão 1 Questão  2 Questão  3 Questão  4 Questão 5 Questão 6

 

 

Sabedores da importância da temática em tela, fomos em busca das informações 

pretendidas. De posse dos dados, constatamos que, na realidade, a Faculdade de 

      Gráfico: Resultado da pesquisa junto aos alunos de Arquivologia 
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Arquivologia não oferece um direcionamento, no que diz respeito ao ensino dos processos 

de arquivamento em meio digital. Isso pode ser atestado quando 80% dos entrevistados 

opinaram asseverando que, até o 4º período, o curso não norteia os alunos para esse 

processo. 

Em relação à pergunta sobre se a Faculdade tem conhecimento das novas 

ferramentas tecnológicas (Softwares, Hardwares), além dos gêneros textuais virtuais e o 

hipertexto, as opiniões se dividiram.  Essa divisão nos causa preocupação, haja vista que, 

na atual sociedade, a Universidade, por ser um centro de aquisição, construção e 

disseminação do saber, não pode ficar alheia ao ensino das TICs, principalmente os cursos 

que preparam cidadãos para serem mediadores e recuperadores de informações dos centros 

informacionais. 

 No tocante ao arquivamento eletrônico, 87% afirmaram que nunca haviam 

participado desse processo, ou mesmo que não o conheciam.  

Diante do avanço tecnológico e, conseqüentemente, do aperfeiçoamento das 

técnicas de arquivamento em meio eletrônico, há que se enfatizar a importância de o 

arquivista conhecer essa habilidade e se beneficiar dela, a fim de empregar adequadamente 

os equipamentos para tal efeito e deles usufruir. 

Baseado nisso, perguntamos se o letramento digital seria um subsídio na formação 

de um arquivista; 97% responderam que sim, no entanto, 53% deles não se consideram 

letrados digitais. Por essa razão, é imprescindível que a Universidade insira o letramento 

digital na formação do alunado do Curso de Arquivologia, preparando-o para classificar, 

organizar, avaliar, preservar e representar a informação em um novo espaço: o virtual. 

Quanto à inserção do letramento digital, os entrevistados foram unânimes em reconhecer 

que se trata de uma tarefa essencial para os alunos de Arquivologia. 

 

Reflexões conclusivas 

 

 Neste trabalho, nosso objetivo primordial foi o de chamar a atenção para o 

letramento do arquivista em TICs. Mesmo estando em destaque o uso das novas 

tecnologias e, conseqüentemente, o arquivamento em meio digital, a arquivística ainda 

não adotou esses mecanismos. São vários os motivos. Dentre os que se destacam, estão a 

falta de recursos financeiros e de profissionais habilitados nesse segmento. Portanto cada 

profissional deve repensar essas questões, pois, cada vez mais, os centros de informação e 
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de arquivos estão se automatizando, razão pela qual a Arquivologia deve inserir o 

letramento digital na formação do profissional arquivista contemporâneo. 

As bases que permitem que os documentos digitais sejam armazenados e 

disponibilizados para acesso via Internet devem ser compreendidas. No entanto, para o 

arquivista, não basta saber que as informações estão armazenadas no computador e 

passam via web para o usuário. Ele deve também ser um conhecedor do funcionamento 

tecnológico, em outras palavras, um letrado digital. Afinal, a esse profissional cabem a 

gestão documental e a preservação do acervo, porém preservar, no modelo digital, requer 

conhecimento e habilidades, por isso a formação do arquivista deverá outorgar o 

conhecimento básico das tecnologias. 

 Na atualidade, esses profissionais tentam garantir que os documentos sejam criados 

na gênese, segundo padrões que consideram aceitáveis para a sua respectiva preservação. 

Mas, como o indivíduo pode atuar no gerenciamento da produção documental, em âmbito 

digital sem ser letrado digitalmente? 

As tecnologias digitais, aplicadas à educação, podem desempenhar um papel 

fundamental na inovação das funções dos futuros profissionais da Arquivologia e na 

criação de novas formas de pesquisa. No tocante ao processo de ensino-aprendizagem, a 

Academia deve repensar seriamente a dimensão individual e coletiva dos processos 

educativos, os ritmos ou tempos de aprendizagem, as novas formas de estruturar a 

informação para a construção do conhecimento. Assim, o letramento do arquivista em 

Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs – é um dos elementos-chave para a 

utilização de arquivos eletrônicos. 
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Resumo 

Apresenta uma proposta para avaliação e seleção de softwares gerenciadores de arquivos. 
Consiste na atribuição de critérios em uma lista elaborada para a seleção e avaliação deste tipo 
de software. Esta proposta pretende servir como instrumento de apoio à tomada de decisão no 
processo de escolha do software mais adequado às necessidades de cada instituição. Este 
trabalho foi motivado por uma demanda da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal 
do Espírito Santo para automatizar o seu Centro de Memória. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 2004, a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Espírito Santo – PROEX-

UFES elaborou um Programa de Gestão da Extensão com o objetivo principal de “Ampliar a 

relação da Universidade na sociedade, desenvolvendo processos educativos, culturais e 

científicos, articulados com o ensino e a pesquisa, voltados para a solução de questões locais, 

regionais e nacionais” (UNIVERSIDADE..., 2008, p. 16). O referido Programa adotou a 

concepção de administração por projetos, formulando e executando cinco projetos, sendo que 

um deles, intitulado “Memória Viva da Extensão da UFES” tinha como finalidade a criação 

de um setor de informação e documentação, designado “Centro de Memória da Extensão da 

UFES” – CEMEX-UFES, para situar os dossiês formados pelas ações de extensão nas 

seguintes modalidades: programas, projetos, cursos, eventos e prestação de serviços, 

planejados e desenvolvidos pela comunidade universitária nos quarenta anos de extensão da 

UFES e as variadas formas de publicações geradas por essas ações. A seleção de um software 

para gerenciar o acervo desse espaço de informação, visando à mediação e o acesso aos 

conteúdos informacionais devidamente tratados e organizados, foi uma das ações 

desenvolvidas no contexto da implantação do CEMEX-UFES e que passaremos a descrever, 

considerando as especificidades da política acadêmica da UFES e sua presença no contexto 

nacional, bem como o respaldo dado pela literatura técnico-científica sobre a importância da 

gestão da informação e do conhecimento em organizações, por meio do uso da tecnologia da 

informação para que tenham a efetividade necessária.  

 

 

2 SOFTWARE PARA ARQUIVO: ESCOLHA, IMPLANTAÇÃO E APLICAÇÃO  

De acordo com Sawaya (1999, p. 436) software é “Suporte lógico, suporte de programação, 

um conjunto de programas, métodos e procedimentos, regras e documentação relacionados 

com o funcionamento e manejo de um sistema de dados”. No mercado brasileiro existem 

disponíveis diversos softwares desenvolvidos para armazenar, controlar e promover a 

transferência, a disseminação e a mediação de informação. Todos eles com características 

próprias que, exige dos profissionais da informação realizar planejamento para selecionar qual 

dentre eles será necessário para um arquivo, uma biblioteca e um museu. 
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Damasio e Ribeiro (2005) destacam que para escolher um software gerenciador de 

informação entre uma grande quantidade de opções, deve-se ter “[...] como critérios 

principais: o usuário da informação, os recursos de tecnologia da informação na instituição, os 

recursos financeiros, os humanos e o suporte de informática necessário”.  

 

Como a aplicação do software em unidades de informação está diretamente ligada à 

automação de rotinas e serviços de tratamento técnico de seus acervos, com o intuito de 

implantar uma infra-estrutura de comunicação para agilizar e ampliar o acesso à informação 

pelo usuário, ressalta-se sua importância como ferramenta de apoio ao “[...] registro, 

recuperação e contextualização da informação, uma vez que não há, ainda, recurso 

tecnológico capaz de ‘criar’ conhecimento sem auxilio da intervenção humana” 

(SANT’ANA; SANTOS, 2004, p. 54). 

 

Nesse contexto, o emprego do software na gerência de acervos arquivísticos possibilita não 

apenas maior êxito no desenvolvimento dos tradicionais métodos de organização do registro, 

da busca, recuperação e acesso à informação arquivística, mas também traz a modernização e 

aperfeiçoamento de produtos e serviços já existentes e o desenvolvimento e oferta, em tempo 

hábil, de novos, precisos e confiáveis produtos e serviços de informação para os usuários de 

arquivos que de acordo com Henriques (2003): 

 

[...] são instituições vocacionadas para a custódia, conservação e comunicação da 
documentação administrativa acumulada ao longo dos tempos. Sem qualquer 
preconceito, podemos afirmar que os arquivos constituem uma parcela significativa 
da memória de um País ou de um povo, e que salvaguardam os direitos legais [...] da 
instituições e das pessoas. São eles que, através de seus documentos, preservam os 
testemunhos da trajetória da evolução das [...] [organizações], registrando elementos 
sobre a sua formação, o seu desenvolvimento, ou sua decadência. 

 

  

A partir da definição apresentada por Henrique (2003) podemos considerar que a adoção de 

softwares adequados à gestão da informação arquivística, registrada em documentos únicos, 

originais e autênticos em seus vários suportes, leva-nos a dispor as informações produzidas de 

forma a torná-las acessíveis a qualquer pessoa ou organização interessada. Torna-se então um 

desafio na área da arquivologia promover a eficácia do processo de organização e tratamento 

da informação arquivística já que segundo Lopes (1998, p. 46): 
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Entre os tipos de informação, a arquivística tem um papel particular, porque, no 
campo das informações registradas ela é a mais fundamental e é comum a quase 
todas atividades humanas contemporâneas. [...]. Trata-se de um mosaico formado de 
peças imbricadas entre si. A perda de uma só peça traz dificuldades para a 
compreensão do conjunto [...]. 

Para Milstead (apud, CAMPOS, et al. 2006, p.69) o emprego de soluções mais eficientes para 

sistematizar o processo de intercâmbio de informações de maneira rápida e fácil, está 

contribuindo para a geração do conhecimento. Neste sentido, Luz (2002) afirma que “A 

informatização dos serviços de informação surge então, como elemento fundamental no 

processo de flexibilização do uso da informação e no próprio aperfeiçoamento e expansão 

destas tecnologias”. Com a disponibilidade de software com uma infinidade de recursos e 

possibilidades de uso, vários profissionais começam a empregá-los para controlar e agilizar as 

atividades de organização, busca, recuperação e acesso à informação nos mais diversificados 

espaços prestadores de serviço de informação. 

Assim, a partir dos anos 90 do século XX, vislumbrou-se uma nova fase nas organizações que 

prestam serviços de informação. Fase essa caracterizada, segundo Luz (2002) pela 

disponibilidade de: 

Pacotes de softwares [...]. Conhecidos como sistemas de gerenciamento de 
informação, [...] projetados para integrar e controlar as atividades essenciais 
informacionais pressupondo a utilização de normas e padrões internacionais que 
permitiriam a compatibilidade e o intercâmbio das informações.  
 

Diante destes aspectos, podemos afirmar que a escolha de um software, entre tantos 

disponíveis no mercado, para a informatização do acervo do CEMEX-Ufes foi uma atividade 

que permitiu conhecer o escopo atual da responsabilidade de um profissional arquivista em 

assegurar a eficiência de funcionamento de um arquivo. Vale destacar que não se pode 

selecionar e adquirir software para informatizar as rotinas e os serviços prestados por um 

arquivo simplesmente por estar em voga o processo de digitalização de documentos e muito 

menos pela sua aparência estética. Assim, Café (apud CÔRTE et al. 2002, p. 31) afirma que o 

profissional na ora de escolher um software deve “[...] tomar cuidado com as decisões 

baseadas em ideologias, modismo e expectativas pessoais ou ainda argumentos feitos de 

acordo com situações específicas sem observar a unidade de informações como um todo” e 

que, de preferência, siga o planejamento da instituição em que o arquivo está inserido. 
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Considerando o exposto acima, o processo de escolha do software para atender as 

especificidades do Centro de Memória da Extensão da Ufes pode ser descrito como um 

trabalho de equipe interdisciplinar, pois foi necessário ter visão global dos princípios técnicos 

e científicos da Arquivologia e da Biblioteconomia e, ao mesmo tempo, conhecer todo o 

conjunto de características do programa de gestão institucional que, na época, congregava a 

real política de extensão na UFES para o período 2004-2007, a qual estava baseada no Plano 

Nacional de Extensão (1999), estabelecido pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX) e, pautada por valores de cidadania plena, 

orientando-se pelos documentos conceituais básicos do FORPROEX como: Avaliação 

Nacional da Extensão Universitária (2001) e Indissociabilidade do Ensino, Pesquisa e 

Extensão e a Flexibilização Curricular: uma visão da extensão (2006) (UNIVERSIDADE..., 

2005). 

 

 

3 OS CRITÉRIOS DE ESCOLHA DO SOFTWARE GERENCIADOR DE ARQUIVO: 

O CASO DO CENTRO DE MEMÓRIA DA EXTENSÃO DA UFES 

 

Hoje, registra-se a crescente necessidade de uso da informação arquivística. Isso promove a 

necessidade do arquivo aumentar a sua capacidade de responder agilmente às demandas de 

informação em contexto francamente favorável para os usuários. Esse processo destaca ser 

imprescindível o emprego de software gerenciador de informação. 

 

Dessa forma a escolha do software para automatizar o referido Centro de Memória não foi 

baseada apenas nos aspectos visuais, ou seja, meramente estético da configuração. Foi 

necessário, em primeiro lugar responder as seguintes questões: 1. Como recuperar as 

informações com busca boleana ? 2 Como recuperar as informações com busca avançada? 3 

Como obter relatórios por assunto, tipologias de documentos, títulos, etc? 4. Qual a 

possibilidade de migrar relatórios para planilhas eletrônicas? 5. É um software amigável a 

outras mídias? 6. Qual é a necessidade de customização e se ele permite acontecer essa 

customização?  
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Após exaustiva análise das respostas dadas a essas questões partimos para o segundo 

momento, isso é, a concretização da escolha do software por meio de três critérios principais, 

a saber: 

• Identificação dos Aspectos Técnicos e Lógicos como: participação de arquivistas e 

bibliotecários no seu desenvolvimento; 2. configurações mínimas que não dependesse 

de hardware com memória RAM superior a 512 megabytes, assim como processador 

em torno de 3.2 gigahertz; flexibilidade de apoiar–se em software livre, pois, não 

poderíamos ter uma cópia ilegal do banco de dados MS-SQL Server (que é uma 

linguagem padrão para acesso e manipulação de bancos de dados); qualidade da 

gestão do tratamento e da recuperação da informação; capacidade de fornecer 

respostas rápidas, precisas e fidedignas aos pedidos de informação dos usuários; 

qualidade da sistematização, da emissão e da impressão de relatórios, principalmente 

da norma arquivística ISAD-G e em extensão DOC (Word), gráficos estatísticos em 

extensão XLS (Excel); capacidade de exportar e importar arquivos; capacidade de 

armazenar imagens digitais e digitalizadas, fixas e em movimento e a capacidade de 

segurança da base de dados quanto aos limites de acesso dos usuários e 

administradores sem restrições à consulta. 

 

• Verificação da Capacidade do software Ser Expandido para incluir o registro, a 

disseminação e a mediação das ações de extensão (programas, projetos, cursos, 

eventos, prestação de serviço, publicação), classificadas em oito áreas temáticas 

(Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, 

Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho), as quais são executadas segundo as 

cinqüenta e três linhas de extensão1, para permitir interface com o Sistema Nacional 

de Extensão Universitária (SIEX-BRASIL), um banco de dados de terminologia 

uniformizada, usado hoje para promover a veiculação de dados e informações em 

censos periódicos, como o Censo da Educação Superior. 

                                                 
1 As 53 linhas de extensão, são: 1. Alfabetização, leitura e escrita 2. Artes cênicas 3. Artes integradas, 4. Artes plásticas  5. Artes visuais 6. 
Comunicação estratégica 7. Desenvolvimento de Produtos 8. Desenvolvimento regional 9. Desenvolvimento rural e questão agrária 10. 
Desenvolvimento tecnológico 11. Desenvolvimento urbano 12. Direitos individuais e coletivos 13. Educação profissional 14. 
Empreendedorismo, 15. Emprego e renda 16. Endemias e epidemias 17. Divulgação científica e tecnológica 18. Esporte e lazer 19. Estilismo 
20. Fármacos e medicamentos 21. Formação de professores 22. Gestão do trabalho 23. Gestão informacional 24. Gestão institucional 25. 
Gestão pública 26. Grupos sociais vulneráveis 27. Infância e adolescência 28. Inovação tecnológica 29. Jornalismo 30. Jovens e adultos 31. 
Línguas Estrangeiras 32. Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem 33. Mídia-artes 34. Mídias 35. Música 36. Organizações da 
sociedade civil e movimentos sociais e populares 37. Patrimônio cultural, histórico e natural 38. Pessoas com deficiências, incapacidades e 
necessidades especiais 39. Propriedade intelectual e patente 40. Questões ambientais 41. Recursos hídricos 42. Resíduos sólidos 43. Saúde 
animal 44. Saúde da família 45. Saúde e proteção no trabalho 46. Saúde humana 47. Segurança alimentar e nutricional 48. Segurança pública 
e defesa social 49. Tecnologia da informação 50. Terceira Idade 51. Turismo 52. Uso de drogas e dependência química 53. Desenvolvimento 
humano.   
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• Analise da Idoneidade da Empresa em oferecer lisura nos processos de aquisição, 

manutenção via acesso remoto e treinamento para a manipulação do software. Em 

síntese, observamos que a escolha do software pautada pela observância dos princípios 

técnicos e lógicos e, pela integração dos dados do passado com os do presente oferece 

uma eficiência organizacional para a ProEx-Ufes ao garantir suas atividades de 

avaliação e planejamento estratégico. 

Após adoção dos critérios acima mencionados, foi realizada uma comparação com as 

informações sobre softwares específicos para informatização de unidades de informação 

apresentadas por Corte et al (2002). Essa comparação permitiu identificar entre oito, três 

softwares que poderiam atender às necessidades do Centro de Memória da Extensão da Ufes . 

O quadro abaixo destaca esses softwares: 

QUADRO 1: Lista de softwares identificados como apropriados aos requisitos do Centro de 
Memória da Extensão da Ufes e empresas licenciadoras. 

DENOMINAÇÃO DO SOFTWRE EMPRESA LICENCIADORA 

POLIDOCWARE 
Poliedro, Informática, Consultoria e Serviços 
Ltda 

DOCMANSUITE 
MAS - Informações, Sistemas e Automação 
Ltda. 

ARGONAUTA - LINHA ARQUIVO 
Datacoop - Cooperativa de Bibliotecários, 
Documentalistas, Arquivistas e Analistas da 
Informação Ltda 

 

Vale ressaltar que, por indicação de profissionais da área de arquivologia, foi incluído no 

processo de escolha o software On Base, da Ícone Engenharia que não faz parte dos softwares 

descritos em Cortes et al (2002). 

 

Face aos critérios anteriormente mencionados, realizamos uma análise mais detalhada desses 

quatro softwares e optamos pela aquisição do Argonauta Linha Arquivo, fornecido pela 

Cooperativa de Bibliotecários, Documentalistas, Arquivistas e Analistas da Informação Ltda 

(DATACOOP), por apresentar o maior número de informações que interseccionavam com os 

requisitos de implantação e organização do Centro de Memória da Extensão da Ufes. Como a 
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Pró-reitoria de Extensão da Ufes não possuía o banco de dados SQL para compor a 

operacionalização do software Argonauta, instalou-se como plataforma o banco de dados 

INTERBASE por ser um software livre que é uma opção, para otimizar a automação dos 

serviços e produtos a serem oferecidos pelo Centro de Memória sem investimento. 

Reforçando esta abordagem, Silva (2004) afirma: 

 

Por causa da alta customização, o uso de ferramentas baseadas na plataforma livre 
tem sido uma saída para inúmeros orçamentos de um plano diretor de informática de 
[...] Unidades de Informação Pública. Inúmeras vantagens podem ser elencadas 
sobre o uso de software livre, como a liberdade de estudar como o programa 
funciona, e adaptá-los as suas necessidades. 

 

Após a realização de quarenta horas de treinamento, a equipe responsável pela implantação do 

CEMEX-Ufes começou a fazer a aplicação do software Argonauta e assim, até o presente 

momento verifica-se inúmeras vantagens, tais como: o sistema já permite consultas internas, 

fornecendo, em tempo hábil, informações precisas ao desenvolvimento das atividades 

administrativas da ProEx-Ufes; flexibilidade para customização e fácil obtenção de relatórios.  

 

Por fim, consideramos que a aquisição do software Argonauta – Linha Arquivo foi benéfica 

para preservar o acervo do CEMEX-Ufes e por estar permitindo um efetivo gerenciamento da 

memória da extensão da Ufes, maximizando o uso do acervo.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os softwares para apoiar as ações desenvolvidas na qualificação dos processos de 

gerenciamento, disseminação e mediação da informação existente no patrimônio documental 

de valor histórico nas instituições públicas e privadas são, reconhecidamente uma ferramenta 

imprescindível para a construção dos bancos de dados que disponibilizam importantes acervos 

existentes nos arquivos aos seus usuários. 

 

As vantagens de realizar a escolha de um software gerenciador de arquivo usando critérios 

integrados a política institucional e aos seus aspectos técnicos e lógicos estão em benefícios 

como: 1. Padronização: Carrega para cada conjunto de documentos os diversos assuntos e 

temas relacionados a eles; 2. Organização: Mantém um ordenamento alfabético por título, 

assunto, etc., facilitando e agilizando a busca, a recuperação, a localização e o acesso à 
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informação; 3. Integração: A padronização e a organização e controlada permite a circulação 

dos documentos no ambiente institucional sem perdas ou extravios de documentos; 4. 

Segurança: Facilidade na concessão de acesso específico para tipos diferentes de usuários. 5. 

Confiabilidade: Diminui o tempo de retrabalho da informação. 

 

Identificamos que outro ganho expressivo gerado pelo uso de software gerenciador de arquivo 

no Centro de Memória da Extensão da Ufes se apresenta na considerável precisão no processo 

de comunicação entre as bases de dados das ações de extensão do presente e passado. Assim, 

o conhecimento adquirido pela identificação do acervo aumentou a qualidade da decisão a ser 

tomada, baseada nos dados, através de um controle de ordem gerencial e administrativa, 

apesar de alguns usuários mostrarem resistência natural quando algo novo é proposto, pois é 

necessário aprimoramento e qualificação técnica. 

 

Conclui-se que a iniciativa de comunicar os procedimentos operacionais da escolha de um 

software para automação do Centro de Memória da Extensão da Ufes aponta que esse é um 

caminho que deve ser percorrido para que os arquivistas e outros profissionais da informação 

possam visualizar: A construção da consciência sobre as dimensões da preservação da 

memória coletiva representada pelos acervos documentais gerenciados por Software; as ações 

desenvolvidas na qualificação dos processos de gerenciamento, disseminação e mediação da 

informação existente no patrimônio documental de valor histórico nas instituições públicas e 

privadas; a aplicação das Tecnologias da Informação em ambientes arquivísticos para atender 

às múltiplas finalidades que se forjam nas demandas de acesso a fontes de informação; o 

papel de arquivista disseminador e mediador da informação de valor permanente. 
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RESUMO 
 

O objetivo deste artigo é traçar um panorama geral de como a tecnologia de assinatura 

digital vem sendo aplicada em documentos digitais nas diversas esferas do judiciário brasileiro. As 

TIC’S (Tecnologias de Informação e Comunicação) estão indubitavelmente trazendo melhorias no 

sentido de racionalização dos espaços físicos, no armazenamento e em relação ao tempo dispendido 

para acessar a informação. Faz-se necessário a realização de estudos de caso que enfoque, a gênese 

documental, sua organização e um estudo de usuários destas tecnologias, com o intuito de 

aperfeiçoar as metodologias empregadas e para que haja uma consolidação destas técnicas na área 

judiciária, o qual poderá servir de paradigma para toda sociedade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Existe um provérbio popular que diz: “a justiça tarda, mas não falha”. Quem procura a justiça, 

espera que ela seja feita. Quando a espera prolonga-se demasiadamente, acaba por manter a 

injustiça que se procura reparar, ou seja, existe um componente cronológico no fazer-se justiça. 

Atualmente no Brasil esta espera cronológica está sendo reduzida na medida em que já é possível 

instaurar um processo judicial totalmente digital, sem necessidade da presença física do advogado e 

nem necessidade de que os juízes estejam presentes na mesma sala, e nem sequer a materialidade do 

processo. Essa situação, impensável há poucos anos, já é uma realidade na justiça brasileira, o que 

está imprimindo uma dinâmica mais veloz aos processos. Em outras palavras, espera-se que se 

possa fazer justiça em tempo justo. 

O presente artigo pretende fornecer um panorama geral sobre a implantação da assinatura digital 

e dos processos eletrônicos, entendidas como processos infocomunicacionais e de suas aplicações 

em prol da agilidade e transparência da justiça. O tema será abordado a partir do ponto de vista da 

Ciência da Informação enfocando a percepção dos desembargadores do Tribunal Regional Federal 

da Quarta Região que utilizam a assinatura digital, dentro da perspectiva teórico metodológica 

fornecida pelo método quadripolar. Abordaremos neste estudo os pólos epistemológico e teórico, 

enquanto que os pólos técnico e morfológico serão tratados na continuação desta pesquisa 

 

2. IMPLANTAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL: PANORAMA GERAL 

 

Para falarmos dos usos da assinatura digital no judiciário brasileiro precisamos verificar 

como este processo foi se solidificando e se tornado aceito e usual dentro dos tribunais. O primeiro 

ponto a ressaltar é a rápida evolução sofrida por essas tecnologias de Informação e Comunicação, 

desde o planejamento à sua implantação. Em novembro de 2006, quando iniciou-se esta pesquisa, o 

embasamento jurídico para a utilização destas tecnologias era a Medida Provisória nº 2.200-2/01 

que instituía a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil, cujo objetivo é garantir a 

autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em formato eletrônico, sendo 

composta por uma Autoridade Certificadora Raiz (AC-Raiz), Autoridades Certificadoras (AC) e 

Autoridades de Registro (AR). As ACs são responsáveis pela emissão de certificados digitais, 

através das chaves criptográficas, as quais são vinculadas ao respectivo titular. Às ARs cabe 

identificar e cadastrar os usuários de cerificação digital da AC a que estão vinculados. A referida 

MP 2.200-2/01 designou o Instituto de Tecnologia da Informação (ITI), autarquia federal vinculada 

ao Ministério da Ciência e Tecnologia, como a AC-Raiz, com a função de emitir, expedir, distribuir, 
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revogar e gerenciar os certificados digitais das Autoridades Certificadoras em nível subseqüente ao 

seu, além de fiscalizar e auditar as ACs e ARs.  

Neste breve espaço de tempo, compreendido entre novembro de 2006 e maio de 2008, ou 

seja, em apenas dezenove meses, foi aprovado o Projeto de Lei nº 5828/01, que foi transformado na 

Lei nº 11.419/06, publicada no dia 19 de dezembro de 2006, o que significou um marco na 

legislação brasileira sobre a informatização do processo judicial, na medida em que possibilitou a 

expansão deste meio para diversas aplicações. A referida Lei nº 11.419/06 admite o uso do meio 

eletrônico, tanto na transmissão quanto no armazenamento dos processos judiciais civil, penal e 

trabalhista. Contudo, para que o processo tenha validade jurídica ele precisa ter necessariamente 

uma “assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora 

credenciada, na forma de lei específica” 3. 

Em 21 de abril de 2007, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministra Ellen 

Gracie, utilizou a tecnologia de assinatura digital na primeira edição do DJ (Diário da Justiça) 

eletrônico, atendendo com isto a mesma Lei nº 11.419/06, que institui o processo virtual. Desta 

forma, o DJ eletrônico tornou-se um dos primeiros exemplos da utilização da assinatura digital em 

órgãos do judiciário. 

No dia 30 de maio de 2007, o STF regulamenta o processo eletrônico (e-STF)4, através da 

Resolução nº 344, que consiste na utilização do meio eletrônico para a tramitação de processos 

judiciais, além da comunicação de atos e transmissão de peças processuais no âmbito do STF. Os 

processos são protocolados eletronicamente, via internet e aqueles protocolados fisicamente, terão 

seus originais convertidos para o meio digital. As intimações, neste caso, são feitas pelo e-STF, 

dispensando publicação no Diário Oficial, inclusive no DJ eletrônico. A confirmação de ciência da 

intimação acontece no momento da consulta ao teor da decisão no sistema eletrônico e as 

assinaturas dos ministros nos documentos também podem ser feitas digitalmente.  

Por sua vez, o STJ (Superior Tribunal da Justiça) aplica a tecnologia de assinatura e 

certificação digital sob a forma da petição eletrônica, ou e-pet. Neste caso, o tribunal abre a 

possibilidade de receber dos advogados os requerimentos sob forma eletrônica, sem precisar se 

deslocar para entregar fisicamente as petições. Isto somente é possível na medida em que os 

advogados estejam credenciados no sistema do STJ, que tenham os programas instalados em seu 

computador e que possuam uma assinatura digital para confirmar a identidade do emissor da 

                                                 
3 Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Art. 1º, § 2º, III-a 
4 http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=visualiza_noticia&id_caderno=20&id_noticia=16574 – 
acessado em 04 de junho de 2007 
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informação e integridade do conteúdo. Em declaração a imprensa5, o presidente do STJ, ministro 

Raphael de Barros Monteiro Filho, aponta para alguns aspectos de melhoria aportados por esse 

sistema que dizem respeito à redução do serviço burocrático, à agilidade no trâmite processual, à 

segurança contra a perda de autos e democratização da divulgação do processo, que fica disponível 

para consulta via internet. A primeira petição eletrônica6 encaminhada pela internet foi recebida dia 

30 de maio de 2007, um pedido de habeas-corpus assinado digitalmente com certificado da ICP-

Brasil, tendo como autoridade certificadora a Secretaria da Receita Federal. Depois de enviado, o 

sistema gera um relatório contendo o nome do advogado e das partes, a identificação dos arquivos 

enviados e a data e hora de transmissão. 

Como se pode observar por essa breve trajetória de implantação da assinatura digital e dos 

processos eletrônicos na Justiça brasileira, esse assunto reveste-se de extrema importância na 

medida em que se trata de uma tecnologia de ponta implantada em um ínfimo espaço de tempo. 

Sendo uma forma de validação da assinatura do indivíduo, tradicionalmente física e palpável, a 

assinatura digital assume um caráter cada vez mais abstrato e etéreo. Este artigo enfoca a tecnologia 

aplicada na comunicação de informações dentro do sistema judiciário brasileiro para, em momento 

posterior avaliar o impacto destas tecnologias na transformação sócio-cultural da sociedade e na sua 

relação com a justiça.  

 

3. MÉTODO QUADRIPOLAR COMO DISPOSITIVO METODOLÓGICO DE 

PESQUISA 

 

Considerando-se a justiça brasileira como um sistema, poderíamos selecionar qualquer uma 

das áreas da informação – gênese, organização e comportamento informacional - do fluxo 

informacional estabelecido no sistema judiciário. Contudo, optamos por delimitar o universo dessa 

pesquisa à utilização das assinaturas digitais por parte dos Desembargadores do Tribunal Regional 

Federal da Quarta Região (TRF4), entendendo-os como, dentro do fluxo informacional, os últimos 

usuários antes da chegada do processo ao arquivo da instituição. 

Para alcançar o objetivo proposto, quer seja, estudar a introdução da justiça federal no 

mundo digital/eletrônico, optamos pela utilização do Método Quadripolar7 de investigação. Esse 

método repousa sobre a possibilidade de um feed-back constante entre quatro pólos: o pólo 

                                                 
5 http://www.aaerj.org.br/modules.php?name=News&file=article&sid=1192&mode=&order=0&thold=0 – acessado em 
21 de maio de 2007 
6 http://www.tiinside.com.br/Filtro.asp?C=5&ID=74294 - Acessado dia 31 de maio de 2007 
7 Para um aprofundamento do Método Quadripolar de investigação, aplicado às Ciências da Informação indicamos a 
obra de Armando Malheiro da Silva, principalmente no livro, escrito com Fernanda Ribeiro intitulado “Das Ciências 
documentais a ciência da informação (SILVA E RIBEIRO 2002) 
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epistemológico, o pólo teórico, o pólo técnico e o pólo morfológico. Relacionando-se entre si numa 

dinâmica constante, esses pólos buscam a compreensão do fenômeno info-comunicacional 

enfocado. 

No pólo epistemológico construimos o objeto estudado, definindo-o dentro do paradigma 

assumido na investigação. Sendo a informação nosso objeto, e objeto científico da Ciência da 

Informação, temos essencialmente dois paradigmas a disposição: o paradigma custodial e o 

paradigma pós-custodial, definidos por SILVA (2006). O autor assume o conceito de paradigma 

desenvolvido por Thomas Kuhn em sua obra “A estrutura das revoluções científicas”, adaptando-o 

para o campo das Ciências Sociais, como forma de compreender os documentos e seus conteúdos, 

ou seja, sua informação. 

Segundo SILVA (2006, p. 158), o paradigma custodial foi construído em uma matriz 

historicista e técnico-profissional.  

 

Este paradigma identifica-se com a Modernidade, pois nasce nela, sob a 

égide do desenvolvimento e da consagração da História, das instituições 

memorialísticas e custodiadoras geradas pelo Estado-Nação e incorporadas 

mais tarde (depois da II Guerra Mundial) no Estado Cultural, tais como os 

Arquivos, as Bibliotecas e os Museus e do pendor técnico/tecnicista ou 

procedimental, apurado ao longo do séc. XX, dos profissionais criados por 

esse tipo de instituições ou serviços.  

 

 Armando Malheiro da Silva resume suas características como (2006, p. 158):  

 

primado da História como fonte legitimadora e matriz modeladora 

(formadora); necessidade custodial extrema tanto para alimentar o discurso 

historiográfico e ideológico de preservação/exaltação da identidade 

cultural/nacional, como para sustentar o mercado dos bens materiais antigos 

e raros e dos objectos de Arte (antiquários, alfarrabistas, galeristas); e 

operacionalização do acesso (controlado) e das condições de custódia 

através de um corpo de normas e de procedimentos (dimensão técnica), 

muitos empíricos (baseados no senso comum), vários anacrónicos (em face 

às sucessivas alterações tecnológicas e outras) e alguns científicos 

(procedentes, sobretudo, na área do restauro e conservação por intermédio 

da Química, da Física, da Biologia, etc.). 

 

Por sua vez, o paradigma pós-custodial que está emergindo na Era da Informação 

(SILVA, p. 158): 
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(..) e nos meandros de uma conjuntura de transição bastante híbrida, 

complexa e sujeita a um ritmo de inovação tecnológica e científica quase 

vertiginoso (a Sociedade pós-industrial, da informação, em rede etc.). A 

Ciência da Informação TRANS e INTERDISCIPLINAR, que defendemos, 

só é possível no seio de um modo de ver, de perspectivar distinto do 

modelado pelo paradigma anterior, em que a preocupação pela custódia e a 

“ritualização" do documento é secundarizada pelo estudo científico e pela 

intervenção teórico-prática na produção, no fluxo, na difusão e no acesso 

(comunicação) da INFORMAÇÃO (representações mentais e emocionais 

que podem estar em diversos suportes e em mutação constante). 

 

Atualmente estes dois paradigmas coexistem e provocam uma tensão entre eles na medida 

em que no primeiro paradigma observamos a primazia do suporte sobre o conteúdo, o controle do 

acesso à informação e seu armazenamento, o segundo leva em conta a dinamicidade da informação, 

podendo estar em diversos formatos e suportes. 

 Sem deixar de perceber a existência do paradigma custodial como algo cristalizado nas 

instituições e que necessita de renovação, acreditamos que somente sob uma perspectiva do 

paradigma pós-custodial poderemos fazer os estudos informacionais avançarem de forma a 

privilegiar a informação, deslocando o foco do suporte do documento.  

 Uma vez assumido o paradigma dentro do qual nos movimentamos para a produção de 

nosso estudo, passamos para o segundo pólo proposto pelo Método Quadripolar: o polo teórico. 

Nele definimos o problema da pesquisa, quer seja, a implantação da assinatura digital na justiça 

brasileira, e estabelecemos a hipótese de que as assinaturas digitais trouxeram mais dinamicidade ao 

fluxo infocomunicacional incrementando, dessa forma, o fazer da justiça brasileira. A Teoria dos 

Sistemas será usada como explicativa do fenômeno infocomunicacional buscando a possibilidade 

de entendermos o fenômeno na sua globalidade, considerando que a totalidade é mais do que a 

simples soma das partes. 

A adoção de tecnologias como a assinatura digital e certificação digital vêm garantir 

confiabilidade e autenticidade no momento da troca de informações, cujas características a serem 

consideradas são a autenticidade, privacidade, integridade, não-repúdio, autenticação e autorização. 

Em documentos analógicos, conteúdo e suporte são quase inseparáveis, tornando-se mais 

fácil determinar sua autenticidade a partir de suas características físicas, legitimando o paradigma 

custodial. Em documentos digitais essa possibilidade não existe. Pelo contrário, por vezes, para 

preservar a informação é necessário transformar o objeto físico ou lógico que a transporta. Neste 
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caso, para preservar a autenticidade é fundamental definir as propriedades da informação que 

deverão ser asseguradas durante o processo de transformação. A informação precisa ser analisada 

quando submetida a diferentes tecnologias, na medida em que estas possam vir a influenciar a 

criação, o fluxo e comportamento informacionais. O impacto causado decorrente da substituição do 

suporte papel, contendo uma assinatura manuscrita, para a assinatura digital, implica a preocupação 

com uma série de fatores como disseminação, conscientização e capacitação, capazes de transpor as 

barreiras culturais que possam existir nesta mudança. 

Por fim, a certificação digital vem trazer segurança ao emissor e ao destinatário da 

mensagem, na medida em que um terceiro elemento atua na validação das assinaturas digitais, 

associando o emissor à chave pública e dando confiabilidade à mensagem, garantindo ao 

destinatário que ela foi emitida pela pessoa que assinou digitalmente.  

SANTOS (2005, p.91) exemplifica a necessidade da utilização da certificação digital para 

garantir a confiabilidade da informação: 

 

Para que duas instituições troquem documentos assinados, basta que possuam 
softwares compatíveis com uma infra-estrutura de chaves públicas que permita 
criptografar e descriptografar documentos, por exemplo, no caso da plataforma 
Windows, uma versão atual do leitor de correio eletrônico MS-Outlook e um 
software que emita certificados, como por exemplo, o Microsoft SP Server Edition. 
Se as instituições tiverem um acordo mútuo de confiança, nada mais será 
necessário. Porém, se precisarem de validade jurídica junto a terceiros, a legislação 
orienta que os certificados sejam emitidos por Autoridade Certificadora (AC) 
credenciada na ICP-Brasil. 

 

A Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP) tem a função de atribuir certificados digitais aos 

usuários de assinaturas digitais. Neste contexto, a forma de transmissão torna-se fundamental para 

garantir autenticidade ao documento eletrônico, envolvendo a forma física e intelectual que possui o 

documento no momento de recebimento pelo destinatário. Segundo RONDINELLI (2005, p.98) 

 
O requisito forma de transmissão [...] implica que o documento tenha a mesma 
forma física e intelectual do momento em que é enviado ao momento em que é 
recebido. No caso do documento eletrônico, tal forma pode ser assegurada por 
meio da assinatura digital. 

 

Estudar a realidade do sistema judiciário brasileiro de um ponto de vista da Ciência da 

Informação requer que se faça recurso aos fundamentos tradicionais da Arquivologia, 

Documentação, Informática e Ciências Jurídicas. Contudo, devido à complexidade do estudo, em 

um primeiro momento é imprescindível a compreensão de problemas relativos ao conceito de 
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documento. Se antes não tínhamos os recursos oferecidos pela atual tecnologia, por ironia temos 

mais problemas, decorrentes dela. A dinâmica da informação sob suporte eletrônico provoca a 

revisão/questionamento de determinados conceitos. Segundo o dicionário brasileiro de terminologia 

arquivística, documento é a “unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou 

formato”(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 73). 

Se documento pode ser entendido como o registrar, o conteúdo registrado em determinado 

suporte, por sua vez, o documento eletrônico diz a qual suporte este registro foi aposto, de uma 

forma adjetivada. O “eletrônico” é, de certa forma, um adjetivo ao “documento”, que o qualifica 

através da linguagem utilizada, os códigos binários que representam a informação. Todavia, ambos 

os conceitos são restritivos se comparados a amplitude conceitual do conceito de Informação. É 

como se, de alguma maneira, a informação estivesse ligada aos fins pelos quais esse documento foi 

criado, aos objetivos principais do usuário e, por outro lado, o documento ou seu suporte estão 

ligados às tecnologias empregadas, que por si só são somente meios, instrumentos a serviço da 

informação. Para contextualizar, vejamos como SILVA (2006, p.145) define documento: 

 

Informação registrada num suporte humano e material/tecnológico. É condição 
necessária, mas não suficiente para que ocorra em pleno o fenômeno info-
comunicacional. Toda a informação que o ser humano cria, recebe e guarda na sua 
memória tem como fonte e suporte o próprio corpo. 

 

 Entretanto, a informação precisa ser analisada quando submetida a diferentes tecnologias, na 

medida em que estas possam vir a influenciar a criação, o fluxo e comportamento informacionais, 

desequilibrando as fronteiras do espaço-tempo, neste caso referindo-se especificamente as 

tecnologias digitais e em redes. Podemos pressupor, portanto, que as próprias tecnologias têm o 

poder de ampliar o processo de cognição humana e, por conseguinte, da informação e do 

conhecimento apreendido. Por outro lado, não é possível dissociar informação de comunicação, ao 

mesmo tempo em que ambos possuem suas peculiaridades, no estudo de seus objetos. Todavia 

podem e devem ser complementares. O documento trata-se, portanto do resultado da aplicação de 

técnicas de registro contendo toda dinâmica da comunicação. 

Quanto à informação jurídica, própria desta pesquisa, podemos conceituar, segundo 

GUIMARÃES (2005, p.7) como: “O conjunto de conteúdos que integram o universo conceitual da 

Ciência Jurídica (e das instituições afetas a seu fazer), que se expressam por meio das formas 

documentais exteriorizadoras da atuação jurídica.” 

 Independente do suporte em que se encontre esta informação, para garantirmos sua eficácia 

probatória são necessários três principais requisitos: a garantia que estará acessível quando for 
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necessário apresentá-la como prova, a garantia de sua autenticidade através da assinatura, podendo 

ser necessário o reconhecimento de firma e, por fim, a garantia de integridade, para que, em caso de 

dúvida, possa ser realizada uma perícia. 

 No que diz respeito à informação em ambiente digital, o fato de possuir características ainda 

mais dinâmicas do que em suporte papel traz, além das vantagens de atualização e 

reprodutibilidade, também algumas preocupações quanto à veracidade e autenticidade de seu 

conteúdo e autor. No caso de informações jurídicas, este fator é primordial para que a justiça 

transcorra com transparência e eqüidade. Neste sentido foram adotados recursos que pudessem 

garantir a integridade da informação, tais como a assinatura digital e certificação digital. 

Como lembra Ferreira no livro Preservação Digital (FERREIRA, 2006), o conceito de 

autenticidade varia de acordo com a ciência em que está sendo utilizado. Entre historiadores, por 

exemplo, a autenticidade liga-se a questão da identidade e da integridade, ou seja, de que o 

documento deve ser aquilo ao que ele se propõe ser. Nesse caso o conteúdo é considerado 

verdadeiro, na relação com o original, em relação ao contexto histórico de sua produção e se sua 

trajetória custodial possa ser identificada. 

Para o arquivista, por outro lado, a autenticidade não pressupõe a veracidade ou sua 

utilização, mas é colocada em seu caráter comprobatório e testemunhal, utilizando-se, para isto, da 

Diplomática. Ou seja, mesmo se o documento contém erros, ou mesmo tendo sido falsificado, o 

documento é autêntico na medida em que é a prova de uma falsificação. Conforme DURANTI 

(1998, p.17, tradução nossa): 

 

Documentos diplomaticamente autênticos são aqueles que foram escritos de acordo 
com a prática do tempo e lugar indicados no texto, e assinados com o(s) nome(s) 
da(s) pessoa(s) competente(s) para produzi-los. Documentos historicamente 
autênticos são aqueles que atestam eventos que realmente ocorreram ou informação 
que é verdadeira. 

 

 A autenticidade de documentos digitais seria ligada à capacidade de identificar os elementos 

diplomáticos que permitem deduzir o porquê, o quando, o onde e o por quem de um documento, ou 

seja, que seja o que se propõe a ser. “Outras definições pressupõem conceitos como autenticação, 

integridade, completude, veracidade, validade, conformidade com o original, significância e 

adequabilidade ao fim a que se destina” (FERREIRA, 2006, p.50). Para um maior entendimento, 

utilizaremos algumas definições do Manual para Arquivos Electrônicos (ICA, 2005, p.12): 

 

Autenticidade, definida como “a permanência ao longo do tempo das 
características originais do documento de arquivo no que respeita ao contexto, 
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estrutura e conteúdo”, o que significa que o documento de arquivo é o que pretende 
ser; e Fidedignidade, referida como a capacidade do documento de arquivo “servir 
de prova digna de crédito”, referindo-se à autoridade e fiabilidade do documento de 
arquivo enquanto prova. 

 

A autenticidade de documentos digitais estaria ligada à capacidade de identificar os 

elementos diplomáticos que permitem deduzir o porquê, o quando, o onde e o por quem de um 

documento, ou seja, que ele é o que se propõe a ser. 

Para isso é necessário estabelecer a proveniência do documento, contextualizando sua 

existência e sua trajetória na mesma medida em que sua integridade não tenha sido comprometida, 

através da preservação de suas propriedades, seja para um documento analógico ou digital. 

A autenticidade de documentos analógicos, manuscritos, datilografados é a mesma que para 

os documentos digitais. O que foi introduzido com os documentos digitais é a facilidade na 

alteração dos documentos, a velocidade em que essas alterações podem se propagar e a dificuldade 

em detectar a adulteração. 

Conforme dissemos anteriormente, nos documentos analógicos conteúdo e suporte são quase 

inseparáveis, tornando-se mais fácil determinar sua autenticidade a partir de suas características 

físicas. Provavelmente por isso a conservação do suporte tenha sido priorizada para garantir a 

preservação da informação, legitimando o paradigma custodial a que a Ciência da Informação 

esteve presa até o século XX. Em documentos digitais essa possibilidade não existe, pois não se 

consegue chegar ao nível de bits, na tentativa de rastrear sua seqüência. Pelo contrário, por vezes 

para preservar a informação é necessário mesmo transformar deliberadamente o objeto físico ou 

lógico que a transporta. Nesse caso, para preservar a autenticidade é fundamental definir as 

propriedades da informação que deverão ser asseguradas durante o processo de transformação, ou 

seja, assegurar a permanência de sua essência. É a definição de sua essência, ou seja, de suas 

propriedades, que garantirá a autenticidade. Contudo, devemos estar atentos para uma das 

propriedades fundamentais de um objeto digital: a sua dinamicidade. 

Por exemplo, se a propriedade fundamental de um documento é apenas seu conteúdo textual, 

então basta que seus caracteres ASCII8 sejam preservados. Mas se a propriedade significativa é 

definida em termos da posição do texto na página, como ocorriam com processos jurídicos 

manuscritos em que se encontram anotações nas margens da página ou então diversos carimbos, 

então é necessário recorrer a outros formatos, como por exemplo, o PDF9.  

                                                 
8
 American Standard Code for Information Interchange. Trata-se de um conjunto de códigos capaz de representar letras, 

dígitos e outros símbolos, utilizado por computadores para troca de informação textual. 
9 Portable Document Format, permite representar o mesmo documento em diferentes hardwares e aplicativos. 
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Longe de serem conclusivas, estas questões referentes ao pólo teórico tem o intuito de 

fomentar a pesquisa e discussão da temática apresentada e levar a reflexão aos outros pólos que 

compõe o método Quadripolar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos observar que esta tecnologia reflete o anseio de agilizar o julgamento dos 

processos, mas também evidencia a facilidade e preferência em utilizar informações no suporte 

digital em comparação a outros suportes. Isto fica evidente quando pensamos na dinamicidade da 

informação, onde formamos uma cultura em que buscamos a informação necessária diretamente na 

Internet ou em bases de dados, atualizadas e disponíveis 24 horas por dia. 

Através de um estudo de caso, quer seja de comportamento informacional, relativo a estudo 

de usuários no TRF4 como proposto nesta pesquisa, quer seja nas outras áreas da informação, 

gênese e fluxo informacionais, podemos observar melhor estas transformações que estão ocorrendo 

em um ritmo cada vez mais veloz e com isto trazer a tona os problemas decorrentes da avalanche 

informacional a que estamos sujeitos diariamente. 
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RESUMO 

Tendo como ponto de partida a insuficiência de espaço físico para armazenamento de autos de 

processos judiciais findos, problema existente no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios, o texto se propõe a apresentar um modelo de gestão documental que soluciona de 

forma definitiva o problema ora tratado. A metodologia adotada foi a de gerenciamento de 

projetos, associada às técnicas de Arquivologia e do Direito, e ao uso de novas tecnologias da 

informação. Nesse sentido, elaborou-se um projeto básico intitulado de “PROMA – Projeto de 

Modernização dos Arquivos do TJDFT”, subdividindo-o em quatro subprojetos. Os 

subprojetos tiveram e têm como finalidade aprovar e aplicar a Tabela de Temporalidade 

Documental – Área Fim, elaborar um Projeto de Arquitetura de Gestão Eletrônica de Arquivo, 

criar um ambiente favorável às mudanças de valores e cultura decorrentes da implantação do 

PROMA, construir um espaço para execução da digitalização e da microfilmagem eletrônica, 

adquirir uma sala-cofre para armazenamento de mídias, ampliar a capacidade de 

armazenamento do Storage, customizar o sistema informatizado, promover o tratamento 

arquivístico da massa documental acumulada, permitindo a implementação de uma política 

perene de gestão documental, e construir uma nova sede, dentro de padrões arquivísticos, para 

o Arquivo Central. O PROMA está em fase de execução e as expectativas de resultados 

positivos são muito grandes, não só por parte do TJDFT, mas de diversos outros órgãos que 

esperam que haja sucesso nessa empreitada, para que se possa ter um modelo de gestão a ser 

seguido. 
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INTRODUÇÃO 

 

Não é novidade para os Arquivistas e trabalhadores da Área de Arquivo que a falta 

de uma política de gestão documental tem como conseqüência o acúmulo desordenado e 

inadequado de documentos, gerando graves problemas de administração, que variam do 

armazenamento ao acesso. 

Durante anos as instituições brasileiras vieram criando verdadeiras massas 

documentais acumuladas, de forma indiscriminada, guardando documentos de maior e menor 

valor numa mesma sistemática e, normalmente, em locais completamente nocivos à 

preservação de documentos. 

No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios a realidade não se desenhou 

diferente da retratada anteriormente, o que criou uma situação de mais de 40 (quarenta) anos 

de acúmulo de documentos sem nenhuma preocupação arquivística. 

Entretanto, nas últimas gestões do TJDFT, considerando o esgotamento da 

capacidade de armazenamento dos arquivos e a necessidade de acesso rápido À informação, 

houve um momento ímpar para os servidores da Secretaria de Gestão Documental, que 

receberam a missão e a confiança da Administração Superior da Casa para que apresentassem 

uma solução para o problema. 

Sabedora da oportunidade, a Secretaria de Gestão Documental desenvolveu o 

“PROMA – Projeto de Modernização dos Arquivos do TJDFT”, que é um projeto de grandes 

dimensões e que visa criar uma política de gestão documental de processos judiciais para esta 

Corte de Justiça. 

O PROMA foi dividido em quatro Subprojetos, que estão sendo executados de 

forma gradativa, e acompanhados e controlados “in loco” pelos servidores da Secretaria de 

Gestão Documental. 

A metodologia de gerenciamento de projetos adotada pelo Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e Territórios tem se mostrada eficiente e eficaz, com suas informações mais 

relevantes transcritas nas entrelinhas do texto a seguir. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A falta de espaço para armazenamento de autos de processos judiciais findos não é 

uma particularidade do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT. Como 
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se sabe esta realidade tem se tornado, cada vez mais, um problema de proporções alarmantes 

para todos os órgãos do Poder Judiciário. 

Num primeiro momento, nem se discute se os espaços a serem disponibilizados para 

efeito de armazenamento são, ou não, adequados tecnicamente para a preservação e 

conservação do acervo, portanto, tal preocupação se tornou secundária diante da gravidade do 

problema de falta de espaço físico para armazenamento. 

Buscar uma solução para o problema de armazenamento tornou-se muito mais que 

um desafio às áreas de gestão documental, passou a ser uma necessidade, tendo em vista as 

realidades encontradas nos órgãos do judiciário, Brasil afora. 

Em se tratando especificamente da realidade do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios, foi realizada uma projeção com dados obtidos junto à Assessoria de 

Planejamento Estratégico – APE, à época (dados de 2004), e do SISTJ (sistema informatizado 

utilizado no cadastramento e controle de andamentos de autos de processos judiciais em 1ª 

instância), onde se previu o esgotamento gradativo da capacidade de armazenamento do 

acervo do Tribunal a partir do segundo semestre de 2004, o que já se efetivou, provocando a 

necessidade de destinação de novas áreas para arquivamento. Os dados indicaram um 

crescimento, para o período 2004-2007, em todo o DF de 12.020 metros lineares (86.000 

caixas) de autos judiciais. 

Desta forma, diagnosticou-se o crescente aumento na distribuição dos autos judiciais 

na taxa média de 9,47% ao ano, sendo esta sensivelmente mais alta que a do arquivamento, 

que se posiciona em 8,53% ao ano, resultando em um gargalo na fase inicial de arquivamento 

dos processos judiciais. 

 
Fonte: AAE e SISTJ 
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É importante registrar que o TJDFT acumulou, em quatro décadas de existência, 

cerca de 12.642 metros lineares (90.298 caixas) de autos judiciais findos, na Circunscrição 

Judiciária Especial de Brasília, armazenados no Arquivo Central, e que no período (2004-

2007) reteve no Arquivo do Fórum de Brasília e nos Cartórios Judiciais, cerca de 5.700 

metros lineares (40.715 caixas), ou 47,4% do total acumulado nas quatro décadas anteriores, 

indicando um colapso no sistema de arquivamento de processos judiciais. 

Pode-se, com isto, inferir algumas informações como a de que há um crescente 

aumento da prestação do serviço jurisdicional e que este não vem sendo acompanhado pelo 

crescimento dos recursos utilizados no gerenciamento das informações ou que não está sendo 

modernizado de forma satisfatória, impactando negativamente em todo o sistema. 

Outro fato, também observado, foi o de que o crescimento no volume de autos 

arquivados não reflete na transferência física da documentação que se encontra nos cartórios 

para os respectivos serviços de arquivos dos fóruns. Explica-se o mencionado pela falta de 

infra-estrutura dos serviços de arquivo, bem como pela insuficiência dos recursos 

disponibilizados para o seu funcionamento. 

É sabido que, segundo as normas emanadas pelo Conselho Nacional de Arquivos – 

CONARQ, para se construir um local próprio para o armazenamento de documentos, destina-

se 170 m2 para armazenar cada 1.000 metros lineares de documentos. 

Conforme informações do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Brasil, 

gastava-se em janeiro de 2004 cerca de R$ 736,66 por metro quadrado de área construída, 

implicando em um investimento de aproximadamente R$ 1.500.000,00 necessário à 

construção de novas áreas para armazenamento, aproximadamente 2040 m2, excluindo-se o 

valor do terreno. Um paliativo que obrigaria a Casa a investir, dentro de alguns anos, 

novamente em áreas para armazenamento de autos. 

Diante da problemática levantada, e ora exposta, a Secretaria de Gestão Documental 

– SEGD, unidade administrativa responsável pela gestão documental do TJDFT, buscou 

alternativas para solução definitiva da questão. Para tanto, a SEGD realizou uma pesquisa de 

campo junto a diversos órgãos do Poder Público e empresas privadas, em busca de 

experiências de sucesso, além de realizar um amplo estudo sobre a legislação vigente, as 

ferramentas tecnológicas disponíveis e as técnicas arquivísticas. 

Concomitante às atividades acima descritas, a Secretaria de Gestão Documental 

buscou estabelecer parcerias estratégicas com unidades administrativas do Tribunal, a fim de 

obter informações técnicas em áreas distintas do conhecimento, dentre as quais pode-se listar: 

Assessoria de Programas e Projetos da Presidência – APP, por ser uma unidade especializada 
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e gerenciamento de Programas e Projetos; Secretaria de Informática – SEIN, por ser a unidade 

responsável pela parte de tecnologias da informação; Secretaria de Recursos Humanos – 

SERH, por ser a unidade responsável pela alocação de pessoal, além de desempenhar um 

papel fundamental na área de gestão de mudanças; Secretaria de Recursos Materiais – SEMA, 

por ser a unidade responsável pelas aquisições de bens móveis, imóveis e de consumo, 

cabendo a ela todo e qualquer processo licitatório; Secretaria Predial – SEAP, por ser a 

unidade responsável pela destinação, construção e reforma de espaços físicos; Assessoria 

Técnica da Secretaria Geral – ATS, por ser a unidade responsável por projetos de arquitetura; 

Assessoria de Comunicação Social – ACS, por ser responsável pela parte de comunicação, 

divulgação e marketing; algumas unidades vinculadas à Corregedoria de Justiça, por se 

tratarem dos usuários internos dos autos de processos judiciais findos. 

Houve um trabalho de levantamento de requisitos junto às unidades administrativas 

da Casa para subsidiar uma proposta preliminar que seria apresentada à Administração 

Superior do Tribunal de Justiça, com vistas a obter a autorização para o início do 

planejamento de um Projeto para solucionar o problema de armazenamento de autos de 

processos judiciais findos. 

Em julho de 2004, já com uma proposta preliminar elaborada, a Secretaria de Gestão 

Documental fez uma apresentação à Administração Superior, que concedeu a autorização para 

prosseguir com os trabalhos e elaborar um projeto. 

O Projeto de Modernização dos Arquivos – PROMA foi concebido, por uma 

iniciativa da Vice-Presidência, por meio da sua Secretaria de Gestão Documental, e recebeu o 

apoio institucional da Presidência e da Corregedoria, como o objetivo de resolver de forma 

gradual, sistemática e duradoura, o problema de armazenamento de autos judiciais findos, 

promovendo a definição de critérios e procedimentos para a destinação final de documentos 

judiciais e a utilização de ferramentas tecnológicas que garantam armazenamento em 

ambiente seguro e viabilizem a adoção de sistema digital para o rito processual como 

alternativa à forma tradicional. 

Durante aproximadamente quatro meses, a Secretaria de Gestão Documental, com o 

apoio da Assessoria de Programas e Projetos da Presidência, elaborou o Documento Geral do 

Projeto, que contém informações referentes ao planejamento, execução, resultados obtidos e 

lições aprendidas, utilizando-o como balizador de suas ações, replanejando-o quando existir 

necessidade. 

Para alcançar o objetivo acima mencionado, foram estabelecidas três metas, 

conforme a seguir: 
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� Eliminar 50% da documentação relacionada a autos findos armazenados 

pelo TJDFT, na Subsecretaria de Gestão de Arquivos Intermediário e Permanente – 

SUGIP (Arquivo Central), com base na Tabela de Temporalidade de Documentos – 

TTD – Área Fim aprovada pela Administração Superior; 

� Migrar de suporte, de acordo com os critérios a serem estabelecidos na 

Tabela de Temporalidade de Documentos – TTD, 50% da massa documental – Área 

Fim – armazenada pelo TJDFT; 

� Implantar Gerenciamento Eletrônico de Documentos à gestão 

documental da Área Fim do TJDFT na SUGIP. 

A metodologia adotada e as dimensões do projeto exigiram a definição de uma 

“Equipe Gestora do Projeto”, composta por um Líder (Secretário de Gestão Documental), três 

Patrocinadores (Presidente, Vice-Presidente e Corregedor) e um Comitê Executivo 

(representantes da Administração Superior, Líder do Projeto e Assessor de Programas e 

Projetos), a qual ficaria responsável pelo planejamento, execução, controle, coordenação das 

atividades, comprometimento da instituição, estabelecimento de diretrizes e prioridades, 

auxílio na obtenção de recursos e solução de conflitos. 

Esta atitude foi muito importante para o reconhecimento do PROMA como um 

projeto institucional, e a criação de prioridades para sua implementação com o sucesso 

esperado, uma vez que houve o envolvimento das principais autoridades da Casa, mantendo-

lhes informadas de todos os passos adotados, por meio de relatórios semanais, quinzenais ou 

mensais, dependendo do caso, e de Atas de Reuniões. 

Fato relevante a ser considerado foi a formatação escolhida na etapa de 

planejamento do projeto, definindo em seu escopo 04 (quatro) subprojetos, quais sejam: 

“Bases do GED”, “Aquisição de Infra-estrutura”, “Gestão Documental, Preservação e Acesso 

Eletrônico das Informações” e “Nova Sede do Arquivo Central”. O objetivo da divisão em 

subprojetos foi melhorar o controle sobre as atividades e a visualização daquelas durante o 

acompanhamento, permitindo um melhor desempenho do projeto. 

 

SUBPROJETO 01 – “Bases do GED” 

O subprojeto 01 foi iniciado em julho de 2004, após sua devida apresentação do seu 

Plano Geral à Administração Superior, que o aprovou, autorizando, conseqüentemente, sua 

implementação. A conclusão do Subprojeto foi prevista para agosto de 2005, e cumprida 

dentro da expectativa. 
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O objetivo do subprojeto foi prover o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios – TJDFT de uma Tabela de Temporalidade de Documentos para realizar a efetiva 

gestão documental, além de elaborar um “Projeto de Arquitetura de Gestão Eletrônica de 

Arquivo” para implantar uma moderna sistemática de gerenciamento de informações, 

resultando na otimização dos espaços reservados ao arquivamento de autos judiciais, na 

melhoria ao acesso às informações, no significativo aumento na segurança das informações 

contidas nos autos e na viabilização da implantação de uma sistemática digital que venha a 

substituir os procedimentos fundamentados no papel. 

Para atingir o objetivo, acima citado, foram definidas três metas, as quais se seguem: 

� Revisar e aprovar, por completo, a Tabela de Temporalidade de 

Documentos – Área Fim 

� do TJDFT; 

� Elaborar o “Projeto de Arquitetura de Gestão Eletrônica de Arquivo”; 

� Promover a criação de um ambiente onde as mudanças de valores e de 

cultura sejam favoráveis à implantação do PROMA (Gestão de Mudanças). 

 

Com relação à revisão e aprovação da Tabela de Temporalidade de Documentos – 

Área fim, o primeiro passo dado com a reestruturação da Comissão Permanente de Avaliação 

Documental – Área Fim, o que foi concretizado por meio da Portaria GPR Nº 863/2004, de 04 

de novembro de 2004. A Comissão composta por oito Magistrados das diversas áreas do 

Direito, e por cinco servidores de áreas técnicas especializadas, dentre as quais, Arquivologia 

e Direito. 

O segundo passo foi a definição de um plano de trabalho, com datas de reuniões 

técnicas bem definidas, e o levantamento do material para subsidiar o parecer da Comissão, 

que fora emitido favoravelmente à aprovação da Tabela de Temporalidade de Documentos, já 

revisada. 

Após elaboração do parecer, a Tabela de Temporalidade foi submetida à 

Administração Superior (Presidente, Vice-Presidente e Corregedor), e em seguida, ao 

Conselho Administrativo do Tribunal de Justiça, que procedeu à sua aprovação no dia 31 de 

agosto de 2005, por meio da Resolução Nº 008/2005. 

No que diz respeito à elaboração do “Projeto de Arquitetura de Gestão Eletrônica 

de Arquivo”, o Tribunal de Justiça optou por contratar uma consultoria especializada para 

entrega de três produtos para subsídio na elaboração do Projeto, quais sejam: “Análise dos 

Processos de Gestão de Autos Judiciais Findos do TJDFT”; “Projeto Funcional da Arquitetura 
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de Gestão Eletrônica de Arquivos de Autos do TJDFT”; e, “Dimensionamento e 

Especificação Técnica dos Componentes da Arquitetura de Gestão Eletrônica de Arquivos de 

Autos do TJDFT”. A necessidade de contratação de uma consultoria especializada se deu 

principalmente pelo curto tempo, dada à urgência da solução do problema de armazenamento 

de autos de processos judiciais findos, e pela falta de pessoal disponível para atendimento da 

demanda em um prazo razoável. 

É importante esclarecer que os servidores da Secretaria de Gestão Documental do 

Tribunal acompanharam “in loco” todo o trabalho desenvolvido pela consultoria, participando 

de todas as etapas de concepção dos produtos. 

Considerando que a consultoria contratada foi junto à Universidade de Brasília – 

UnB, Universidade Pública, sem fins lucrativos e comprometida com a gestão de recursos 

públicos, e que contou com Professores em nível de Doutorado, os produtos entregues 

forneceram subsídios confiáveis e trouxeram consigo a segurança necessária para que a 

Administração Superior da Casa decidisse com tranqüilidade no momento de efetuar novas 

contratações e aquisições, em relação ao Projeto em tela. 

Baseado nos produtos entregues pela UnB, a equipe da Secretaria de Gestão 

Documental teve condições de definir os rumos a serem tomados quanto à adoção de novas 

tecnologias da informação que, associadas a técnicas arquivísticas, funcionariam como 

ferramentas facilitadoras do acesso e da preservação das informações desta Eg. Corte de 

Justiça. 

Concernente à terceira e última meta do Subprojeto 01 – “Promover a criação de um 

ambiente onde as mudanças de valores e de cultura sejam favoráveis à implantação do 

PROMA (Gestão de Mudanças)”, diversas atitudes foram tomadas, dentre as quais podem ser 

citadas: a criação de uma cartilha explicativa, que foi disponibilizada para as unidades 

impactadas pelo projeto, trazendo informações sobre o que é, a finalidade, o maior desafio, os 

benefícios, o que mudará, interferências nas rotinas de trabalho etc.; elaboração de 

planejamento para campanha publicitária em conjunto com a Assessoria de Comunicação 

Social do Tribunal; publicação de matérias acerca do tema na imprensa interna e externa; 

foram afixados diversos cartazes nas unidades envolvidas de alguma forma etc. 

Assim como no Plano Geral do PROMA, se fez necessária a definição de uma 

Equipe Básica para Gestão do subprojeto, com estrutura similar à do Projeto. Entretanto, por 

se tratar de algo mais operacional, a Equipe foi composta por técnicos, e não pela 

Administração Superior. 
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Fato de extrema relevância foi a definição de quais seriam as unidades impactadas 

pelo subprojeto, o que permitiu um contato prévio e um trabalho preliminar no sentido de 

integrá-las no processo, evitando/antecipando resistências futuras às possíveis mudanças ou 

demandas de serviços. 

Todas as atividades executadas, bem como sua previsão financeira, foram mapeadas 

e fizeram parte do Plano Geral deste Subprojeto 01. Este mapeamento permitiu a estruturação 

de um plano de gerenciamento de riscos, visando minimizar os impactos negativos que 

poderiam ser causados ao PROMA como um todo, em caso de concreção de algum risco. 

 

SUBPROJETO 02 – “AQUISIÇÃO DE INFRA-ESTUTURA” 

Depois da aceitação do modelo de gestão informacional proposto pelo subprojeto 01 

e da aprovação da Tabela de Temporalidade Documental – Área-Fim, o Tribunal de Justiça 

prosseguiu no processo de modernização dos arquivos dando seqüência às ações necessárias 

para a implantação do PROMA. Nesse sentido, foi elaborado o Plano Geral do Subprojeto 02, 

que teve como objetivo principal “prover os recursos e promover as ações necessárias à 

implantação do Projeto de Modernização dos Arquivos” no que se refere à infra-estrutura. 

Esse Plano Geral foi apresentado à Vice-Presidência, que o aprovou e autorizou sua 

execução, em 11 de abril de 2005 a 28 de abril de 2006. 

As metas estabelecidas para atingir objetivo, acima mencionado, foram: 

� A reforma do espaço físico destinado para o funcionamento de um birô 

de digitalização e microfilmagem eletrônica de autos de processos judiciais que foi 

denominado “Centro de Modernização Arquivístico do TJDFT - CMA”; 

� A aquisição de uma sala-cofre destinada ao armazenamento dos 

microfilmes e das fitas LTO Tipo 01 produzidas pelo novo modelo de gestão da 

informação; 

� A aquisição de 12 Terabytes para o Storage do TJDFT com o objetivo 

de armazenar e disponibilizar os documentos que serão digitalizados; 

� A customização do Sistema de Documentos e Informações – SISDOC 

para atender às rotinas que serão incorporadas ao processo de trabalho da 

Subsecretaria de Gestão de Arquivos Intermediário e Permanente – SUGIP (Arquivo 

Central). 

As atividades definidas para atendimento da primeira meta foram as seguintes: 

Elaboração e aprovação do “Projeto Básico de Reforma para o Espaço Físico do Birô de 

Digitalização, que se deu em conjunto com as áreas técnicas do TJDFT, o que permitiu 
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manter os prazos dentro dos limites aceitáveis; contratação da reforma do espaço físico 

destinado ao Birô, o que exigiu um estreitamento dos contatos com a unidade administrativa 

do Tribunal responsável pelas aquisições, procurando acelerar o procedimento de contratação. 

Referente à segunda meta, também houve a elaboração do “Projeto Básico para 

Aquisição da Sala-Cofre”, envolvendo estudos técnicos para especificação do bem, 

levantamento de legislação, contatos com outros órgãos que já haviam adquirido o material, e 

realização de pesquisa de mercado procurando obter a solução mais apropriada às 

necessidades do PROMA; Contratação da Empresa para fornecer a Sala-Cofre, com o apoio 

da unidade administrativa de compras do Tribunal; e, acompanhamento, recebimento, 

instalação e treinamento dos servidores do TJDFT para uso e pequenas manutenções da Sala-

Cofre. 

Quanto à terceira meta, assim como ocorreu nas duas anteriores, houve a elaboração 

do “Projeto Básico para a Aquisição do Storage”, que foi possível por meio da realização de 

estudos e definição da capacidade necessária de armazenamento em meio digital requerida 

pela solução a ser adotada, contando, para tanto, com o apoio da Secretaria de Informática da 

Casa. 

Em se tratando da quarta e última meta, foi realizado, um levantamento de requisitos 

para a customização do Sistema de Documentos e Informações – SISDOC, sistema 

informatizado onde são cadastradas, controladas, armazenadas e disponibilizadas as 

informações referentes aos autos de processos judiciais findos, arquivados no Arquivo Central 

do Tribunal. Em seguida, ocorreu a prototipação do sistema, com acompanhamento do 

desenvolvimento das novas funcionalidades, fornecendo as informações necessárias ao pleno 

funcionamento do sistema em tempo hábil. Não menos importante, foi a realização exaustiva 

de testes no sistema antes da disponibilização para uso. 

Todas as metas do Subprojeto 02 foram definidas após a decisão do Tribunal pela 

adoção de novas tecnologias da informação para contribuírem com a solução do problema de 

falta de espaço físico, acesso e preservação das informações desta Eg. Corte de Justiça. 

As metas estão respaldadas na necessidade de se ter um espaço adequado e seguro 

para preservação das informações, bem como a infra-estrutura tecnológica suficiente ao 

atendimento da demanda futura que será ocasionada pela quantidade de informações que 

passará a trafegar na rede informatizada do Tribunal, conseqüente da mudança de suporte. 

Seguindo o mesmo modelo de gestão adotado pelo Subprojeto 01, foi definida a 

Equipe Básica para Gestão do Subprojeto 02, com estrutura similar à do primeiro, e houve a 
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definição das unidades impactadas pelo Subprojeto, o que permitiu um contato prévio e um 

trabalho preliminar no sentido de integrá-las ao processo. 

Todas as atividades realizadas para atingir as metas pré-estabelecidas surgiram de 

um planejamento anterior que definiu diversos aspectos que poderiam interferir no sucesso do 

Subprojeto, como é o caso do levantamento e estreitamento das relações com as unidades 

administrativas envolvidas, elaboração de projeto básico, levantamento de riscos, definição de 

recursos financeiros, convencimento da Administração Superior, dentre outros. 

 

SUBPROJETO 03 – “GESTÃO DOCUMENTAL, PRESERVAÇÃO E ACESSO 

ELETRÔNICO DAS INFORMAÇÕES”. 

Da mesma forma que aconteceu nos Subprojetos 01 e 02, fora elaborado um 

“Projeto Básico para a Contratação dos Serviços Arquivísticos, Digitais e Micrográficos”, que 

hoje são executados no acervo do Arquivo Central, por meio de um contrato, com prazo 

máximo de execução de 42 meses, a contar da data de 1º de maio de 2006. Para tanto, houve 

um estreitamento das relações com a unidade administrativa de compras do TJDFT e com 

unidades diretamente envolvidas no Subprojeto 03. 

Os estudos apresentados pela Universidade de Brasília, conforme descrito no 

Subprojeto 01, bem como estudos promovidos pelo gabinete da Secretaria de Gestão 

Documental, por meio de eventos de capacitação dos servidores e intercâmbio de informações 

com empresas, foram utilizados na elaboração do Projeto Básico, que foi aprovado e 

autorizado pela Administração Superior da Casa. 

O Subprojeto 03 tem como principal objetivo a contratação e a execução dos 

serviços de tratamento arquivístico, digitalização e microfilmagem eletrônica dos autos de 

processos judiciais findos, uma vez que a estrutura do Tribunal não teria condições de atender 

à demanda de trabalhos gerada pela adoção da mudança de suporte e a aplicação de 

metodologia arquivística em um acervo acumulado por mais de 40 anos. 

É importante registrar que a contratação de empresa(s) terceirizada(s) é somente 

para atendimento do legado, e que os servidores do Tribunal acompanham “in loco” a 

execução dos trabalhos, visando a apropriação do conhecimento gerado durante o tratamento, 

necessário à continuidade da execução dos serviços que serão incorporados às rotinas desta 

Eg. Corte de Justiça após a conclusão do contrato. 

Para atingir o objetivo do Subprojeto 03, foram definidas cinco metas principais, as 

quais estão listadas abaixo: 
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� Implementar a nova metodologia de gerenciamento das informações, 

consolidando os estudos acerca da Tabela de Temporalidade Documental – Área-Fim; 

� Realizar o tratamento arquivístico de todo acervo do Arquivo Central; 

� Realizar a digitalização e a microfilmagem eletrônica dos autos de 

processos judiciais, obedecendo aos critérios, de preservação e disseminação das 

informações, estabelecidos na Tabela de Temporalidade Documental – Área-Fim do 

TJDFT; 

� Avaliar a documentação, quanto ao seu valor primário, separando-a 

para posterior apreciação quanto aos valores históricos, probatórios ou informativos; 

� Efetuar o treinamento dos servidores para atuarem com os novos 

equipamentos, objetivando sua operação, manutenção e reposição de peças. 

 

Visando atingir as metas acima, as empresas Politec, Policentro e Novadata, 

contratadas para execução dos serviços objeto do Subprojeto 03, por meio do Consórcio 

DIGIWARE, realizam as atividades abaixo: 

� Conferência do conteúdo das caixas; 

� Classificação dos processos de acordo com o Código de Classificação 

de Documentos da área-fim do Tribunal; 

� Identificação e separação das peças a serem digitalizadas, obedecendo 

ao disposto na Tabela de Temporalidade Documental da área-fim e nos demais atos 

normativos que rezam sobre o assunto; 

� Arranjo das caixas-arquivo respeitando a nova estrutura definida; 

� Cadastramento das informações arquivísticas e endereçamento dos 

processos judiciais, realizados no Sistema de Documentos e Informações – SISDOC; 

� Impressão de novas etiquetas para os processos judiciais; 

� Higienização dos processos judiciais, preparando-os para a 

digitalização, e colagem das etiquetas; 

� Digitalização dos processos judiciais, respeitando o estabelecido na 

Tabela de Temporalidade Documental e as especificações técnicas do Projeto Básico; 

� Remontagem dos processos judiciais; 

� Acondicionamento dos processos judiciais em caixas-arquivo e seu 

armazenamento no mobiliário; 

� Microfilmagem eletrônica e a certificação digital dos processos 

judiciais; 
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� Realizar um curso de treinamento com os servidores indicados pela 

Secretaria de Gestão Documental, que abordará o uso e a manutenção dos 

equipamentos de mudança de suporte que serão doados ao TJDFT, conforme definido 

em contrato de prestação de serviços. 

 

Além destas atividades, foram realizados testes de ajustes de qualidade das imagens 

a serem digitalizadas. 

Assim como ocorreu nos Subprojetos 01 e 02, houve a definição da Equipe Básica 

para Gestão do Subprojeto 03, com estrutura similar à dos demais, tendo sido definidas as 

unidades impactadas por este Subprojeto, visando um contato prévio e um trabalho preliminar 

de integração ao processo de trabalho. 

A elaboração de um planejamento anterior à execução permitiu a previsão de 

diversos aspectos que podem interferir no sucesso deste Subprojeto, como é o caso do 

levantamento e estreitamento das relações com as unidades administrativas envolvidas, 

elaboração do projeto básico para contratação de serviços, levantamento de riscos, definição 

de recursos financeiros, convencimento da Administração Superior etc. 

Este subprojeto encontra-se finalizando o primeiro ano de execução, aproximando-se 

de 30 % o montante do acervo a ser tratado, com previsão de término em dezembro de 2009. 

 

SUBPROJETO 04 – “NOVA SEDE DO ARQUIVO CENTRAL” 

O Subprojeto 04 seguirá os mesmos passos metodológicos adotados pelos 

Subprojetos 01, 02 e 03, com elaboração de um “Projeto Básico para a Contratação dos 

Serviços de Arquitetura e Engenharia”, necessário à edificação de um edifício dentro das 

orientações técnicas de construção de unidades de arquivo. Este Subprojeto já é ponto de 

discussão e de estudos no âmbito interno da Secretaria de Gestão Documental, aguardando 

um momento oportuno para ser apresentado à Administração Superior da Casa. 

Cabe registrar, apenas, que houve uma prioridade estratégica em se garantir os 

recursos necessários ao tratamento da documentação acumulada, dada a quantidade de 

problemas que a falta de gestão arquivística daquela tem causado ao Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e Entorno, e a alta probabilidade de prejuízos irreparáveis que poderiam 

ocorrer à sociedade como um todo. 

Tal postura não diminui, de forma alguma, a importância da construção de uma área 

adequada para preservação e conservação do acervo arquivístico desta Eg. Corte de Justiça. 

Ao contrário, depois de ocorrido o tratamento do acervo e se ter investido tantos recursos para 
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concreção dos três primeiros Subprojetos, torna-se mais forte e mais justificável, ainda, a 

construção de um espaço que possa atender às condições arquivísticas de preservação e 

conservação da memória institucional. 

 

CONCLUSÃO 

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios teve uma atitude de 

vanguarda ao adotar um projeto de gestão documental de forma tão abrangente, como é o 

Projeto de Modernização dos Arquivos do TJDFT – PROMA. Este Projeto sanará, em médio 

prazo, o problema de armazenamento de autos de processos judiciais findos, de forma 

eficiente e eficaz, já que a solução adotada é de caráter duradoura e permanente, 

implementando uma política de gestão arquivística completa, associada ao uso de novas 

tecnologias da informação, para preservação, conservação e acesso a tais documentos. 

É clamorosa a necessidade de se registrar que havia uma outra opção menos 

complicada, porém mais onerosa e que não daria solução definitiva ao problema de falta de 

espaço físico para armazenamento de autos de processos judiciais findos, qual seja: 

construção de novas áreas para arquivo. Entretanto, apesar de mais fácil, esta opção seria o 

aceite da incapacidade de gerir as informações, adotando um paliativo para um problema 

grave, fato que certamente marcaria e atormentaria a consciência daqueles que se 

acomodaram. Ademais, implicaria na disponibilização de recursos, cada vez mais escassos, 

como é o caso de servidores e espaços físicos. 

O Projeto de Modernização dos Arquivos – PROMA está em fase de execução e as 

expectativas de resultados positivos são muito grandes, não só por parte do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios, mas de diversos outros órgãos que esperam que haja 

sucesso nessa empreitada, para que se possa ter um modelo de gestão a ser seguido. 

Os servidores envolvidos com a área de gestão documental do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e Territórios são muito gratos pela oportunidade de participarem de um 

Projeto de tamanhas dimensões e proposições, e esperam que neste curto texto tenham 

conseguido registrar a metodologia de gestão arquivística adotada pelo TJDFT, e que esta seja 

útil aos seus pares e àqueles que tenham pela frente desafios de proporções equivalentes. 

Maiores detalhes técnicos podem ser obtidos no endereço eletrônico: 

http://www.tjdft.gov.br/tribunal/institucional/proma/proma.htm    
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RESUMO 
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1 BREVE CRÍTICA TERMINOLÓGICA: DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

AO INSTRUMENTO ARQUIVÍSTICO DE REFERÊNCIA 

 

 

Iniciamos esse trabalho com uma crítica ao termo "instrumento de pesquisa", 

consolidado no campo da arquivologia no Brasil, mas que não remete ao significado 

real e imediato que apresenta na prática. Sugere-se a adoção do termo “instrumento 

arquivístico de referência” ou mesmo “instrumento de referência”, quando a natureza 

arquivística do acervo ao qual o instrumento se refere estiver claramente determinado. 

Hagen (1998, p. 5) aponta que a função do instrumento arquivístico de 

referência, tanto quanto o é o de um instrumento de referência bibliográfica, é o de 

permitir a “exploração do conhecimento registrado”. Aqui, entende-se “explorar” como 

ação que permite saber os limites do que pode ser encontrado na documentação, para 

que então seja possível selecionar o material relevante para a pesquisa planejada. A 

pesquisa só é efetivamente realizada no momento do acesso ao material selecionado. 

Dessa forma, pondera-se que a pesquisa, de fato, realiza-se no documento obtido e não 

no ou com o instrumento continente da representação do acervo. Se o acervo não puder 

ser acessado, o instrumento de referência não poderá substituí-lo e a pesquisa não será 

realizada, assim, a pesquisa não se faz no ou com o instrumento de referência. 

Outro argumento é o de que tais instrumentos são disponibilizados aos usuários 

justamente pelo serviço de referência das instituições arquivísticas (PENTEADO, 

1995), sendo entregues aos consulentes no momento “referência”, conforme esquema 

(Figura 1) abaixo: 

 
Figura 1 – Momentos do usuário no serviço de referência de uma instituição arquivística 

 

Uma mudança terminológica também pode caracterizar a passagem dos 

instrumentos de uma posição na qual apenas apontam a localização física dos 

documentos, ou cuja representação carece de elementos contextuais, para uma posição 

Referência 
Reconhecimento do 
acervo e seleção da 

parcela desejada 
para a consulta 

Solicitação 
A solicitação de acesso 
à parcela do acervo que 
se mostra interessante é 

feita  

Acesso 
Autorizado, o acesso é 
efetuado e a pesquisa, 

de fato, torna-se 
possível 
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em que os contextos de produção, uso e preservação são adequadamente explicitados na 

representação criada. 

Nesse trabalho, é proposto e utilizado o termo “instrumento arquivístico de 

referência” ou “instrumento de referência” como substitutos do termo “instrumento de 

pesquisa”, que se refere aos tradicionais produtos do processo de descrição arquivística. 

Já o termo “nova geração de instrumentos arquivísticos de referência” é utilizado para 

designar uma proposta de instrumentos que incorporam as possibilidades que a internet 

apresenta, aderindo a padrões, atentos à usabilidade e promovendo a existência de 

comunidades virtuais em seu entorno (ANDRADE; SILVA, 2008). 

Uma proposta de mudança de termo pode se apresentar, em princípio, como uma 

aspiração demasiadamente pretensiosa, haja vista que o termo é difundido e utilizado na 

literatura e entre os profissionais do campo da arquivologia. Não obstante, entendemos 

que o termo deve sofrer a alteração, facilitando a comunicação científica e a evolução 

terminológica. 

 

 

2 ALGUNS ASPECTOS HISTÓRICOS E TEÓRICOS DA DESCRIÇÃO 

ARQUIVÍSTICA 

 

 

A descrição arquivística é o processo em que o arquivista cria representações de 

um determinado acervo arquivísticos, explicitando o contexto e conteúdo do acervo. É 

claramente uma atividade intelectual que demanda competências de interpretação de 

texto, conhecimento histórico acerca do produtor e de sua época, além de habilidade 

com a língua em que estão sendo produzidas as informações descritivas. Segundo a 

Society of American Archivists (2002), seu propósito é o de identificar, gerenciar, 

estabelecer controle intelectual, localizar, explicar o acervo arquivístico e promover o 

acesso. 

Desde o manual holandês1, a descrição arquivística se tornou tema de discussões 

e, recentemente, a preocupação com a explicitação dos contextos de produção da 

documentação passou a ser cada vez mais freqüente. 

                                                 
1 Obra clássica da arquivologia, publicada no ano de 1898 pela Associação dos Arquivistas Holandeses. 
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Yakel (2003) afirma que arquivistas precisam pensar menos em termos de um 

simples, definitivo e estático processo de arranjo e descrição, substituindo isso pela 

adoção do contínuo, relativo e fluido processo de arranjo e descrição para a 

representação. Essa afirmação aponta para o dinamismo que essa tarefa passa a 

apresentar quando o contexto passa a ser elemento de importância e registro na 

representação do acervo. 

Para Yakel (2003), os novos instrumentos arquivísticos de referência são 

evidências do que ela indica como fato: os arquivistas estão substituindo os sistemas de 

representação analógicos pelos sistemas baseados em computador, como os registros 

MARC2 e as codificações EAD-DTD3, enfatizando que os artefatos de representação 

arquivística são mais do que ferramentas de acesso: em constante evolução, contribuem 

para o conhecimento da instituição arquivística ao mesmo tempo em que alteram esse 

conhecimento. 

Por conta da proximidade das áreas, Smiraglia (apud HAGEN, 1998) propõe que 

o controle bibliográfico e arquivístico guardam semelhanças e diferenças entre si. As 

semelhanças seriam: a) os catálogos bibliográficos e os instrumentos arquivísticos de 

referência possuem objetivos comuns, como permitir a exploração da documentação; b) 

a consciência da necessidade de descrever tanto os elementos físicos quanto os 

intelectuais; c) o “dilema comum da busca de informação”, onde quem faz o 

instrumento está em vantagem em relação ao pesquisador quanto à disponibilidade dos 

dados acerca do material descrito. O “dilema comum da busca de informação” parece 

não ser mais uma grande vantagem quando os usuários e os arquivistas se organizam 

em torno de uma comunidade, como pretende a nova geração de instrumentos de 

referência, doravante apresentada.  

MacNeil (2005) dispõe sobre a relação entre a descrição arquivística e a 

autenticidade apresentando os propósitos e os métodos da descrição arquivística, esses 

são 

1. promover o acesso aos documentos arquivísticos por meio de uma descrição 

que permita a recuperação, pelo menos, por meio da proveniência; 

2. permitir o entendimento da documentação por meio do registro de seu 

contexto, estrutura e conteúdo; 

                                                 
2 MARC é a sigla para Machine Readable Cataloging

. 

3 Sigla para Encoded Archival Desription – Document Type Definition, ou uma Definição de Tipo de 
Documento XML destinada a criar uma Descrição Arquivística Codificada em meio eletrônico. 
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3. estabelecer indícios que permitam a presunção da autenticidade do acervo, 

por meio do registro da cadeia de custodia, seu arranjo e as circunstância de 

sua produção e uso. 

 

O autor continua afirmando que um documento autêntico é aquele que consegue 

provar ser aquilo que afirma ser, sem ter sido alterado em seus aspectos essenciais. A 

autenticidade se assenta em parâmetros de identidade? Ou seja, foi realmente escrito por 

quem o documento afirma ter sido escrito? E sua integridade? O documento foi alterado 

de alguma maneira desde sua produção e, caso tenha sido, essa mudança alterou suas 

características essenciais? Assim, proteger a autenticidade de um documento implica na 

preservação da sua identidade e integridade. 

MacNeil prossegue com uma exposição de três linhas de questionamento, que 

identifica após uma comparação da descrição arquivística e da crítica textual4: 1) a 

relação entre a descrição arquivística e a autenticidade, considerando as suas 

implicações no papel do arquivista; 2) a natureza dos instrumentos arquivísticos de 

referência, quando considerados como um texto sócio-histórico; 3) modelos para a 

descrição arquivística que podem emergir das duas primeiras linhas de investigação. 

A primeira linha de questionamento apresentada por MacNeil passa por uma 

reflexão acerca do papel dos princípios arquivísticos da proveniência e respeito aos 

fundos, que comunicam a organização original dos fundos, o histórico de uso e 

preservação, além das relações existentes entre os documentos. Os registros de tais 

circunstâncias, por meio da descrição arquivística, segundo o argumento, irão carregar 

elementos que indicam a autenticidade da documentação descrita, numa espécie de 

comprovação de autenticidade herdada do efetivo atendimento aos princípios 

arquivísticos citados. 

A descrição arquivística, então, se apresenta como um meio pelo qual o 

arquivista “presta contas”5 aos usuários, explicitando como ele está resguardando a 

autenticidade da documentação6 - considerando que o atual contexto da documentação 

                                                 
4 Para MacNeil (2005), assim como a crítica textual envolve consciência e decisões deliberadas acerca da 
representação de textos, a descrição arquivística envolve consciência e decisões deliberadas acerca da 
representação de documentos arquivísticos. 
5 O termo utilizado por MacNeil é accountability. 
6 Percepção que se estende a outras “prestações de contas”, como quando se esclarece acerca da situação 
física da documentação, indicando como a instituição e/ou o arquivista estão agindo com relação à 
preservação do acervo. 
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também pode ser registrado. Essa prestação de contas permite ao arquivista relacionar 

sua imagem à confiança que se espera do responsável pela custódia do acervo. 

Para a segunda linha de questionamento, MacNeil parte da consideração que 

instrumentos arquivísticos de referência não são ferramentas neutras e sim textos 

culturais, historicamente situados em um determinado tempo e espaço, envoltos por 

intencionalidades e ideologias que incluem e excluem o que se enfatiza e o que se 

ignora. Essa linha de questionamento poderia nos levar a repensar ou, pelo menos, 

ampliar o entendimento acerca da estabilidade de um determinado instrumento 

arquivístico de referência, produto da descrição arquivística. 

Na terceira linha, MacNeil percebe a possibilidade de surgimento de modelos de 

descrição arquivística a partir de investigações realizadas nas duas linhas anteriores, 

especificamente quando um profundo grau de conhecimento for alcançado do 

relacionamento entre os conceitos de representação, autenticidade e “prestação de 

contas” arquivística. 

Quando conclui, o autor enfatiza dois temas que considera como centrais em seu 

artigo: a seletividade da representação arquivística e a impossibilidade de se alcançar a 

completude em um processo de representação. 

 

 

3 INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE REFERÊNCIA 

 

 

Instrumentos arquivísticos de referência são os produtos do processo de 

descrição arquivística, que se ocupam de criar representações para o acervo ou parcelas 

deste. 

O trabalho de Bellotto (2004) apresenta as formas tradicionais dos instrumentos 

arquivísticos de referências: a) o “guia”, de acesso fácil para o grande público por ter 

linguagem abrangente e popular. O guia é apresentado como o primeiro instrumento que 

deve ser consultado pelo pesquisador; b) o “inventário”, aquele que descreve conjuntos 

documentais ou parcelas do fundo, com descrições sumárias, permitindo um prévio 

conhecimento do conteúdo do documento, antes de se ter acesso a uma descrição mais 

detalhada; c) o “catálogo” é aquele instrumento que possui descrições de cada peça 

documental em uma ou mais séries, ou de uma parcela da documentação que tenha sido 
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escolhida, respeitando ou não a ordem de classificação; d) “catálogo seletivo”, que traz 

uma "relação seletiva de documentos pertencentes a um ou mais fundos e no qual cada 

unidade de documental integrante de uma unidade de arquivamento é descrita 

minuciosamente" (MIGUÉIS apud BELLOTO, 2004, p. 212), ou seja, documentos são 

escolhidos dentre um ou mais conjuntos documentais para serem descritos; e) “índices”, 

que apontam nomes, lugares ou assuntos, estes organizados alfabeticamente e indicando 

notações de localização dos documentos correspondentes; e a f) “edição de fontes”, uma 

reprodução de documentos, possivelmente acompanhada de estudos introdutórios e/ou 

fontes paralelas. 

Os procedimentos de construção dos instrumentos arquivísticos de referência 

mudaram com o passar do tempo, resultado da evolução que as disciplinas da 

arquivologia, de modo geral, perceberam. As representações descritivas que indicavam 

o escopo e conteúdo dos conjuntos documentais eram quase inexistentes, resumindo-se, 

quando eram citados, aos dados biográficos e/ou históricos e, na maioria das vezes, 

configurando-se em extensos inventários que apenas indicavam as pastas, talvez os itens 

e indicando suas localizações físicas no acervo (YAKEL, 2003). 

Com o aumento da complexidade teórica da arquivologia e com o aporte que o 

surgimento da norma geral internacional de descrição arquivística, ISAD(G), os dados 

contextuais se tornaram cada vez mais entendidas como parte importante e necessária na 

criação da representação arquivística. Esse fato tem sua importância destacada quando 

consideramos a afirmação de Marcondes (2001) acerca da importância contextual para a 

interpretação e compreensão de mensagens. 

Por certo, a inclusão do escopo e conteúdo nos instrumentos de referência, 

segundo Yakel (2003), demonstram duas tendências. A primeira é o aumento das 

descrições mais gerais, dos níveis mais abrangentes do arranjo, como o fundo, os 

grupos7 e as séries8. A segunda tendência é a diminuição da granularidade, ou seja, das 

descrições dos itens documentais. Assim, os instrumentos deixam de ser extremamente 

específicos, demandando mais recursos para a finalização do processo, para serem cada 

vez mais gerais e com maior disponibilidade de informações descritivas do todo. 

Yakel (2003) desconhece os motivos que levam à tendência do aumento da 

representação contextual e diminuição da granularidade, a descrição item por item. É 

                                                 
7 Se refere à estrutura administrativa do produtor, como o “Departamento Comercial”. 
8 Se refere aos tipos documentais existentes em uma série, como as “Propostas Comerciais”. 
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possível que a crescente quantidade de documentos com que os arquivos passaram a 

lidar tenha sido importante para a reconsideração das políticas de descrição, criando 

resultado semelhante com o que Schellemberg (apud BELLOTTO, 2004) atribuiu para 

a falta de um programa descritivo adequado: "arrisca-se o arquivista a dissipar as suas 

energias em projetos improdutivos". 

Há que se recordar que os instrumentos de referência de conteúdo geral 

deveriam ser um produto mais comum do processo de descrição arquivística, visto que 

autores como Schellemberg (op.cit.) há muito já apontavam a descrição que partia do 

geral e caminhava para a específica como regra a ser observada. Bellotto (2004) não 

deixou de esclarecer que a descrição dos itens documentais não consegue revelar ao 

consulente o significado real do material analisado, sendo necessário conhecer a 

estrutura do órgão produtor do acervo, objetivo que é alcançado com a explicitação do 

contexto de produção, do arranjo e da ordenação da documentação. 

 

 

4 NOVA GERAÇÃO DE INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE 

REFERÊNCIA 

 

 

Com a internet, especificamente o ambiente multimídia denominado World Wide 

Web ou apenas web, os arquivistas encontraram novas oportunidades para prover acesso 

remoto aos usuários dos seus serviços. Uma das oportunidades tornadas possíveis foi a 

disponibilização dos instrumentos arquivísticos de referência, tornando real o que antes 

poderia ser apenas um sonho: prover acesso fácil e rápido a qualquer pessoa no mundo 

(TIBBO; MEHO, 2001). 

Para Tibbo e Meho (2001), a web proporciona um ambiente com facilidades para 

o usuário interessado em consultar um instrumento arquivístico de referência. As 

facilidades mais comumente encontradas seriam os recursos de motores de busca, a 

familiaridade com a web que todo usuário de internet possui e a fácil apropriação das 

informações contidas nos instrumentos arquivísticos de referência. 

Algumas possibilidades, tratadas como especulativas por MacNeil (2005), são 

plausíveis na web, o veículo ideal para que se possa transcender os limites artificiais 

impostos pela tradicional prática de descrição arquivística. Nesse ambiente, os 
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instrumentos arquivísticos de referência são partes de uma rede complexa de hiperlinks 

e documentos interativos que relatam a história, avaliação, preservação, uso e 

interpretação de uma documentação através do tempo. Essa rede poderia prover aos 

usuários múltiplos caminhos que os permitissem explorar um determinado universo 

documental, além de possibilitar a criação novos caminhos, pela incorporação de novas 

representações e entendimentos. 

Enquanto ferramenta de apresentação, afirma MacNeil, os hiperlinks por si só já 

apresentam ao arquivista um novo conjunto de possibilidades e responsabilidades. Não 

basta relacionar os produtos da representação, há a responsabilidade em contextualizar 

essas relações e tornar a relevância dessas relações clara aos usuários. 

 Sá (2005) argue que os serviços de informação arquivística na Web devem estar 

centrados no usuário, cujas características se alinham às da nova geração de 

instrumentos arquivísticos de referência. Ela considera importante “que o usuário 

consiga se movimentar de um ponto ao outro na busca das informações desejadas. Deve 

ser um serviço facilitador e pensado no usuário e nas suas necessidades [...]” (SÁ, 2005, 

p. 109), observando a racionalização dos recursos e esforços desse usuário, abrindo 

canais de comunicação que possam permitir a identificação das necessidades e 

expectativas. 

A importância do estudo de usuário para a nova geração de instrumentos 

arquivísticos de referência parece evidente na medida em que os mecanismos de 

interação no instrumento, que permitem ao pesquisador a manipulação e visualização 

das representações, devem ser constantemente adaptados aos diversos e mutantes perfis 

de usuários. 

Van Garderen (2006a; 2006b), nas comunicações que apresentou em 2006, 

apontou a possibilidade de criação de novos tipos de instrumentos arquivísticos de 

referência, diferentes dos conhecidos tradicionalmente, por se desvencilharem de 

formatos e do suporte físico, além de compartilharem das características normalmente 

encontradas nos aplicativos identificados como sendo parte da Web 2.09. Essas 

características são alcançadas quando o instrumento é criado de acordo com regras que 

definem a boa usabilidade (usability) da interface, a adoção de padrões abertos 

(openness) e a possibilidade de criação de uma comunidade (community) em seu 

entorno. 

                                                 
9 Ver mais sobre a Web 2.0, nesse contexto, em Andrade e Silva (2008). 
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5 NOVAS TENTATIVAS DE CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS 

ARQUIVÍSTICOS DE REFERÊNCIA EM MEIO ELETRÔNICO 

 

 

Até o momento atual da pesquisa, algumas experiências de criação de 

instrumentos de referência em meio eletrônico foram identificadas. Serão apresentadas 

características de quatro delas, de modo a se conhecer algumas das características que 

esses instrumentos apresentam. Apesar de interessantes, os exemplos a seguir não 

puderam ainda ser considerados em um quadro mais amplo de comparação, o que limita 

sua utilidade a uma identificação preliminar de funcionalidades apresentadas por 

instrumentos de referência em meio eletrônico. 

A experiência Midosa-Online, da Alemanha, avançou até a criação de versões de 

software capazes de exportar seus dados para o formato EAD-DTD ou outros formatos 

baseados em XML. Além disso, o projeto almejava permitir o controle de todas as 

atividades de cunho arquivístico na instituição, coletando e integrando as informações 

geradas nessas atividades e desenvolver métodos para converter o legado de 

instrumentos arquivísticos de referência analógicos por meio de softwares inteligentes, 

reconhecimento ótico de caracteres (OCR) e análise automática de layouts 

(BRUEBACH, 2003). 

Andrade (2007) identificou a experiência Archives Hub 

(http://www.archiveshub.ac.uk), que criou um mecanismo de busca integrado para todos 

os instrumentos arquivísticos de referência dos acervos custodiados por instituições de 

ensino superior no Reino Unido, por meio da Web e utilizando o conjunto de metadados 

Descrição Arquivística Codificada (EAD-DTD). Essa experiência apresentou uma 

possibilidade de como implementar o conceito de interoperabilidade para 

representações arquivísticas, materializando-a em um sistema de busca que conseguia 

acessar as representações codificadas em EAD-DTD. 

Yakel, Shaw e Reynolds (2007) contam sobre a criação, em 2005, de um grupo 

de pesquisa destinado a experimentar novas estruturas e funcionalidades para os 

tradicionais instrumentos arquivísticos de referência, como os guias, inventários e 

repertórios. Após anunciar a existência do grupo, os pesquisadores iniciam a descrição 
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de uma experimentação que teve por objetivo criar um instrumento online que pudesse 

aproveitar as possibilidades da Web 2.0, que podem ser representadas pelas 

características apontadas por Van Garderen (2006a; 2006b), desenvolvendo assim o 

website experimental da Polar Bear Expedition Digital Collections 

(http://polarbears.si.umich.edu).  

 Andrade (2008) apresenta ações desenvolvidas no âmbito do Arquivo Público da 

Bahia, com vistas ao uso do software livre denominado ICA-AtoM (www.ica-

atom.org), que é compatível com padrões como conjunto de metadados e normas de 

descrição relacionadas com a representação de acervos arquivísticos e que permite a 

publicação destes na internet, podendo servir como repositório de objetos digitais 

criados a partir da documentação original em suportes tradicionais. As ações 

apresentadas se concentraram na utilização da Norma Brasileira de Descrição 

Arquivística (Nobrade) para padronizar e qualificar descrições pré-existentes e guiar na 

elaboração de novas representações.  

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Dos instrumentos de localização de documentos aos instrumentos que 

apresentam representações contextuais que ampliem a consciência para o que realmente 

o acervo contém, há um caminho de aproximação gradual, mas contínuo, do usuário. 

As mudanças na produção e uso dos instrumentos de referência parecem ocorrer 

no momento em que a arquivologia propõe ênfase no acesso ao conteúdo dos acervos, 

em detrimento de apenas preservá-lo. A internet, enquanto expressão das necessidades 

de seus usuários, aspira a ser cada vez mais fácil de usar10 e poder agregar pessoas em 

comunidades virtuais ou aplicativos de uso social, como enciclopédias criadas pelos 

usuários (Wikipédia) ou sites de periódicos de notícias em que os usuários comentam 

e/ou debatem acerca das matérias publicadas. 

Os instrumentos arquivísticos de referência na internet também começam a 

apresentar funcionalidades sociais, com o objetivo não apenas de aproximar o usuário 

                                                 
10 Uma das intenções do fenômeno denominado Web 2.0, em que um alto grau de usabilidade torna-se um 
objetivo. 
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das representações existentes, mas de fazê-lo participar diretamente do processo de 

criação e/ou revisão dessas representações, essas funcionalidades podem evoluir para as 

“comunidades” citadas anteriormente. 

A nova geração de instrumentos de referência marca o aproveitamento das 

possibilidades do fenômeno Web 2.0 no âmbito das instituições arquivísticas, que 

culminaria na aproximação maior dos usuários não acadêmicos às instituições de 

custódia. Essa aproximação realimenta as características da nova geração: instrumentos 

de referência fáceis de utilizar, padronizados e com comunidades virtuais compostas por 

outros usuários e por especialistas que poderão auxiliar no entendimento e uso dessas 

ferramentas, essas próprias se beneficiando das dúvidas e nos debates suscitados, 

gerando um círculo benéfico de aprimoramento. 
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Resumo 

As instituições que desde a Antigüidade custodiam a informação, os Arquivos e 

Bibliotecas, armazenam a memória do conhecimento humano e de suas atividades, e se 

constituíram nos repositórios de informação em suportes analógicos, de diversas 

naturezas de acordo com as técnicas de cada tempo, e tiveram suas funções nem sempre 

claramente distinguidas e, freqüentemente, confundidas, inclusive pelas ambigüidades 

terminológicas e conceituais. 

Com o advento das novas tecnologias e a informação em suporte digital, a partir 

da década de 70 do século passado, no âmbito da sociedade informacional, como a 

designou Castells, e na conjuntura do paradigma tecnológico, profundas alterações, 

ainda em curso, aprofundam e intensificam as questões relativas à discussão do campo e 

objeto de estudo da emergente Ciência da Informação e de suas relações inter e 

transdisciplinares com a Biblioteconomia e Arquivologia.  É nesse contexto que surgem 

os repositórios digitais, freqüentemente conceituados por suas funções de reunir, 

preservar, dar acesso e disseminar o conhecimento de uma instituição científica, ou de 

uma área do conhecimento, dando-lhe visibilidade e se constituindo numa ferramenta de 

gestão do conhecimento científico. 

Na literatura, do ponto de vista epistemológico e teórico-metodológico, 

repositórios digitais não têm sido objeto de estudo da Ciência da Informação, embora 

estejam presentes em artigos que o tratam como uma inovadora mídia da comunicação 

científica, relacionada com  a OAI. O objetivo deste trabalho é refletir sobre as 

proximidades e distanciamentos de tratar o objeto “informação” nos arquivos, nas 

bibliotecas e nos repositórios digitais. 

Palavras-chave: Arquivo. Biblioteca. Repositório Digital. Sistema de Informação. 

Ciência da Informação. Iniciativa dos Arquivos Abertos -OAI. 

 

 

 

 



 

 

1 Sociedade, tecnologia e informação: um novo paradigma 

Não é possível pensar em sociedade humana sem conhecimento e informação, 

sem tecnologia e sem comunicação. Informação é um fenômeno que, necessariamente, 

envolve comunicação e, no tratamento da informação, importa saber o contexto de 

produção, avaliar  e conhecer os critérios e condições de armazenamento, recuperação, 

acessibilidade e, ainda,   a potencialidade de gerar nova informação/conhecimento, o 

que inclui a inserção de  sociedade, cultura e tecnologia. 

Castells, ao analisar a sociedade contemporânea, na obra Sociedade em Rede, 

pondera que a tecnologia não determina a sociedade, mas a incorpora, e a sociedade não 

determina a inovação tecnológica, mas a usa. Sociedade e tecnologia interagem 

dialeticamente, porque a “tecnologia é a sociedade e a sociedade não pode ser 

compreendida ou representada sem as suas ferramentas tecnológicas”. (Castells, 

2002:6) 

Ao tratarmos de sociedade, informação e tecnologia, estamos também a tratar  

de cultura. Informação, na concepção de fenômeno humano e social, é abrangida pela 

cultura, e ambas são indissociáveis, e delas decorrem, como emanação prática, as 

manifestações dos fluxos da informação e dos registros que transportam a informação e 

o conhecimento, que acompanham o homem e suas necessidades de produzir, 

transformar, utilizar, comunicar, transmitir e preservar o conhecimento/informação. 

A capacidade de comunicação humana pelos diversos meios tecnológicos, 

atravessando o tempo e o espaço, desempenharam papel capital na evolução da 

humanidade, substituindo a tradição oral, e criando uma memória  coletiva fora das 

mentes dos membros individuais do grupo. A história da construção da memória 

exossomática mostra a engenhosidade técnica do homem e sua atividade de criador de 

símbolos, ou seja, de representar e codificar por signos ou símbolos, para comunicar e, 

se registradas as representações em suporte material, de produzir informação 

transmissível em tempos e espaços diferentes daqueles em que foi produzida.   

 A “memória”, entendida aqui como sinônimo de documento, ou seja, 

informação codificada e inscrita em suporte, foi de início armazenada em templos, 

depois em bibliotecas e arquivos e estes repositórios da memória, inseridos na 

sociedade, agem, reagem e interagem  às evoluções tecnológicas e à cultura. 
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A partir da Segunda Guerra Mundial, ocorre a explosão de informação e a 

ampliação do conhecimento, com o surgimento de novas áreas de pesquisa. A ciência e 

a tecnologia tornam-se conceitos muito próximos e a interdisciplinaridade aproxima os 

conhecimentos, em intercâmbios mútuos e recíprocos, rompendo, pela primeira vez, 

com a estrutura rigidamente definida das ciências desde o século XVIII. 

A revolução tecnológica que se sucedeu a partir da revolução industrial, 

propulsora de um processo de tecnificação do mundo e de cientificação das atividades 

sociais é caracterizada pelo papel da informação/conhecimento. Segundo Castells 

(2002:36), 

                   “o que caracteriza a actual revolução tecnológica não é a centralidade do 
conhecimento e da informação, mas a aplicação deste conhecimento e informação 
na produção de conhecimento e de dispositivos de processamento/comunicação da 
informação, num ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e o seu uso.” 

 
“Sociedade em rede” e “sociedade da informação” são duas das várias 

designações para esta sociedade que tem na informação o diferencial que a distingue da 

sociedade industrial. Castells (2002), ao analisar essa sociedade surgida após o 

industrialismo, destaca a interação dialética entre descobertas científicas, inovação 

tecnológica e as práticas sociais, que constituíram, na década de 1970, um novo 

paradigma tecnológico,  fundamentado nas novas tecnologias de informação em 

interação com a economia global, o que resultou na organização de um novo estilo de 

produção, de comunicação, de gestão e de viver. 

A partir de 1980, a revolução das tecnologias de informação foi um fator 

fundamental para que houvesse uma reestruturação do sistema capitalista, dando origem 

a uma sociedade capitalista e informacional a que Castells denominou de sociedade 

informacional, pois comporta uma organização social em que as fontes principais da 

produtividade e do poder são a produção, o processamento e a transmissão da 

informação, ao contrário do que aconteceu nas revoluções tecnológicas anteriores em 

que a informação é que atuou sobre as tecnologias. 

No âmbito da sociedade informacional, com os novos contextos dos quais 

resultou o crescimento excessivo e acelerado da produção de documentos, nas 

administrações, a  Arquivística  e os arquivos entraram numa fase de debates a respeito 

de seu próprio objeto, confrontando-se com a existência de novos suportes e do uso de 

novas tecnologias, além de uma alteração de demanda, a que Silva et alii (1998:156) 

denominam de “uma maior apetência informativa por parte das administrações e da 
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própria pesquisa histórica”.  Entre os autores que revisam o papel da Arquivística neste 

novo contexto, destacam-se Gagnon-Arguin, Menne-Haritz, Couture e Rousseau, 

Luciana Duranti e Eastwood, entre outros. E, entre as diversas proposições, destacamos 

a defendida por Silva et alii (1998) de que a Arquivística, no paradigma pós-custodial  

em que os arquivos emergem como sistemas de informação, submetidos à normalização 

do acesso  à informação, é uma ciência epistemologicamente redimensionada, no 

âmbito transdisciplinar da Ciência da Informação. 

A Biblioteconomia e as bibliotecas também passam por revisão de paradigma, 

emergido no século XIX, insuficiente para atender aos efeitos da revolução tecnológica 

da sociedade informacional, que exige a adequação às atividades relacionadas com a 

forma digital da informação, seja a produção, a edição, o armazenamento, a 

distribuição,  a recuperação e o uso da informação, ou  todas as formas de trabalho que 

lidem diretamente com dados textuais, simbólicos, visuais e auditivos, tudo isto 

atravessado por uma alteração radical: a informação cada vez menos ligada ao suporte, e 

usuário com outras necessidades e expectativas, em razão da automação e das práticas 

culturais que levam a anseios de acessibilidade em novas dimensões e em novos 

conceitos. 

Bauwens (apud  Levacov, 1997:3) afirma que a profissão de bibliotecário era 

tradicionalmente ligada a um produto, o livro, e a um local, a biblioteca e, diante das 

tecnologias de informação e comunicação e das noções de espaço e tempo, que ganham 

dimensões inéditas peculiares da sociedade informacional, está sendo modelado o que 

Browning (apud Levacov, 1997:3) chamou de “bibliotecas sem paredes para livros sem 

páginas”. Uma hipérbole metafórica, é óbvio, mas que tem procedência, desde que se 

sublinhe que em comunicação, uma nova tecnologia não elimina radicalmente as 

tecnologias que a antecederam. 

Biblioteca, serviço ou sistema de informação, destina-se a incorporar e tornar 

acessível informação editada e posta a circular, através da facilitação e difusão desses 

conteúdos, portanto inteiramente suscetível às novas tecnologias da informação e da 

comunicação, do novo paradigma tecnológico. 

O novo paradigma tecnológico, a partir dos anos 70, do século XX,  até a esta 

data, fundamenta-se na informática que integra  vários modos de comunicação, em rede 

interativa a partir de múltiplos pontos, em tempo escolhido (real ou passado), em rede 

global, em condições de acesso livre e a preço módico, com o recurso do hipertexto e a 
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metalinguagem, reunindo  no mesmo sistema as modalidades escrita, oral e audiovisual 

da comunicação humana, alterando de forma fundamental o caráter da comunicação e 

moldando a cultura. (Castells, 2002:432)  

É um período de profundas transformações da sociedade e também do 

conhecimento, gestadas a partir da revolução industrial e durante o século XIX, mas que 

somente na segunda metade do século XX se acelera, em razão de uma sociedade baseada 

na informação, em que a ciência e a tecnologia atingem uma relação de interdependência tal 

que faz surgir as tecno-ciências que  alimentam e se retroalimentam do universo da 

informação. 

Para Morin, “vivemos uma era histórica em que os desenvolvimentos científicos, 

técnicos e sociológicos estão cada vez mais em inter-retroações estreitas e múltiplas”, 

em que a técnica, produzida pelas ciências, transforma a sociedade, e em que a 

sociedade tecnologizada transforma a própria ciência. (Morin, 2002:19-20). 

O conceito de cultura apresentado por Morin enfatiza a perspectiva semiótica de 

cultura, ou seja, a concebe como um conjunto de informações, destinado às 

organizações sociais : 

                   “A cultura é a emergência fundamental própria da sociedade humana. Cada cultura 
concentra em si um duplo capital: por um lado, um capital cognitivo e técnico 
(práticas, saberes, saber-fazer, regras); por outro, um capital mitológico e ritual 
(crenças, normas, proibições, valores). É um capital de memória e de organização, 
como é o patrimônio genético para o indivíduo. A cultura dispõe, como o patrimônio 
genético, de uma linguagem própria (mas muito mais diversificada), que permite a 
rememoração, a comunicação, a transmissão deste capital de indivíduo para indivíduo 
e de geração em geração.” (Morin,1969:17) 

 
 Silva, afinado com o conceito de cultura de Morin, assim define informação: 

                   “Conjunto estruturado de representações mentais e emocionais codificadas (signos 
e símbolos) e modeladas com/pela interacção social, passíveis de serem registadas 
num qualquer suporte material (papel, filme, banda magnética, disco compacto etc) 
e, portanto, comunicadas de forma assíncrona e multi-direccionada.” (Silva: 2006: 
150/151), 

 
A disciplina que emerge para o estudo da informação é a Ciência da Informação, 

cuja definição surgida nas conferências do Georgia Institute of Technology,  dos EUA, 

no início da década de 1960, foi retomada por Harold Borko em 1968. A partir dessa 

definição de Borko, Silva entende que a Ciência da Informação 

                     “é uma ciência social que investiga os problemas, temas e casos relacionados com 
o fenómeno info-comunicacional perceptível e cognoscível através da confirmação 
ou não das propriedades inerentes à génese do fluxo, organização e comportamento 
informacionais (origem, colecta, organização, armazenamento, recuperação, 
interpretação, transmissão, transformação e utilização da informação). Ela é trans e 

486



 

interdisciplinar, o que significa estar dotada de um corpo teórico-metodológico 
próprio construído, dentro do paradigma emergente pós-custodial, informacional e 
científico, pelo contributo e simbiose da Arquivística, da 
Biblioteconomia/Documentação, dos Sistemas de Informação e Organização de 
Métodos.” (Silva, 2006:150-151) 

 
Discutir a cientificidade da Ciência da Informação não é o foco desta análise, 

mas é necessário contextualizar e registrar o caráter polêmico da área do conhecimento 

que trata, ou deveria tratar,  de arquivos, de bibliotecas, de sistemas e serviços de 

informação e de repositórios digitais enquanto instituições que se destinam a guardar e 

tornar acessível informação. 

          Não nos deteremos na revisão das definições e campos de estudo da 

ciência da Informação e não evocaremos a diversidade de autores e suas concepções 

relativas ao caráter disciplinar da Ciência da Informação, mas optamos pela concepção 

de Silva e Ribeiro (2002) e Silva (2006) e é sob estas referências que  realizamos as 

reflexões sobre unidades de informação, uma vez que todas têm em comum o objeto 

“informação social”. E o fazemos, porque é necessário ter uma coerência teórico-

metodológica para analisar a questão, além de que, ao estabelecer a fundamentação em 

conceitos e definições, claramente delimitados, criamos uma plataforma unificada que 

permite evitar discrepâncias e conflitos conceituais, além de aumentar a garantia de uma 

descodificação mais unissêmica .  

O compartilhamento do objeto de estudo, a informação, por diversas disciplinas, 

leva também ao compartilhar de vocábulos em distintas terminologias, o que torna 

fundamental a elaboração de dicionários e glossários, constantemente revistos para a 

apreensão da dinâmica da evolução científica, e buscar a eficiência da comunicação. 

                   “Nas ciências sociais (...), além de, numa mesma comunidade de especialistas 
coexistirem pensadores (cientistas) adotando diferentes paradigmas, são usadas 
palavras e expressões tomadas da linguagem natural, de uso comum ou 
emprestadas de outras áreas, sendo-lhes atribuído, contudo, novo conteúdo 
conceitual, sem que este fato esteja claro para os ouvintes, leitores fora de seu 
estreito círculo e, em alguns casos, até mesmo dentro do tal círculo.” (Galvão, 
1998:48) 

 

Do ponto de vista epistemológico e teórico-metodológico, repositórios digitais 

não têm sido objeto de estudo da Ciência da Informação, embora estejam 

freqüentemente presentes em artigos que o tratam como uma importante mídia da 

comunicação científica, relacionado com  a OAI – Open Archives Initiative. Estes 

artigos e trabalhos parecem ser mais dedicados à defesa e à divulgação das 
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implementações até agora realizadas, do que preocupados em estudar os repositórios 

digitais, no campo da Ciência da Informação. Os artigos, as comunicações, as teses e 

dissertações que tratam de repositórios digitais são, em sua maioria, escritos por 

bibliotecários que estão focados com os estudos de mediação e acesso, incluindo os 

repositórios digitais  em suas investigações, apenas como uma referência para abordar 

casos específicos ou para divulgar instituições e serviços pelos quais são responsáveis.   

2 Repositórios Digitais: a comunicação científica na sociedade informacional 

Os repositórios digitais emergem no contexto da assim designada, por Castells 

(2002),  sociedade informacional e do informacionalismo, em meio ao advento de novas 

disciplinas e das tecno-ciências, que atuam na interdisciplinaridade, compartilham 

objetos de estudo e em que, freqüentemente, ocorre a apropriação mútua de conceitos e 

de terminologia, em virtude da dinâmica das mudanças tecnológicas e sociais em ritmo 

que se acelera à medida que se afastam das sociedades industriais. 

Os repositórios digitais são uma alternativa para o tradicional sistema de 

comunicação científica, uma vez que, na área científica, a publicação dos resultados é a 

forma pela qual ocorre o confronto com os pares e do qual resulta, ou não,  a 

certificação de validade do conhecimento científico. No entanto, o modelo de 

comunicação científica, através de revistas científicas, nas duas últimas décadas do 

século XX, principiou a gerar insatisfação na comunidade científica, em razão do 

grande aumento da quantidade de títulos; da elevação do preço dos periódicos, muitas 

vezes inviáveis para manter o acervo em instituições de menor porte ou dependentes de 

verbas de governos; das dificuldades na distribuição e no crescimento de custos em 

razão das distâncias geográficas, impedindo que centros de pesquisa de menor 

expressão tivessem acesso à informação atualizada;  a não remuneração dos direitos 

autorais dos pesquisadores, mas a cobrança, por alguns editores comerciais, despesa, às 

vezes, assumida pelos autores ou pelas instituições, uma vez  que almejam a validação e 

a visibilidade que a publicação certifica e acarreta prestígio junto à comunidade 

científica; o prolongado tempo entre a entrega dos artigos e sua publicação, numa 

sociedade em que o conhecimento e as tecnologias são rapidamente substituídos e 

alterados; a dificuldade de consultar e recuperar a informação disponível, mesmo que 

esteja disponível em bancos de dados, mas muitas das vezes, não funcionando em 

programas interoperáveis de recuperação etc. 
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A disseminação dos repositórios digitais e o advento da Internet envolvem a 

cúpula científica, representada pelos cientistas das universidades e dos centros de 

pesquisa, os recursos das tecnologias de informação e comunicação disponíveis e a 

inovação contra-cultural. Tanto a Internet, quanto  os repositórios digitais tornam mais 

próximo o alcance do antigo sonho do acesso livre à informação/conhecimento. 

Retorna-se aos tempos da ação contra-cultural, dos anos 60, que tem a sua continuidade, 

em outro contexto, através dos movimentos do Open Archives Initiative e do Open 

Access Movement. 

O movimento Open Archives Initiative resulta do objetivo de ampliar o acesso a 

repositórios de artigos científicos como uma alternativa para aumentar a 

transmissibilidade da comunicação científica, corrigindo as dificuldades detectadas com 

os repositórios digitais pioneiros, através da definição de aspectos técnicos e de suporte 

organizacional para uma estrutura de publicação aberta para edições comerciais e de 

acesso livre, em repositórios que tivessem entre si alto nível funcional de 

interoperabilidade. 

O Movimento Open Access, ou Movimento Acesso Livre, advém da 

preocupação com o compartilhamento do conhecimento, da concepção de que a 

inclusão científica leva a uma maior inclusão social e da disponibilidade de maior 

acesso à informação. 

Ao final da década de 1990, já existiam repositórios de artigos científicos e 

foram criados com o objetivo de agilizar a comunicação científica, multiplicando assim 

a idéia inicial do ArXiv, criado em 1991, por Paul Ginspard. O primeiro computador em 

rede foi ativado em 1º de setembro de 1969, com os primeiros quatro nós de rede 

localizados na Universidade da Califórnia (Los Angeles), no Instituto de Investigação 

de Stanford, na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, e na Universidade de 

Utah. Esta experiência surgiu para atender aos institutos de investigação que 

cooperavam com o Departamento de Defesa norte-americano, mas passou a ser utilizada 

pelos cientistas, para os seus próprios propósitos de comunicação científica. Daí o uso 

extrapolou para as conversas pessoais, até que, em 1983, foi feita a separação entre a 

ARPANET, exclusiva para fins científicos, e a MILNET, para fins militares. 

Nos anos 80, algumas instituições científicas criaram outras redes e surgiu a rede 

das redes: a Internet. Diante destas novas tecnologias e, em paralelo, da necessidade de 

agilizar os fluxos da comunicação científica, os próprios cientistas pesquisadores criam  
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uma solução pragmática, diante dos recursos disponíveis: arquivos digitais depositados 

virtualmente para acesso por outros computadores. Denominados inicialmente 

“arquivos públicos digitais”, os repositórios digitais nascem, na década de 1990, da 

inventividade de pesquisadores,  envolvidos com iniciativas isoladas para publicação na 

web que, ao experienciarem a criação de um ambiente digital para a comunicação 

científica de alta velocidade, com tecnologia de baixo custo, com ampla participação da 

própria comunidade científica, num só local, tanto na gestão desse ambiente quanto na 

geração, disseminação e no uso da informação, deram origem a uma “revolução” nos 

paradigmas tradicionais da comunicação científica. Esse foi um movimento inspirador 

para  outras iniciativas, liderado pelos EUA e pesquisadores europeus. (Weitzel, 

2005:174-175) 

Steven Harnard, a partir de 1995, lança a proposta  para que o cientistas 

passassem a publicar, por meio da web, em forma de preprints, o que permitiria 

inclusive a vantagem de  recebimento de comentários, revisão e, ao mesmo tempo, ficar 

disponível para acesso livre. Estas duas características serão embrionárias para a 

iniciativa de “arquivo aberto” e movimento de “acesso livre”. 

Entre 21 e 22 de outubro de 1999, reunidos em Santa Fé (Novo México), num 

fórum que reuniu bibliotecários, profissionais de informática e os principais fundadores 

dos chamados “arquivos públicos” resultou na formação e organização do movimento 

Open Archives Initiative, com a proposição do arquivamento público e universal da 

produção acadêmica e científica,  denominando esse modelo de arquivamento de “open 

archives”. (Ginsparg, Luce e Van de Sompel (1999), apud Weitzel, 2005: 176) 

Na proposta, nascida em Santa Fé, os “arquivos públicos”  destinam-se a  

designar um repositório de papers acadêmicos, para o armazenamento de informação. 

Lagoze e Van de Sompel (2001, apud Weitzel, 2005:178) revelam que o significado, em 

que deve ser denotado o termo arquivo, na denominação Open Archives Initiative, não é 

o da terminologia Arquivística. E o adjetivo “aberto”, denota o sentido que tem em  

arquitetura de sistema informático, ou seja,  que permite interfaces que facilitam a 

disponibilidade de conteúdos, tomando como ponto de partida a variedade de 

provedores. Trata-se, portanto, de  “arquivo”, no sentido que tem em Processamento de 

Dados, ou seja, arquivo como um conjunto de dados relacionados, tratados como uma 

totalidade,  e o adjetivo “aberto” (open), referindo-se à interoperabilidade. 
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Em artigo publicado em 2007, Weitzel (2007:2) esclarece que o modelo 

estrutural  dos “open archives” fornece as bases da  publicação científica na Internet e 

atende aos padrões e protocolos que certificam sua origem e permanência. Esta infra-

estrutura é composta por provedores de dados que armazenam os objetos digitais, e por 

provedores de serviços que coletam os metadados contidos nos provedores de dados, 

resultando na possibilidade de disseminação ampla da produção científica, com a 

permissibilidade de realizar a busca nos provedores de dados e também a busca 

integrada por meio dos provedores de serviços. Com essa infra-estrutura é possível 

reagrupar as publicações on-line em repositórios digitais, cujos metadados são 

igualmente coletados pelos provedores de serviços, funcionando com uma segunda 

instância de disseminação, reunindo a produção científica publicada. Podem ser 

repositórios digitais institucionais e temáticos.  

 Consta que a primeira apresentação, no Brasil, sobre open archives, foi por 

Nathália Kneipp Sena, jornalista e analista em ciência e tecnologia da Gerência de 

Novas Tecnologias, do IBICT, em matéria escrita para a Revista Ciência da Informação, 

no final do ano de 2000, em que a Autora  define  “como arquivos que congregam e-

prints das diversas áreas do saber e que são abertos à consulta pública bem como à 

publicação automatizada dos trabalhos por parte dos pesquisadores.” (Sena, 2000: 2) 

Com essa matéria/artigo, temos o marco inicial, no Brasil,  de uma sucessão, não 

tão numerosa, de outros trabalhos, sejam artigos publicados em revistas ou apresentados 

em eventos, como congressos, encontros e seminários na área da Ciência da Informação 

e das Ciências da Comunicação, sejam teses e dissertações sobre esse  tema, 

relativamente recente, que impactou o sistema de comunicação científica a partir da 

criação do primeiro arquivo eletrônico de e-prints,  em 1991, nos EUA,  por Ginsparg, 

destinado à Área da Física, no Laboratório Nacional de Los Alámos, no Novo México, 

depois ampliado para as áreas de Matemática e Ciências da Computação. (Ginspard, 

Paul, apud Café e Lage, 2002) 

Sena se referia aos “open archives” e reproduzia a proposta “subversiva” de 

Harnard para que a atividade editorial acadêmica passasse a ser sinônimo de 

transferência da pesquisa acadêmica para a Internet. Essa aspiração teria sua 

materialização na forma de arquivos abertos (open archives) de e-prints, “através da 

padronização das tecnologias de informação e comunicação empregadas nesses 

repositórios, em bibliotecas digitais e outras aplicações conexas”. Destacava também 
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que a implementação dessa proposta envolvia um esforço inter e multidisciplinar, que 

reunia informáticos, profissionais da informação e de diversas áreas do saber que 

deveriam trabalhar juntos para encontrar um caminho alternativo para a comunicação 

científica, que atravessara décadas de avanços tecnológicos até encontrar o “surgimento 

e a consolidação dos open archives, arquivos on-line de acesso público, também 

definidos como ‘diretórios existentes em um computador que estão abertos para o 

acesso via ftp ou http, armazenando uma coleção de séries de artigos ou uma coleção de 

dados sobre artigos armazenados em outro local’”.  

A partir dessa primeira divulgação dos repositórios digitais, o IBICT desenvolve 

projetos, como a biblioteca digital de teses e dissertações e enceta uma série de 

atividades para a divulgação e implementação de modelos para uma interoperabilidade 

nacional da comunicação científica. Novos vocábulos entram para a terminologia de 

quem escreve e/ou pensa sobre comunicação científica e  repositórios digitais: “arquivos 

abertos de e-prints”, “open archives”, interoperabilidade, arquivamento de longo prazo, 

auto-arquivamento e uma série de outros, inclusive  de informática e das TIC, como 

metadados, “harvester”, provedores de dados, provedores de serviços etc., e se 

acumulam tentativas de definir ou conceituar, num processo de conceitualização ainda 

em construção, inclusive em que a própria denominação esteve “instável”: arquivos 

públicos digitais, arquivos de e-prints, open archives, arquivos abertos e repositórios 

digitais, que parece ser a que deva se manter. 

 A construção de conceitos obedece à evolução cognitiva, que parte da 

exploração do que algo é, por suas semelhanças e diferenças com o que já é conhecido, 

ressaltando as suas características e funções. Um objeto de estudo em construção exige 

“caracterizações” para ser conhecido e reconhecido e esta é uma fase que pode levar a 

muitas tentativas, todas contendo faces desse objeto, mas não conseguindo captá-lo 

inteiramente. Não é diferente com os repositórios digitais, em razão de sua criação 

recente, há menos de dezoito anos, e, no Brasil, há menos de oito, o conceito está em 

construção, como dissemos, e  apresenta dificuldades de clareza e/ou tautologismos, nas 

tentativas de definir para alcançar o conceito: repositórios são coleções digitais que 

armazenam, ou um arquivo digital que reúne coleção de documentos digitais, ou uma 

forma de armazenamento de objetos digitais, ou são sistemas de informação que servem 

para armazenar.  

Destacamos alguns desses conceitos: 
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Quadro I: Conceitos de Repositórios Digitais 

Autor/Citação Conceito 
Crow (2002), 
apud Leite 
(2006:88)   

“Repositórios digitais são “coleções digitais que capturam e preservam a produção 

intelectual da comunidade de uma única universidade ou de uma comunidade 

multiuniversitária”.          
Weitzel (2006:5-
6) 

Repositório digital é “um arquivo digital que reúne uma coleção de documentos 

digitais”, constituídos por publicações científicas eletrônicas, como revistas científicas, 
anais de eventos, relatórios de pesquisa etc., que podem ser acessados tal qual ocorre 
em uma biblioteca.  

Viana, C. L.M. et 
alii.   
 

“Um repositório digital  é uma forma de armazenamento de objetos digitais que tem a 

capacidade de manter e gerenciar material por longos períodos de tempo e provar o 

acesso apropriado.” http://bibliotecas-cruesp.usp.br/3sibd/docs/viana358.pdf 
Universidade do 
Minho 

Repositórios institucionais são “Sistemas de informação que servem para armazenar, 

preservar e difundir a produção intelectual de uma dada instituição, normalmente uma 

comunidade universitária. Podem ser criados e mantidos de forma individualizada, ou 

por grupos de instituições que trabalhem numa base cooperativa.” 

Elaborado por Masson-2008: Fontes: Vide Referência) 

 

A palavra repositório, no sentido vernacular, denota algo capaz de armazenar, 

assim como arquivos, bibliotecas e centros de documentação,  mas com particularidades 

que resultam da conjuntura histórico-econômico-técnico-científico-cultural em que são 

criados, e que na origem tinham o objetivo de atender às necessidades de comunicação 

da comunidade científica, mas extremamente  fundamentados em ideais de 

acessibilidade a esse conhecimento, a partir de segurança de interoperabilidade técnica, 

mas também e, principalmente, de interoperabilidade humana. (Kuramoto, 2007: 

http://kuramoto.wordpress.com/.) 

Os repositórios digitais surgem e passam a ser disseminados, no contexto da 

chamada sociedade informacional e do informacionalismo (Castells, 2002), como 

serviço de informação em busca de fluxos de comunicação mais eficientes, porém 

impregnados da cultura do “ambiente” de contexto. As unidades de informação - 

bibliotecas, arquivos e centros de documentação - que tradicionalmente armazenavam 

documentos e os reuniam num lugar físico, um prédio, com a virtualização dos 

documentos, privilegiam a informação e surgem os arquivos, bibliotecas, centros de 

documentação e até museus digitais, em razão da contribuição e mudanças causadas 

pelo uso das TIC, que no caso do sistema de comunicação científica, propiciaram as 

condições para a criação de repositórios digitais, um “sítio” ou espaço virtual, a que 

Castells denomina o espaço de fluxos. Nesse espaço de fluxos, a publicação eletrônica 

da informação científica acontece, com operacionalidades peculiares do paradigma 

tecnológico da sociedade informacional: acesso público,  independente do espaço e 

tempo, passível de ser conectado de qualquer ponto do planeta; o auto-arquivamento; 

lista de discussão que propicia a revisão e a validação da informação científica, pelos 
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pares, em processo dinâmico e eficiente; o armazenamento e garantia de acessibilidade, 

independente das mudanças tecnológicas e diversidades de hardware e software – 

interoperabilidade estabelecida por protocolos; as  alterações no fluxo informacional, 

com independência de editoria, de disseminação, de mediação para o acesso, 

visibilidade institucional e projeção e reconhecimento de pesquisadores e pesquisas, etc. 

 

3  Sistemas de Informação: as interfaces emergem da natureza do objeto 

“informação social” 

As instituições que desde a Antigüidade custodiavam a informação, os Arquivos 

e Bibliotecas, armazenavam a memória do conhecimento humano ou de suas atividades, 

e se constituíram nos repositórios de suportes analógicos, de diversas naturezas de 

acordo com as técnicas de cada tempo, e tiveram suas funções nem sempre claramente 

distinguidas e freqüentemente confundidas em ambigüidades terminológicas.   

A polissemia das palavras “biblioteca” e “arquivo”, leva-nos à necessidade de 

definirmos, ou caracterizarmos, do que é que estamos a tratar.                                                    

Biblioteca pode designar:     

                    “serviço criado organicamente numa determinada entidade e/ou uma 
instituição cultural (...) destinada a incorporar e tornar acessível informação 
editada e posta a circular pelo mercado editorial-livreiro, bem como 
publicada e distribuída por entidades com objectivos e actividades 
específica (Laboratórios científicos e farmacêuticos, Unidades Industriais 
dos mais diversos ramos, Instituições Culturais, Associações Políticas, 
Cívicas e Humanitárias, etc.) ou designar “sistema (...) de informação 
recebida por uma entidade activa criada e vocacionada para facilitar e 
promover o acesso e difusão desses conteúdos acumulados. Nesta segunda 
acepção, Biblioteca não é a instituição, nem o serviço, não é o continente, 
mas o conteúdo (conjunto de livros, revistas jornais, filmes, documentários, 
etc), consistindo, assim, num sistema de informação organizado, cuja 
estrutura (entidade que o cria) não produz a informação destinada a acesso e 
difusão, antes a recebe e colhe nas mais diversas latitudes e, em concreto, no 
mercado editorial  e informacional, no espaço global de “conteúdos”, 
inteligível, numa concepção sistêmica (...)”(Silva, 2006:138-139) 

  

             Biblioteca Digital:  

                   “sistema de informação que mantém e proporciona acesso remoto a uma ou 
várias colecções de publicações digitais, ainda que tais colecções sejam o 
seu aspecto mais visível, a biblioteca digital é constituída por um conjunto 
de elementos e processos (humanos, tecnológicos, normativos, económicos 
e materiais) que tornam possível a sua existência.” (Lópes Yepes, 2004, 
apud Silva, 2006:139) 
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Etimologicamente, biblioteca é uma coleção de livros. Conceitualmente, é uma 

reunião de coleções organizadas e guardadas num espaço físico fechado. Sua função é a 

coleta, organização e disseminação de informação, geral e/ou especializada, no âmbito 

de uma comunidade específica.  

Silva, Sá, Furtado ( 2004:3 apud Silva et  al, 2006a: 171),  chegaram à seguinte  

síntese conceitual:  

                    “bibliotecas digitais são repositórios de informação disponíveis nas redes 
referenciais (ou de texto completo, de imagens fixas ou móveis e de sons), 
acessíveis de forma remota, de qualquer lugar do planeta. Esta condição está 
estreitamente relacionada com o conceito de recuperação da informação, 
desenvolvimento de ferramentas para esse fim, assim como ao 
estabelecimento e adoção de padrões que permitam a intercambialidade.” 
(Silva et al, 2006a: 273) 

 
O conceito de biblioteca digital, em ambas as citações, cabe perfeitamente no 

conceito de repositório digital; na segunda citação, ajusta-se, quase em perfeito, à 

caracterização geral, e há quem sublinhe que toda biblioteca digital é um repositório 

digital, mas nem todo repositório digital  é uma biblioteca digital, em razão do uso que 

dele faz a comunidade científica, como um elemento do fluxo informacional, porém 

sem eliminar as outras formas de publicação científica. Neste sentido, no caso do 

conceito de biblioteca digital, retrocitado, se nos determos ao uso dos repositórios 

digitais exclusivamente na comunicação da informação científica, teríamos apenas que 

delimitar a informação, exclusivamente  a informação científica. Aliás, como é o 

entendimento dos que consideram que a Ciência da Informação tem como objeto de 

estudo apenas a informação científica, entendendo por informação, apenas a 

informação/conhecimento científico. 

Passemos agora ao Arquivo, que é assim definido no Dicionário de 

Terminologia Arquivística: 

                   Significado 1:   “Conjunto de documentos que, independentemente da 
natureza ou do suporte, são reunidos por acumulação ao longo das 
atividades de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas.”  

                    (Camargo e Bellotto, 1996:5) 
 

            Silva, na “Terminologia Essencial”, da sua proposta teórico-metodológica de 

Ciência da Informação, arquivo pode ser entendido em duas acepções: 

                     “serviço criado organicamente numa determinada entidade e/ou uma 
instituição cultural (Arquivo de âmbito nacional, distrital ou municipal, 
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público ou privado) destinada a incorporar e tornar acessível informação 
produzida/recebida por terceiros; e sistema semi-fechado de informação 
produzida/recebida por uma entidade activa (ou desactivada) no decurso de 
sua atividade em cumprimento dos seus objectivos gerais e específicos. Não 
se deve confundir Serviço de Arquivo (um departamento orgânico de uma 
entidade e/ou uma instituição mais complexa) com Arquivo=Sistema de 
Informação consistindo em toda a informação/documentação, nos seus 
diferentes tipos e registada em diversos suportes, criada, recebida e 
acumulada (consagra, no sistema, a dimensão memória) por uma entidade, 
isto é, por uma instituição ou organização (de onde emana a estrutura 
orgânico-funcional do sistema)”. (Silva, 2006:137-138) 

  

O conceito de arquivo, na terminologia Arquivística tradicional, ou na 

Arquivística como uma transdisciplina no campo da Ciência da Informação, é 

perfeitamente ajustável ao que se conceitua como repositório digital institucional -  

acumula informação produzida como atividade-fim e atividade-meio de uma instituição, 

independente de ser laboratório de pesquisa ou universidade. Ora, acontece que um 

laboratório de pesquisa ou uma universidade se constituem em organização com 

objetivos a serem alcançados, a partir de uma  estrutura orgânico-funcional, instituída 

para atingir a esses objetivos, portanto há  um sistema de informação nessa organização 

que resulta de suas atividades e produz informação. A informação científica é um dos 

fluxos que circula nesse sistema informacional e os repositórios digitais seriam um sub-

sistema para prestar uma modalidade de serviço específico, na estrutura orgânico-

funcional do sistema de informação constituído pelo Laboratório, ou pela Universidade, 

que geram também informação/documento de outras naturezas e que estão relacionados 

com a informação científica, porque a organização é sistêmica e a sua produção 

informacional passível de tratamento arquivístico.   

O repositório digital temático, que acumula informação produzida por uma 

entidade criada para colecionar informação, com o objetivo de atender a um tema, ou 

qualquer outro critério de seleção para constituir a coleção, também é, ou está incluído 

em uma organização, ou seja, é um sub-sistema dentro de uma instituição, um serviço 

de informação, ou uma instituição, ela própria criada para esse fim: acumular e 

disponibilizar informação. Neste caso, também dotada de estrutura orgânico-funcional 

instituída para essa finalidade, e estamos a falar de um serviço  prestado por bibliotecas: 

acumular, organizar e disponibilizar informação. 

   Trabalhando com o conceito de Ciência da Informação, proposto por Silva 

(2006:140), o objeto informação social, sem outras adjetivações restritivas, se científica, 
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técnica, etc.,  é o objeto de estudo da CI, que analisa e trata das propriedades inerentes à 

gênese do fluxo, organização e comportamento informacionais, o que inclui  a origem, 

coleta, organização, armazenamento, recuperação, interpretação, transmissão, 

transformação e utilização da informação, portanto também capaz de estudar, 

epistemologicamente, os repositórios digitais. 

 Silva (2006: 162-163) alerta, no verbete “sistema de informação”, que se trata de 

uma expressão sujeita a ambigüidades semânticas e que o conceito operatório, 

fundamental em Ciência da Informação, é comumente confundido com sistema 

tecnológico de informação ou informático. O conceito, que aqui estamos utilizando, é o 

que Silva nos fornece:  

                    “um Sistema de Informação é constituído pelos diferentes tipos de 
informação registada ou não externamente ao sujeito (o que cada pessoa 
possui em sua memória é informação do sistema), não importa qual o 
suporte (material e tecnológico), de acordo com uma estrutura (entidade 
produtora/receptora) prolongada pela acção na linha do tempo”. (Silva, 
2006:162) 

 

Abaixo, a partir de um quadro comparativo apresentado por Bellotto, com o 

objetivo de demarcar características de diferentes unidades de informação, 

acrescentamos, nas colunas em cinza, repositório digital e sistema de informação, para 

dar visibilidade de que unidades de informação são sistemas de informação, incluindo 

entre eles, o repositório digital que pode ser, em si, um sistema de informação, no caso 

dos repositórios temáticos, ou um sistema de informação que presta um serviço de 

informação, no contexto orgânico funcional de uma instituição. 

Quadro II:  

Fonte: *Bellotto, (1991, 18); 
            ** A partir de Silva & Ribeiro (2002) e Silva (2006), elaborada por Masson (2008), para   
            enfatizar a caracterização de SI e RD em relação às outras unidades de informação. 
Quadro Comparativo Entre Unidades de Informação a Partir da Caracterização de Bellotto 

 *Arquivo *Biblioteca *Museu *Centro de 
Documentação  

Sistema de Informação 
** 

Repositório 
Digital ** 

T
ip

o 
de

  
Su

po
rt

e 

Manuscritos, 
impressos, 
audiovisuais: 
exemplar único 

Impressos, 
Manuscritos, 
audiovisuais, 
exemplares 
múltiplos 

Objetos 
bi-
tridimensi
onais; 
Exemplar 
único 

Audiovisuais 
(reproduções) 
exemplar único 
ou múltiplo 

Analógico e eletrônico Digital (inclui 
informação 
codificada em 
código textual, 
imagético, sonoro, 
numérico etc.) 

T
ip

o 
de

 
C

on
ju

nt
o 

Fundos: 
documentos 
unidos pela 
origem 

Coleção: 
documentos 
unidos pelo 
conteúdo 

Coleção; 
document
os unidos 
pelo 
conteúdo 
ou função 

Coleção: 
documentos 
unidos pelo 
conteúdo 

Informação reunida pela 
origem orgânico-funcional, 
agregada a  toda informação 
que a  contextualiza, 
instrumentalize ou fundamente 
a ação para se atingir ao 
objetivo da organização. 

Coleção: 
informação 
reunida por 
instituição ou por 
tema 
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P
ro

du
to

r A máquina 
administrativa 

Atividade 
humana e 
coletiva 

Atividade 
humana, a 
natureza 

Atividade 
humana 

Organização em todas as 
atividades humanas, seja com 
fim científico, técnico, 
artístico, educativo, 
administrativo que produza 
informação social. 

Atividade 
Científica 

F
in

s 
de

 
P

ro
du

çã
o Administrativos

, Jurídicos, 
funcionais, 
legais 

Culturais, 
científicos, 
técnicos, 
artísticos, 
educativos 

Culturais, 
artísticos, 
funcionais 

Científicos Administrativo, Jurídico, 
Funcional, legal, cultural, 
científico, técnico, artístico, 
educativo. 

Info-
comunicacional da 
atividade científica 
 
 

O
bj

et
iv

o 

Provar, 
testemunhar 

Instruir, 
informar 

Informar, 
entreter 

Informar Informar, permitir a 
disponibilização da 
informação, contextualizada, 
para a tomada de decisão 
eficaz e eficiente, provar, 
testemunhar, permitir a 
transparência administrativa, 
exercício da cidadania e 
preservar a memória 
institucional. 

Informar, instruir, 
validar, opinar, 
provar, 
testemunhar etc. 

E
nt

ra
da

 d
os

 
do

cu
m

en
to

s 

Passagem 
natural de fonte 
geradora única 

Compra, 
doação, 
permuta de 
fontes múltiplas 

Compra, 
doação, 
permuta 
de fontes 
múltiplas 

Compra, 
doação, 
pesquisa 

Informação avaliada a partir da 
natureza  orgânico-funcional 
sistêmica, desde o momento de 
sua concepção, mantida a 
ordenação em que é produzida, 
integrada a toda a informação 
que com ela tenha vínculo ou 
pertinência, seja no sentido de 
complementar ou fundamentar  
àquela produzida pela 
Organização. 

Auto-
arquivamento e 
captura por 
“harvesters” 

P
ro

ce
ss

am
en

to
 

té
cn

ic
o 

Registro arranjo 
descrição: 
guias, 
inventários, 
catálogos etc. 

Tombamento, 
classificação, 
catalogação: 
fichários 

Tombame
nto, 
catalogaçã
o: 
inventário
s, 
catálogos 

Tombamento, 
classificação, 
catalogação: 
fichário, 
computador 

Informação mantida segundo a 
estrutura que a produziu: 
quadro sistêmico (orgânico-
funcional), relacionada com 
toda a fonte de informação que 
com ela se integre, 
devidamente indexada de 
maneira a permitir o acesso de 
acordo com as necessidades do 
usuário �  
mecanismos de buscas e de 
indexação automatizados 

Informatizado 
(metadados, robôs, 
mecanismos de 
buscas e de 
indexação 
automatizados, 
software aberto 
etc.) 

P
úb

lic
o 

Administrador 
e Pesquisador 

Grande público 
e pesquisador 

Grande 
público e 
pesquisad
or 

Pesquisador Administrador, cidadãos, 
pesquisador e quem necessitar 
da informação, exceto as 
restrições  previstas em Lei. 

Usuário / 
pesquisador 

 

Bibliotecas e arquivos, inclusive os digitais, nos conceitos retrocitados, em 

Ciência da Informação, proposto por Silva (2006), cuja significação esteja relacionada a 

sistemas de informação, cumprem função semelhante àquela que atualmente é dada aos 

repositórios digitais, no aspecto de armazenamento. 

Portanto, arquivos e bibliotecas, como sistemas de informação, incluindo a 

informação em suporte digital, lidam com o mesmo objeto – informação social - e têm 

como função dar tratamento a essa informação. O que determina o tipo de tratamento e 

o  tipo de unidade de informação a que se destina, não é o suporte, mas o uso que se fará 

dela e objetivo pelo qual a informação  é produzida. A função essencial das bibliotecas 
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não se altera, substancialmente, ao longo das evoluções tecnológicas, mas no caso do 

suporte digital ganha outras dimensões porque há um contexto técnico-cultural que 

exige novos procedimentos. O mesmo acontece com o arquivo, centro de 

documentação, museu etc. A informação em suporte digital integra, em seu tratamento, 

os recursos que a automação permite e/ou exige, seja na produção, nos fluxos, no 

armazenamento e na recuperação, mas isso não altera a fundamentação teórico-

metodológica em que se fundam as unidades de informação e os sistemas de  

informação que lhes correspondam. 

Se a informação social é produto decorrente de uma organização (pessoa jurídica 

ou física), que visa a um objetivo estabelecido por contrato social, lei ou interesses de 

um indivíduo, alcançado através de atividades que resultam em um  fluxo de informação 

que se constitui no sistema de informação dessa organização, destinar-se-á ao arquivo, 

como unidade de informação. Se a informação é colecionada em razão de um tema 

escolhido, de uma área do conhecimento ou de uma atividade humana, com o destino de 

armazenar e disponibilizar essa informação, em razão de que a organização se propõe a 

ser o repositório da informação referente ao critério de coleção selecionado, haverá uma 

estrutura orgânico-funcional da unidade de informação para alcançar o objetivo de sua 

criação, que gerará informação da atividade-meio, e o sistema de informação, resultante 

da coleção realizada, constituído pela informação coletada em razão da atividade-fim. 

Para o usuário, interessa apenas o sistema de informação constituído pela informação da 

atividade-fim, porque a aquisição desta informação é realizada de forma múltipla, por 

compra, doação etc., e agora, através da interoperabilidade de repositórios digitais..  

A razão para uma informação destinar-se ao arquivo ou biblioteca não está no 

suporte, mas no objetivo da instituição e na forma como a informação é 

produzida/acumulada. O tratamento ao suporte da informação  acontece, desde sempre, 

com a preocupação do armazenamento, da conservação e preservação de acordo com as 

características físico-químicas do suporte, e é assim desde as tabuinhas de argila, 

passando pela evolução tecnológica dos suportes, sejam rolos de papiro,  manuscritos,  

livros, plantas, vídeos, gravações, etc.  Por que é então que surgem os repositórios 

digitais, nas modalidades institucional e temático, em vez de serem serviços ou sistemas 

de informação, como arquivos ou bibliotecas digitais? 

Talvez porque emergem da necessidade prática, em que o próprio pesquisador, 

usou os recursos tecnológicos e informáticos de que dispunha, para resolver questões 
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que passariam a independer de mediadores, atalhando caminhos e dificuldades, criando 

outras, solucionadas pelo OAI e adotando procedimentos de acesso livre, imbuídos de 

uma ideologia que emergiu nos movimentos de contra-cultura da década de 60, e 

resultando em alternativa para o modelo clássico da comunicação científica, passível de 

conviver com ela, mas trazendo alterações irreversíveis. No entanto, estas alterações 

estão mais relacionadas com o paradigma tecnológico em que vive a sociedade 

contemporânea, do que com a forma eou o suporte em que a informação é produzida. 

Repositórios digitais armazenam informação digital e os procedimentos adotados, 

para o seu funcionamento, têm menos a ver com o sistema de informação que são, do 

que com a natureza do serviço que prestam e, funcionalmente, estão integrados a uma 

organização que produz ou coleciona informação. Constituem uma experiência que 

assume as  alterações nas práticas sociais e culturais, advindas, do paradigma 

tecnológico da sociedade informacional e do informacionalismo, como a que acontece 

em outras atividades da vida social, por exemplo a desintermediação de serviços 

bancários e de outros atendimentos e serviços hoje feitos de maneira direta pelo usuário, 

em novas noções de tempo e espaço, numa dinâmica peculiar da sociedade 

informatizada. 

No caso dos repositórios digitais, tanto o pesquisador, como produtor ou usuário 

de informação científica, ganha autonomia e a  mediação, que antes era feita por 

pessoas, num determinado lugar, em horários de expediente, submisso a “ritos” e 

normas, é  agora realizada mediante outras práticas e com versatilidades, tornadas 

possíveis pelas TIC e pelo paradigma do informacionalismo.  

Na sociedade informacional, os recursos que permitem automação de serviços, 

proporcionam  autonomia e independência, eficácia e eficiência, no armazenamento e 

no acesso à informação. O pesquisador que antes dependia das editoras para publicar 

suas pesquisas, hoje o faz através dos repositórios, de uma forma mais ágil e eficiente, a 

baixo custo, maior poder de disseminação, possibilitando que o cientista tenha ampla 

divulgação de seus trabalhos, e o usuário, um estoque diversificado e acessível com 

mais conforto e livre de condicionalismos de tempo, espaço e de normas rígidas de 

acesso e/ou consulta, cobrindo melhor índice de aproveitamento, impensável, sem a 

automação.  

O fato é que as funcionalidades dos repositórios digitais extrapolam o nicho das 

comunidades científicas e universitárias e, se o OAI teve sua origem do objetivo de 
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ampliar o acesso aos repositórios de artigos científicos, os padrões e ferramentas 

tecnológicas desenvolvidos são independentes do conteúdo. 

A Ciência da Informação, como aqui foi compreendida, se constitui a área de 

estudo em que o repositório digital poderá integrar abordagens epistemológicas que 

possibilitarão  compreender a sua natureza peculiar e as interfaces com as unidades de 

informação percebidas como sistemas de informação.  
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Comunicação Livre 
22/10/2008 

 
Moderador: Flavio Leal 

 
TERCEIRO SETOR 

 
Resumo 
 
- Reconhecer que as instituições, constituídas ou não juridicamente, que compõem o 
Terceiro Setor, são partes integrantes de nossa sociedade, o que equivale a dizer que 
compartilham, sobre muitos aspectos, de um olhar míope sobre as relações ARQUIVO / 
ARQUIVISTA / ESTADO / SOCIEDADE. 
 
- Reconhecer que a despolitização da nossa sociedade é uma verdade e, sendo os 
profissionais de arquivo parte dela, também estão sujeitos a tal deficiência; 
- Entender que as características e as especificidades dos movimentos sociais, onde não 
apenas predomina a informalidade, como também um baixo volume de documentos 
produzidos, não significa a inexistência da necessidade desse profissional, pois a ausência 
de documentos como produto direto das atividades desenvolvidas por parte dos 
movimentos sociais, não exclui a necessidade de compreender que os documentos públicos 
(sobretudo mas não somente), por  terem força legal (fé pública), uma vez que NÃO existe 
informalidade nas relações do estado com a sociedade e/ou com os indivíduos, se 
constituem em um instrumento forte e de dificil contestação; 
- Neste sentido deveria ser oferecido para esses profissionais uma formação técnica 
qualificada e indispensável para que os arquivos desempenhem suas atividades ideais, mas 
que esta formação não signifique uma tecnicidade arrogante, que desconsidere outras 
possibilidades de ação, ou seja, uma formação humanística que lhes permita analisar a sua 
condição de agente político capaz de saber O QUE FAZ, PORQUE FAZ E PARA QUEM 
FAZ 
- Compreender os aspectos das diversidades culturais, sociais, religiosas e sexuais, 
inerentes à sociedade brasileira, como uma necessidade de comprometimento ético e 
profissional capaz de evitar que a sua visão de mundo (um olhar excessivamente 
etnocêntrico, preconceituoso e pessoal), exclua a possibilidade do OUTRO de se ver e ter 
acesso aos documentos que lhes diga respeito a tais diferenças; 
- Acreditasse que estas condições nos permita uma maior aproximação entre os Arquivos / 
Arquivista dos indivíduos que se mobilizam em torno dos diferentes seguimentos do 
Terceiro Setor, em especial, dos movimentos sociais que primam pela informalidade; 
- Estas condições seriam facilitadas pela  própria pré-disposição dos movimentos sociais na 
aquisição de novos instrumentos (armas) que lhes facilite a luta pela conquista de suas 
reivindicações; 
- Reforçar que há um aspecto da documentação produzida pelo Terceiro Setor que é 
semelhante a todas as demais estruturas formais de administração, mas que servem 



                    
exclusivamente para as demandas administrativas, não são percebidos como instrumentos 
de usos diversos, como o de capital político p.e.; 
 
 
Flávio Leal da Silva 
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Memória do trabalho: o tratamento do fundo documental do Sindicomerciários-ES 

e a sua importância para a história local 

André Malverdes 

malverdes@gmail.com 

Universidade Federal do Espírito Santo 

A comunicação apresentará o trabalho realizado no Sindicato dos Empregados do 

Comércio no Estado do Espírito Santo, fundado em 1931, que organizou documentação, 

implementou o Centro de Memória e publicou um livro sobre a história de seus 75 anos. 

Antes desconhecida dos próprios diretores, a pesquisa revelou a atuação da entidade no 

Estado Novo e posteriormente no regime militar de 1964, as estratégias de luta pela 

saúde, esporte, educação, moradia, jornada de trabalho e crédito para seus associados, 

construindo uma identidade da categoria. Tradicional gerador de lideranças políticas, a 

documentação revelou o papel do Sindicomerciários-ES na fundação do Partido 

Trabalhista Brasileiro, no surgimento do Partido dos Trabalhadores e da Central Única 

dos Trabalhadores no estado do Espírito Santo. Atualmente o acervo fortalece as 

estratégias de luta no contexto da economia globalizada e proporciona um importante 

acervo sobre a história do sindicalismo capixaba.  

Palavras-Chaves: Memória – Arquivo – História 

A vinculação da história do Sindicato dos Empregados do Comércio no Estado do 

Espírito Santo (Sindicomerciários-ES) com o desenvolvimento urbano e político do 

Espírito Santo faz parte da construção e dos valores sindicalistas no estado. A entidade 

foi criada no âmbito das transformações políticas que tiveram início com o final do 

período da História do Brasil conhecido como Primeira República. Ao assumir o poder 

no Governo Provisório em 1930 o presidente Getúlio Vargas (1930-1945 e 1951-1954) 

deu início à constituição de uma base legal de formação de sindicatos de patrões e de 

trabalhadores que até hoje perdura no Brasil através da Consolidação das Leis do 

Trabalho (1942).  

Neste processo, formaram-se as lideranças que foram sendo absorvidas no aparelho 

autoritário do governo Vargas, o que caracterizou as primeiras diretorias e os primeiros 



          

movimentos organizados por direitos e negociações coletivas que fizeram dos 

comerciários capixabas uma das categorias mais antigas e melhor organizadas. 

Na década de 1950, o Sindicomerciários-ES tomou parte na mobilização dos 

trabalhadores pela manutenção de um projeto nacional de desenvolvimento econômico e 

social e lutou pela criação de empreendimentos da base econômica nacional sobre a 

iniciativa do Estado, como é o caso da infra-estrutura portuária e de energia elétrica. Ao 

mesmo tempo, o Sindicato viu suas atividades e seus quadros de associados 

expandirem-se na medida em que um modelo de crescimento industrial fortemente 

vinculado à indústria siderúrgica suplantava o perfil anterior da economia local, 

fortemente vinculado ao comércio de produtos de primeira necessidade e implementos 

agrícolas e para a agroindústria. Num contexto de modernização conservadora, a 

entidade bateu-se por adequar o horário de funcionamento do comércio à semana 

inglesa de 44 horas e acompanhou a expansão das lojas de produtos do gosto da classe 

média como as lojas especializadas em tecidos, sapatos, eletrodomésticos e outros 

artigos de consumo mais sofisticado que sobreveio à expansão da urbanização na capital 

do Espírito Santo. 

A entidade também cumpriu papel relevante tanto nos movimentos de rua que 

demandavam que exigiram o retorno do regime presidencialista no país e a posse de 

João Goulart quando da renúncia do presidente eleito Jânio Quadros (1961) como 

também nos movimentos de rua pela implantação das reformas de base (educação, 

trabalho, reforma agrária etc.) propostas pelo governo Goulart. Infelizmente, no golpe 

de Estado de abril de 1964 os trabalhadores viram seu projeto de país naufragar com a 

instituição do regime cívico-militar que perdurou até as eleições indiretas de 1984. 

Durante o período autoritário (1964-1984) o Sindicomerciários-ES dedicou-se a uma 

agenda associativa voltada para a organização da prestação dos serviços de saúde, 

educação, moradia, lazer e entretenimento, já que o governo censura e reprimia as 

manifestações públicas das diretorias e as induziu a não fazer política por considerar 

esta prática cotidiana como subversiva ao interesse nacional. 

Já na difícil passagem do regime cívico-militar para a retomada da democracia 

representativa ocorrida entre os anos de 1978 e 1985, o Sindicomerciários-ES não só 

retomou a prática da composição de chapas para a escolha dos quadros diretores que a 
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caracteriza como também atuou no sentido de apoiar a luta democrática de outras 

representações sindicais menos organizados. Assim, o Sindicomerciários-ES logo 

assumiu a liderança das entidades do campo democrático colocando no eixo de forças 

que suportavam o Partido dos Trabalhadores e a formação de seu braço sindical, a 

Central Única dos Trabalhadores (CUT), fundada em 1983 e abrigada na sede do 

Sindicomerciários-ES. Em 1984, o primeiro-secretário do Sindicomerciários-ES, João 

Carlos Coser, elegeu o primeiro presidente da CUT no Espírito Santo. 

Desde então, o Sindicomerciários-ES participou de todas as greves e negociações 

salariais e de direitos dos trabalhadores, de todos os grandes debates que sobrevieram à 

institucionalização da vida política brasileira, e da crítica do modelo econômico 

implantado pela Nova República durante o governo Sarney, considerada lesiva aos 

trabalhadores e excessivamente aberta à cartilha do FMI e lesiva aos interesses 

populares. Assim, articulando-se dentro do eixo de forças políticas sob a influência do 

Partido dos Trabalhadores e movimentando-se através da CUT num núcleo de 

influência identificado com a liderança máxima deste partido, Luís Inácio Lula da Silva, 

o Sindicomerciários-ES projetou-se ainda mais junto à sociedade capixaba e nacional na 

lenta e exaustiva caminhada da construção de um Estado democrático no Brasil. A 

maior e mais expressiva mobilização dessa articulação das forças políticas da esquerda 

petista brasileira deu-se na denúncia do desmonte da máquina pública estatal 

preconizada pela onda neoliberal que levou as maiores empresas estatais, o sistema de 

saúde, o sistema escolar e a previdência social à fogueira das privatizações e à perda 

dos direitos dos trabalhadores adquiridos desde suas lutas durante a ditadura Vargas.  

Contrapondo-se à cartilha liberal do Consenso de Washington, o Sindicomerciários-ES  

fez coro, mais uma vez, às forças organizadas à esquerda no Brasil, cujo papel central 

assumido pelo PT teve expressão maior nas mobilizações pela eleição de Lula em 1989, 

1994, 1998 – todas debeladas pelo bloco conservador de Collor de Mello e Fernando 

Henrique Cardoso que lograram eleger-se – finalmente exitoso nas eleições de 2002 e 

2006 que conduziram e confirmaram Lula no poder até 2010 e o cumprimento de uma 

agenda local, nacional e internacional condizente com os interesses das entidades dos 

trabalhadores. Neste contexto, cabe papel de destaque às entidades sindicais de maior 

prestígio, antigüidade e tradição, além de também contar sua organização e tamanho do 

número e da área abrangida pelos quadros seus quadros de associados.  
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É neste contexto social, político, econômico e cultural e diante das incertezas e 

mudanças estruturais que pontual o mundo globalizado que a realização de um projeto 

de memória e história do trabalho dos Sindicomerciários-ES ganha relevo e se justifica 

a ponto de fazer-se incluir no planejamento estratégico da entidade dos comerciários. 

O resgate da história do Sindicomerciários-ES demandou um intenso trabalho de coleta 

e pesquisa nos principais centros de documentação e arquivos do estado envolvendo 

toda a equipe. Nesse sentido, trabalhar a memória institucional não é simplesmente 

referir-se ao passado da instituição. Memória institucional é, sobretudo, o uso que a 

instituição faz de sua história. E dependerá da forma de perceber e valorizar usa própria 

história que as instituições podem aproveitar (ou perder) a oportunidade de utilizar essa 

ferramenta para adicionar mais valor a sua atividade.1 

“Resgatar” a história passou a ser, assim, um projeto importante para muitas instituições 

que perceberam que tanto os registros físicos do passado como as pessoas que 

vivenciaram os momentos 

históricos estavam se 

perdendo2. 

Sessão solene de 21 de 
setembro de 1931 marca a 
fundação do Sindicato dos 
Empregados no Commércio 
no Estado do Espírito 
Santo. Em pé, o 
representante do Ministério 
do Trabalho Indústria e 
Comércio, Henrique da 
Silveira Lobo. Sentado à 
direita, redigindo o livro de 

ata, Luiz Manoel Vellozo. Imagem do Centro de Memória do Sindicomerciários. 

 

 

                                                           
1 WORCMAN, Karen. Memória do futuro: um desafio. In: Memória de Empresa: História e 
Comunicação de mãos dadas, a construir o futuro das organizações. São Paulo: Aberje 
Editorial, 2004. p.125 
2
 RIBEIRO, Luiz Cláudio Moisés. Memória & luta: 75 anos do Sindicomerciários (1931-2006). 

Vitória: Produz, 2006.  
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PROJETO DE TRABALHO: CONTEÚDO E FORMA 

O marco inicial do trabalho unindo a equipe de historiadores e arquivistas com o 

Sindicato dos Trabalhadores no Comércio no Estado do Espírito Santo (Brasil) foi o 

projeto PROFISSÃO COMÉRCIO: BALCÃO E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA NOS 75 

ANOS DO SINDICOMERCIÁRIOS (1931-2006) cujo objetivo era o levantamento da 

documentação existente resgatando de depósitos precários, e dar ênfase à pesquisa e 

difusão da história do Sindicato sob a perspectiva dos que ajudaram a construí-la.  

Esse projeto resultou numa grande pesquisa de duração de 12 meses que foi iniciada em 

junho de 2005 na sede do sindicato e nas regionais localizadas nas cidades do interior. 

Seu desdobramento foi a criação de um centro de memória, uma exposição itinerante, 

um vídeo institucional e um livro. O acervo físico resultante do projeto está disponível 

aos empregados, filiados e à sociedade em geral. 

Para o desenvolvimento do projeto de pesquisa e produção do livro foi formada uma 

equipe coordenada pelo historiador e arquivista Luiz Cláudio M. Ribeiro, e composta 

pelo também historiador e arquivista André Malverdes, a quem coube a organização do 

acervo e parte da pesquisa documental, ambos com formação também na arquivística. 

Foram feitas viagens às cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e São 

Mateus para coleta de informações, visitas de campo, entrevistas orais e pesquisa 

iconográfica. 

AS FONTES 

A atividade de pesquisa aconteceu nos arquivos e bibliotecas de várias instituições do 

Espírito Santo, além de acervos pessoais de várias lideranças e familiares que passaram 

pela presidência do sindicato: Arquivo Público Estadual do Espírito Santo (APEES), 

Biblioteca Pública Estadual (BPE), Biblioteca Central da Universidade Federal do 

Espírito Santo(BCUFES), Arquivo Geral do Município de Vitória (AGMV), Instituto 

Jones dos Santos Neves (IPES). Foram examinados diversos tipos de publicações, atas, 

jornais (locais e de circulação nacional). Merece destaque as entrevistas orais realizadas 

com atuais e antigos diretores e funcionários do Sindicomerciários-ES 

CONSTRUÇÃO E INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA 
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Apesar do projeto de organização do arquivo ter sido concluído em cerca de 4 meses, a 

construção do espaço para sua implantação foi bastante demorada. Esta demora deveu a 

diversas indecisões e de alterações mal planejadas no edifício sede do Sindicato, apesar 

da equipe de História e Arquivologia ter prestado um trabalho de consultoria no 

detalhamento e no acompanhamento do projeto que não foram cumpridas de modo 

satisfatório. Ao final, os erros cometidos foram evidenciados porque a obra apresentou 

problemas como infiltração de águas de chuva que foram em parte acertados. Resta, 

porém, ainda muito a ser feito. 

O ESPAÇO DO CONHECIMENTO HOJE 

Embora o espaço esteja aberto à visitação, o tratamento técnico dos acervos (ver 

quadro) está novamente paralisado, aguardando disponibilidade de recursos para a 

implantação de um banco de dados integrado ao portal corporativo, de forma a 

possibilitar pesquisa on-line, a atualização dos acervos e o desenvolvimento de novos 

produtos e serviços da informação. Contudo, tudo vai depender das decisões que serão 

tomadas pela atual diretoria, que não tem demonstrado estar comprometida com o 

prosseguimento dos trabalhos aderente a um arquivo com características de Centro de 

Memória. 

Porém, o fundamental é que, com o desenvolvimento do projeto de organização e 

pesquisa já realizado, o sindicato tem hoje a percepção global da importância da 

preservação e disseminação do seu patrimônio documental e de sua história. 

Tabela 1 – Caracterização do acervo do Centro de Memória Sindicomerciários-ES 

TIPO DE ACERVO QUANTIDADE CARACTERÍSTICAS 

Bibliográfico 678 títulos Publicações e estudos de diferentes 
procedências e relacionados às linhas de 
acervo definida. 

Textual Permanente 2.380 
documentos 

Toda a documentação que reflete aspectos 
significativos da trajetória da instituição 
desde sua criação até a atualidade, ou 
seja, não é formada apenas por 
documentos antigos ou raros> Fazem 
parte desse acervo documentos como: 
Projetos da instituição; 
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� Relatórios técnicos e administrativos. 

� Campanhas de filiação e 
promocionais 

� clippings (papel e eletrônico); 

� jornais internos. 

� impressos; 

� planos estratégicos; 

� atas etc. 

audiovisual 62 dvds Fitas e áudio e vídeo produzidas ou 
acumuladas pelo sindicato e referentes à 
sua área de atuação ou setores 
correlacionados 

banco de depoimentos 58 entrevistas Registro gravados em áudio e/ou vídeo 
com pessoas ligadas direta ou 
indiretamente a história do sindicato. 
Essas entrevistas conduzidas de acordo 
com os métodos da história oral, são 
complemento importante do trabalho de 
pesquisa histórica e de organização de 
fontes, na medida em que preenchem 
lacunas informativas e evidenciam 
elementos intangíveis da evolução da 
cultura organizacional. 

material museológico 27 peças Objetos tridimensionais e documentos 
que representam aspectos significativos 
da trajetória da empresa, como troféus, 
certificados, camisetas de campanha, 
panfletos, cartazes, etc. 

fotográfico aprox. 7.000 Iconografia relacionada à empresa, de 
origem interna ou externa, em diferentes 
suportes (papel, eletrônico ou filme) 

Existem ainda 496 referências bibliográficas (livros, apostilas e cartilhas), 175 revistas, 

454 informativos (jornais, cartazes, adesivos e folhetos), 56 fitas de vídeo. 

LOGOTIPO 

Um logotipo dos 75 anos foi especialmente desenvolvido e divulgado ao longo do ano e 

aplicado em todos os materiais de comunicação impressa e eletrônica; em parceria com 
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a Empresa de Correios e Telégrafos do Brasil um selo adesivo comemorativo da 

instituição. 

O LIVRO  

A produção do livro Memória e Luta Sindicomerciários: 75 anos de história (1931-

2006), comemorativo dos 75 anos da entidade, demandou a dedicação de equipes 

internas e externas ao Sindicato. Com base em neste trabalho, o livro contextualiza o 

Sindicomerciários-ES no processo histórico dos últimos 100 anos em 244 páginas 

fartamente ilustradas por imagens em cores, compondo 5 capítulos. Seu lançamento 

ocorreu em grande festa-jantar para 1000 convidados, na cidade de Vila Velha. 

VÍDEO INSTITUCIONAL 

No mesmo evento, um vídeo institucional com 23 minutos de duração foi exibido 

contando a trajetória do sindicato utilizando a narrativa histórica como roteiro. A 

exibição do filme ocorreu durante a programação dos 75 anos da entidade para uma 

platéia composta por associados, diretores, funcionários, fornecedores, estudantes, 

familiares e autoridades civis. 

 

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA 

No evento comemorativo dos 75 anos do Sindicomerciários-ES, ocorrido em 24 de 

setembro de 2006, no Centro de Convenções da Faculdade Novo Milênio, em Vila 

Velha, também foi inaugurada a exposição fotográfica comemorativa dos 75 anos do 

Sindicomerciários-ES, prevista para itinerar pelas sede e subsedes do sindicato. 

CONCLUSÃO: 

O projeto desenvolvido por profissionais de História e Arquivologia tornou possível 

associar a prática arquivística à metodologia histórica para trazer à luz uma memória 

institucional somente retomada quando seus elementos mais expressivos – as diretorias, 

as sedes, os embates por direitos trabalhistas e negociações salariais, as articulações 

político-partidárias etc. – foram articulados num nexo compreensivo aos próprios atores 

sindicais através de um eixo narrativo-temporal que remontou aos primórdios 
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constitutivos da entidade e a inseriu como ator efetivo na trajetória histórica do Espírito 

Santo e do Brasil. 

 A pesquisa histórica é o rastreamento e análise das fontes primárias e secundárias 

visando desenvolver a reconstituição dos fatos que marcaram determinada instituição, 

sociedade ou grupo. Os arquivos são a espinha dorsal do trabalho historiográfico. E essa 

história só tem sentido de proporcionar as pessoas a redescobertas de valores e 

experiências, reforçando vínculos, criando empatia com a trajetória do indivíduo e 

proporcionado a reflexão sobre as expectativas de planos futuros. 

Sabemos que comemorar datas é a motivação mais comum das organizações que 

resolvem investir em conhecer sua própria história. Cabe ao Arquivista e ao profissional 

da informação a tarefa de investir na idéia de que a história linear de uma instituição só 

tem interesse se comparada às grandes evoluções da sociedade e do corpo social em 

geral. 
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Resumo 
 

A memória coletiva é constituída a partir das recordações de acontecimentos ou ações que se 

deram no passado refletido e ligado em nosso presente, configurando-se então pelo 

esquecimento e pela lembrança. Assim, o arquivo surge como um lugar propício para o 

resgate ou construção de memórias coletivas ou individuais por meio da custódia de seus 

documentos que podem apresentar elementos que una ou identifique grupos e indivíduos. 

Dessa forma, objetiva-se demonstrar que o arquivo pode ser utilizado como lugar dispositivo 

de memória, com vistas a valorizar e preservar a memória de grupos ou indivíduos, como dos 

grupos de militância homossexual brasileiro, por meio do resgate do fundo grupo Somos, 

estabelecendo a relação entre a contextualização histórica e a custódia dos documentos. Para 

tanto prevê-se uma revisão bibliográfica com coleta de dados em instrumentos de pesquisas 

arquivística e consulta em alguns documentos de fundação do Arquivo Edgard Leuenroth. 

Esperam-se, como resultados, contribuir para estudos na área da Arquivística, sobre a custódia 

de documentos compostos em fundos não oficiais, demonstrando que estes podem ser 

utilizados para (re) constituição da memória e identidade. 

 

Palavras-chave: Arquivo.Memória e Identidade. Movimento Homossexual. Grupo ‘Somos’. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
1 INTRODUÇÃO  
 

Os arquivos públicos têm como função receber documentos que provêm das ações 

administrativas de qualquer segmento social que esteja inserido em seu contexto, servindo, 

posteriormente, como um ambiente de memória e identidade destes. Essas instituições 

resultam de seu período político e cultural, não conferindo muitas vezes a custódia de 

documentos de certos grupos ou minorias políticas. 

Tradicionalmente o arquivo e suas funções não são amplamente conhecidos como 

representativa instituição que custodia documentos que possibilita a (re) constituição da 

memória de grupos como de algumas minorias sociais. Como afirma Pollak (207, p. 9) a 

memória é construída na tentativa de resgatar o passado por meio das lembranças e configura-

se também pelo esquecimento, pois nem todos os fenômenos são passiveis de recordações, 

assim, recordamos uma pequena parcela de nosso passado. 

 Segundo LOWENTHAL (1995 p. 83, grifo do autor): 

Relembrar o passado é crucial para nosso sentido de identidade: saber o que 
fomos confirma o que somos. Nossa continuidade depende inteiramente da 
memória; recordar experiências passadas nos liga a nossos selves anteriores, 
por mais diferente que tenhamos nos tornado. A perda da memória destrói a 
personalidade e priva a vida de significados. 
 

O número de arquivos que constituem fundos com documentos relacionados às 

questões política e cultural da homossexualidade no Brasil são poucos, uma vez que a 

incidência de tipos documentais como registros médicos e boletins são freqüentes nestas 

instituições, ou seja, documentos que muitas vezes não relatam a vivência desses grupos em 

seus diferentes aspectos, pelo motivo das várias formas de preconceito. A isso se atribui o já 

mencionado fato de que os arquivos e suas funções são desconhecidos por muitas pessoas em 

nossa sociedade, fato este que acaba dificultando a disseminação das informações contidas 

nestes documentos, que podem ser utilizados para recuperar ou até mesmo constituírem a 

memória e identidade de grupos ou individuo, assim como para resguardar os direitos desses. 

 Segundo Mott (2007, p. 1),  
 

A documentação manuscrita e a produção literária antiga conservada 
referem-se quase exclusivamente ao mundo dos homens brancos – pairando 
desconcertante silêncio sobre a pluralidade da população brasileira, rara são 
as informações e registros sobre mulheres, escravos, populações indígenas e 
demais minorias sociais, que somadas, constituíam a maioria do povo 
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brasileiro – malgrado minoritárias no acesso ao poder e ao direito de ficar na 
história. 
 

 A importância de estudos relacionados a acervos de minorias sociais é cada vez mais 

necessário, por seu direito a constituírem sua memória e também pela evidência de suas 

reivindicações políticas que foram negadas durante décadas, haja vista a especificidade que os 

documentos podem transmitir ao estudar o contexto desse movimento em sua generalidade, 

desde caso de discriminação até as praticas culturais do grupo, não retirando o direito de 

fazerem parte de nossa história e memória. 

 O problema dessa pesquisa é a constatação de que existem poucos arquivos 

constituídos com acervos de algumas minorias sociais no Brasil, em cujo contexto inserem 

documentos do movimento homossexual de nosso país neste contexto, pois muitos acervos 

pessoais de homossexuais foram destruídos por familiares durante muitos períodos por medo 

de repressão perante a sociedade. Assim, omitiu-se documentação sobre vitimas de crimes 

homofóbicos, sendo pratica corrente na generalidade das famílias brasileiras a destruição de 

cartas, diários, livros, fotos e materiais pessoais logo após o falecimento de parentes gays, 

lésbicas e travestis, destruindo-se, assim, a memória daquela “ovelha negra” da família, 

ocorrendo o mesmo com a documentação de alguns grupos de sociabilidade homossexual. 

(MOTT, 2007). 

 O direito a memória das minorias sociais, seja ela de grupos homossexuais ou de 

qualquer outro, floresce atualmente pela necessidade de inseri-los num contexto histórico 

negado por muitos períodos de repressão em nosso país, como na Ditadura Militar ocorrida no 

Brasil de 1964 a 1985, tendo então poucas referências que contextualizem as vivências desses 

grupos. Observa-se também, que quando se trata de reivindicações de minorias sociais outros 

fatores devem ser considerados como o contexto cultural que vigorou cada período de nossa 

história, e a mentalidade preconcebida pelos segmentos dominantes (elitista) que de certa 

maneira não correspondera aos anseios da sociedade no geral, considerando o mosaico sócio-

cultural no qual sempre existira no Brasil, sendo estes segmentos controladores do Estado e 

ainda do estilo ou “modelo de vida a ser seguido” segundo seus preceitos.  

 Mesmo que tardiamente, a (re) construção ou identificação da memória dessas 

minorias sociais é de importância para que esses possam inserir-se numa identidade maior 

dentro de um contexto sócio-político-cultural, como “seres” identificatórios, numa sociedade 

em que quem não tem sua memória viva e respeitada, está privado de se identificar como um 

indivíduo com atuação social presente de cidadania, como por exemplo, os judeus, os negros e 
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sua cultura afro-descendente, os homossexuais e suas reivindicações históricas etc. Aqui, cabe 

colocar que mesmo com a problemática da custódia de documentos e a falta de interesse de 

alguns arquivos brasileiros em resgatar os documentos dessas minorias, principalmente do 

movimento homossexual brasileiro, existem e devem ser referenciadas as instituições que se 

preocupam em preservar para posterioridade, acervos desta natureza que assim como outros 

são potencialmente ricos de informações para essas minorias e seus movimentos. 

Como objetivo dessa pesquisa temos a contribuição para estudos na área da 

arquivística, sobre a custódia de documentos a partir da composição dos fundos 

privados.Assim como, demonstrar se a memória oficial (ou oficiosa) contempla as minorias 

sociais; evidenciar a relevância social do arquivo e do profissional arquivista quanto a sua 

participação para constituição de acervos para acesso, recuperação e divulgação da 

informação e contribuir para o estudo sobre a memória da homossexualidade no Brasil. 

 Esta pesquisa caracteriza-se, quanto aos objetivos, como exploratória e 

empírica, com aplicação de questionário para coleta de dados, estudos em instrumentos de 

pesquisa (inventário, guia e catálogo) do Arquivo escolhido. 

 Nesse contexto, tem-se o Arquivo Edgard Leuenroth da UNICAMP (Universidade 

Estadual de Campinas), que custodia documentos que servem como fonte de pesquisa e para o 

enquadramento de memória de algumas minorias sociais, não se restringindo apenas aos 

documentos do militante pela causa operaria e do militante Edgard Leuenroth, mas também 

do movimento homossexual brasileiro (Somos, Triângulo Rosa, João Mascarenhas etc), do 

feminista, do negro, e outros cuja importância é inegável para história dos movimentos sociais 

em nosso país. 

 Nora (1993, p.14) nos coloca que, embora a memória seja vivida no interior dos 

indivíduos, quase sempre ela necessita de suportes exteriores (materializada) e de referências 

tangíveis que só vivem através delas. Ainda, aponta que daí a obsessão pelo Arquivo que 

marca o contemporâneo e afeta, ao mesmo tempo, a preservação do presente e do passado. 

 Mas queremos delimitar aqui o Arquivo como fonte de pesquisa para re (constituição) 

da memória e identidade, materializado na custodia dos documentos e refletido na 

composição de seus fundos, respeitando o princípio da proveniência e a ordem original dos 

documentos, conceitos importante quando pensamos no resgate da informação que esses 

documentos possam nos oferecer.  

Cabe mostrar, também, que a constituição de alguns fundos “privados” que foram 

parar em alguns arquivos públicos e que hoje são de acesso público é resultado do esforço de 

segmentos (como alguns grupos de militância homossexual que conhecemos hoje) não 
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ligados ao governo ou as suas políticas arquivística, como no caso dos documentos de 

algumas minorias sociais que constitui hoje o Arquivo Edgard Leuenroth (AEL - instituição 

pública, com documentos privados). 

Observa-se então, que muitos documentos depositados no AEL foram guardados por 

pessoas interessadas em resguardar a memória de seus grupos que depois doaram ou 

venderam ao mesmo, a maiorias desses documentos foram produzido por alguns movimentos, 

refletindo em sua maioria, o contexto de algumas minorias sociais brasileira, tendo este 

arquivo um diferencial dos demais de nosso país, pois é observável nele, um acervo peculiar 

relacionado ao movimento homossexual, operário, negro, feminista etc. 

 Dessa forma, propõe-se, verificar como o Arquivo nos serve como um lugar 

dispositivo de memória e identidade de individuo ou grupos, que especificamente nesta 

pesquisa trataremos da composição do fundo grupo ‘Somos’ e sua contribuição para a 

memória de pessoas ou grupos do movimento homossexual brasileiro. 

Os estudos sobre a custódia de documentos arquivístico e sua relação com o fundo, 

que possa refletir nas questões acerca da memória coletiva ou identidade de grupos e 

indivíduos na área da arquivística privilegiará os aspectos sociais que o conteúdo destes 

documentos podem nos oferece, enfocando questões como direito, história e memória (que 

nos serve para florescer nossa identidade), sob uma perspectiva epistemológica arquivística, 

colaborando então, para linha de pesquisa Informação e Sociedade. É importante ressaltar que 

mesmo com poucos estudos na área sobre esta temática, há literatura que nos oferece um rico 

recorte, sem comprometer seus objetivos. 

 Esta pesquisa contribuirá para que o movimento homossexual brasileiro e o grupo 

Somos possam ter um referencial sobre os elementos que norteiam a custódia de seus 

documentos, assim como para mostrar a responsabilidade social que o profissional arquivista 

(e até mesmo o governo vigente) deve ter quanto ao tratamento e a composição de acervo de 

qualquer natureza (de minorias sociais etc).   

Segundo Facchini (2003, p.86) da bibliografia consultada por ela sobre os movimentos 

homossexuais no Brasil consta o grupo Somos como primeiro a reivindicar os direitos dos 

homossexuais em sua amplitude política, no qual surge em 1978 na cidade de São Paulo, uma 

vez que os movimentos anteriores tinham suas atividades pautadas unicamente para e na 

“sociabilidade” como, por exemplo, a Associação Brasileira de Imprensa Gay (1967-1968) e 

jornal O Snob (1963-1968). 

O grupo cresceu rapidamente, obrigando seus integrantes a se estruturarem de forma 

organizacional, para troca de idéias e discussões, sendo que suas reuniões diversificavam-se 
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em casas de vários participantes, já que não havia um lugar disponível como sede, e até 

mesmo porque naquele momento não queriam centralizar ou burocratizar o grupo, vivendo 

em clima de semiclandestinidade, necessário naquele período do Brasil em que eram até 

mesmo vigiados pela policia. (TREVISAN, 2004, p.345). 

O Somos adquiriu uma grande notoriedade não somente do ponto de vista histórico, 

que o pontua como primeiro grupo de militância homossexual brasileiro de reivindicações 

políticas, mas também por ter marcado as vidas de pessoas que o compuseram, contribuindo 

para que muitos homossexuais se afirmassem e se identificassem como tais (FACCHINI, 

2003, p.86). 

 Espera-se como resultado, demonstrar que o Arquivo pode ser utilizado como um 

lugar fonte de memória e identidade de grupos ou indivíduos através da custodia dos 

documentos, e que há intervenções políticas na formação de alguns acervos, excluindo e/ou 

renegando parte da memória de minorias sociais de nosso contexto histórico. 

 

2 Movimento Homossexual e o grupo SOMOS 

 

 No inicio da década de 1960 surgem no Brasil associações de homossexuais 

preocupados com questões de sociabilidade, não se caracterizando ainda como grupos ou 

movimentos de militância política, o que surgiria, mais tarde. 

 Conforme expõe Facchini (2002, p. 88), os debates de 1979 realizados no 

Departamento de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo tinham como proposta 

discutir questões sobre a organização das minorias sociais brasileiras, contribuindo para o 

surgimento de alguns movimentos de militância político-social, como o grupo ‘Somos’, 

considerado o primeiro grupo brasileiro de militância homossexual com caráter político. 

Segundo Trevisan (2004, p.343), ao se discutir a homossexualidade nesse evento, 

sucedido na USP, ocorreu o mesmo problema que sucedera com causa racial, ou seja, a falta 

de interesse de muitos e até mesmo o preconceito em refletir a questão, visto a afirmação de 

um dos participantes no qual colocara que a luta homossexual não passava de uma tentativa 

de escamotear a luta de classes, causando uma discussão nunca vista até então. Nessa 

efervescente discussão que durou horas, o movimento homossexual brasileiro acabava de 

conquistar o seu primeiro espaço. 

 O surgimento do grupo Somos ocorreu perante muita controvérsia, pois estudantes e 

profissionais da esquerda universitária reiterara suas fidelidades ao dogma da luta de classes, 
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propriamente operárias, em cujo âmbito não haviam inserido, as questões da 

homossexualidade. 

Conforme Trevisan (2002, p.373), a “luta maior” era, justamente, a luta do 

proletariado, o que deflagraria a revolução em seu sentido mais abrangente, sendo as demais 

irrelevantes e até mesmo divisionistas. Nesse contexto nasce o grupo ‘Somos’, nome 

“expressivo, afirmativo, palindrômico, rico em semiótica e sem contra indicações”, como 

dizia no documento de abertura publicado pelo grupo na época. O grupo era composto 

inicialmente em média por cem pessoas, as discussões eram sistematizadas para que tivessem 

uma melhor explanação das idéias e dos problemas a serem enfrentados, pois o grupo ainda 

estava na semiclandestinidade, necessária na época em que nosso país vivia o regime militar, 

que fora instaurado em 1964, durando até 1985, tendo a polícia acompanhado o trabalho de 

grupos considerados “comunistas ou subversivos”.  

Em sua fase inicial, era um grupo de reconhecimento ou identificação, e os 

ingressantes eram obrigados a participar de reuniões informais, para se firmarem como 

integrantes.O número de mulheres no grupo cresceu muito ao longo do desenvolvimento de 

suas atividades, formando posteriormente grupos próprio para discussão de questões como 

machismo, preconceito racial e a homossexualidade feminina, até então, pouco discutida no 

‘Somos’. 

Na década de 80 o ‘Somos’ torna-se autônomo e passa a modificar sua gestão, fato 

este ligado ao amadurecimento de seu trabalho dividindo, então, os componentes do grupo em 

grupos de trabalho e dinamizando ainda mais suas atividades. Isso propiciou uma mudança no 

rumo do grupo foi sua afirmação de que a homossexualidade devia ser uma instância de 

determinação dos próprios homossexuais, não se ligando inicialmente a nenhum partido 

político, mas reivindicando apenas as suas causas, de inserção dos homossexuais numa 

sociedade menos preconceituosa e plena de direitos. 

No final de 1979, começaram os preparativos do I Encontro Brasileiro de Grupos 

Homossexuais Organizados, que aconteceu em São Paulo, no mês de abril de 1980 na 

Faculdade de Medicina da USP. Esse evento mostrou que a esquerda se interessava pelo 

movimento homossexual, porém sempre vigilante e com certo controle sobre os grupos 

(TREVISAN, 2004, p. 374). 

Trevisan (2004, p.364) constata que a primeira formação do ‘Somos’, tinha como líder 

um Trotskista (que tinha dupla militância), norte-americano, para quem o grupo atirava como 

matriz orientando outros grupos que fossem surgindo, sendo os grupos menores uma filial e 

com número reduzido de pessoas. 
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Como já descrevemos anteriormente, o grupo era dividido em grupos de trabalho, 

como de Divulgação, com propostas de discussões teóricas, cursos e palestras, que foram 

oferecidas pelo segmento de convergência socialista, em sua sede. Esse segmento fez com que 

o grupo participasse de acontecimentos importantes de nossa história como a comemoração 

do 1º de maio de 1980, no Estádio da Vila Euclides, em São Bernardo, junto com os 

trabalhadores do movimento sindicalista, propiciando divergências dentro do ‘Somos’. 

Segundo Trevisan (2002, p. 369), ocorreu um escândalo no ‘Somos’ na década de 

1980 ao descobrir um documento confidencial da Convergência Socialista que tratava de um 

manual com indicações sobre como tomar o poder dentro do movimento homossexual. Nele, 

o ‘Somos’ era visto como ponto de partida do proletariado dentro do Movimento 

Homossexual Brasileiro; e a convergência Socialista elegia-se, naturalmente, como a única 

vanguarda capaz de dar um adequado direcionamento revolucionário ao movimento 

homossexual. Esse fato fez com que saísse vários segmentos desse mesmo grupo, formando 

outros, como as lésbicas que, num primeiro momento, se uniram ao movimento feminista. 

O surgimento da Revista “Lampião da Esquina” em 1979, fez com que a questão da 

homossexualidade e do grupo ‘Somos’ ficasse em evidência no país, ocasionando repressões 

aos líderes destes segmentos. 

É importante ressaltar segundo Trevisan (2004, p. 371), que o Grupo Gay da Bahia 

(GGB), fundado em 1980, talvez seja o primeiro grupo de direitos homossexual a ser 

registrado como sociedade civil, em 1983, porém, a identidade homossexual (ou gay) não era 

pautada neste período inicial por várias problemáticas: ditadura, interesses políticos etc. 

Trevisan (2002, p.376) aponta que a questão da identidade gay passa a ser mais 

discutida a partir dos anos 1990 ocasionada pela inserção dos homossexuais no mercado 

especializado para eles, passando a ser uma fatia de consumo importante para economia, 

surgindo jornais e revistas de teor mais voltados para cultura e consumo, do que somente os 

eróticos, dirigidos para um publico maio do segmento LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais). 

Neste sentido, é de interesse, para a arquivística, refletir a produção e a custódia de 

documentos das minorias sociais, especificamente nesta pesquisa do movimento homossexual 

brasileiro, considerando a sua importância em nosso contexto, fato quase inédito durante 

muitos períodos por motivo de preconceito e perseguição política. 

 

3 Arquivo e Memória Social 
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Conforme Bellotto (2000, p.3), o documento arquivístico representa muito mais que 

um suporte, uma estrutura e um conteúdo. Implica na guarda, circunstância e na vontade de 

dar origem a um fato. Também segundo a autora, indica um propósito por meio de qual um 

fato e uma vontade determinam conseqüências; é o resultado de um procedimento de criação 

que verá refletido na forma documental. 

Esses fatos se configuram de várias formas, refletindo direitos, constituindo memórias, 

identidades, e acima de tudo colaborando para contar nossa história ou memória por outro 

viés, lembrando que o olhar arquivístico é importante nesse processo, fazendo uma boa 

política de guarda para que não deixe de contemplar todos os segmentos da nossa sociedade. 

 Gagnon-Arguin (1998, p. 34) nos mostra a importância do arquivo para investigação, 

utilizado por diferentes áreas do conhecimento, como na Sociologia, Demografia, Medicina, 

investigação em Arte e em outras áreas, mas o que nos chama mais atenção é que os 

documentos dessa instituição nos expõem o conteúdo ou informações de nossas raízes. 

Segundo a autora, os arquivos estão longe de serem depósitos exclusivos de atos oficiais 

resultantes de atividades administrativas e sim, instituições destinadas a recolher, organizar, 

conservar e tornar acessíveis os documentos da memória coletiva. 

Alguns vestígios podem auxiliar para que grupos ou indivíduos possam construir sua 

memória ou identidade a partir de outros grupos que, segundo Lowenthal (1998, p. 84), “[...] 

aqueles que trazem mais de seu passado para o presente confirmam sua própria identidade e 

enriquecem o presente com os resíduos amplificados do passado”. 

Tendo a lembrança um caráter pessoal e contribuindo o esquecimento para o seu 

processo, aumenta a dificuldade de confirmá-la, pois ninguém poderá comprovar nossas 

experiências pessoais, somente nós mesmos e muitas vezes com implicações ocasionadas pelo 

esquecimento, sendo então importante a materialização de nossas ações em suportes duráveis 

ao condicionamento do tempo numa instituição que possa nos oferecer o resgate de nossa 

memória. Lowenthal (1998, p. 109) mostra que para lembrar e comunicar o passado é preciso 

haver instituições complexas e duradouras, preservando-se então os arquivos contra o lapso da 

memória. 

É de grande relevância explicitar que a memória apresenta algumas fragilidades, por 

seu caráter seletivo e sua condicionante a lembrança, pois muitas vezes recordamos através de 

eventos marcantes ou aquilo que nos deu satisfação em certo período de nossas vidas, 

mostrando-se então nesse momento, segundo Nora (1993, p. 13), a importância dos lugares da 

memória, não querendo nós que fatos se percam no tempo, ou deixemos de relembrar outros 

522



 

fatos não tão marcantes, mas que talvez seja importante para nossa identidade e memória e 

inserção num contexto social. 

Pollak (1992, p. 207) coloca que a memória é socialmente construída, assim como 

toda documentação, logo as fontes escritas ou orais não apresentam diferença entre si, porém, 

é evidente que a construção que fazemos do passado, inclusive a construção mais positivista, 

é sempre tributária da intermediação do documento. 

Visto a importância da memória para os grupos e indivíduos que dela se apropriam, é 

de relevância refletir aqui os lugares da memória conforme a concepção de Nora (1993), 

especificamente o Arquivo, como este é apresentado como instituição detentora de 

documentos com valor de prova e como serve para (re) constituição da memória coletiva.  

Segundo Decca (1992, p. 130),  

 

A própria produção de lugares da memória em nossos dias atesta essa nova 
percepção de ruptura, onde o cidadão tem plena consciência da 
impossibilidade de uma memória espontânea, garantida por suportes sociais 
e coletivos. Este sentimento tem gerado novos suportes da memória, onde 
grupos e minorias organizam sistematicamente os seus arquivos e mantêm 
sua preservação por meio de uma organização constante de celebrações e 
outros rituais. Refúgio para lugares onde se possa preservar a continuidade 
do passado e do presente, em tempo onde a mundialização, a massificação e 
o fenômeno da mídia rompem com todo o equilíbrio e com os suportes 
coletivos da memória, tal como existiram nas sociedades pré-industriais.  
 

 Nora (1993, p. 16) pontua que o arquivo mudou de sentido e até mesmo de status, não 

é mais o saldo intencional de uma memória vivida, mas a expressão voluntária e organizada 

de uma memória perdida. Afirma que este só é um lugar de memória se a imaginação o 

investe de uma aura simbólica e se for objeto de um ritual, e na falta dessa intenção de 

memória os arquivos serão apenas lugares de história. 

 Ao observar as definições de Nora e Lowenthal podemos assegurar que, ao se atribuir 

o Arquivo como lugar de memória por meio de seus documentos, contribuiu-se para formação 

ou junção da memória coletiva e identidade de grupos e indivíduos que muitas vezes não 

tiveram seu espaço no discurso historiográfico e na memória oficial de seu país por 

determinados motivos como, por exemplo: repressão política, preconceito ou discriminação, 

sendo que a intenção observada por Nora é importante para esse processo. 

 Segundo Jardim (1995, p. 1), “[...] a memória parece visualizada, sobretudo como 

dado a ser arqueologizado e raramente como processo e construção sociais” fato este que não 

deveria acontecer, pois os lugares de memória nos servirão para resgatar ou construir 

memórias perdidas ao longo do tempo, no qual apresenta valores sociais significativos como à 
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afirmação de identidades e até mesmo o direito das minorias sociais em fazerem parte da 

memória histórica de seu país, sendo estes fatores culturais muitas vezes implicados pela falta 

de visão e apreciação de muitos segmentos de nossa sociedade em ver a informação e a 

documentação como instrumento de transformações em nível político-social. 

 

4 Considerações Parciais 

 
 A falta de políticas que identifique a freqüência e o fundo consultado fez com que não 

identificássemos como se processa as pesquisas em nosso objeto de pesquisa, que nesse caso 

é o fundo grupo Somos, para que pudéssemos apontar se há trabalho relacionado ao 

enquadramento de memória de ex-militantes ou do próprio movimento homossexual. 

Percebe-se também, que na década de 1980 ocorrem as primeiras iniciativas na 

constituição de acervos relacionados a minorias sociais, assim como sua importância para a 

história e memória brasileira, motivado pelas mudanças político-sociais ocorridas no Brasil. 

A luta das minorias sociais pela inserção de suas identidades no contexto brasileiro fez 

com que aos poucos fosse mudado o cenário de suas reivindicações, refletindo diretamente no 

surgimento de centros de documentação ou fundo de arquivos especializados na temática.  
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RESUMO 

Este estudo tem por objetivo a proposta de tornar o procedimento de representação do 

áudio de entrevistas de história oral, mais consistente e eficaz, através do detalhamento do 

conteúdo informacional. Há necessidade de verificar como são representadas as informações 

contidas nas entrevistas, para possível recuperação com maior precisão, pois a especificidade 

da fonte oral torna difícil a indexação. E esta deve ser estabelecida para atender às 

necessidades de informação de um perfil de usuário, mas a variação do perfil do usuário com 

o passar dos anos pode abrir um leque de possibilidades de exploração dessas informações 

contidas nos acervos de história oral. Aumentando o público e multiplicando o perfil dos 

usuários que consultam e/ou procuram os programas, estes têm que buscar mecanismos que 

supram as necessidades de informação dos usuários, para desta forma atender suas pesquisas 

com excelência. Sugere-se realizar pesquisas sobre a possibilidade de análise de fontes orais 

no âmbito descritivo e na análise de conteúdo das entrevistas de história oral para a aplicação 

em programas de história oral, arquivos e centros de informação. Os princípios de indexação 

de entrevistas de história oral ainda não estão estruturados, comparados a outros existentes. A 

história oral é uma metodologia que tem sido cada vez mais explorada, mas há ausência de 

estudos que sirvam de referência para padronização e uniformização da organização desses 

acervos. A Arquivologia pode ajudar na descoberta dessas fontes de pesquisa, que são muito 

mais ricas do que aparentam. 

Palavras-chave: Indexação. Sistema de recuperação da informação. História oral. 

Arquivos. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Indexation principles and information retrievel system in oral history interviews 

 
The objective of this study is the purpose of turn the audio representation procedure in 

the oral history interviews more solid and efficacious, through the specification of the 

informational contents. There is the necessity of verify how the informations contained on the 

interviews are represented, for possible retrieval with more precision, because the oral source 

specificity makes the indexation more difficult. And this should be established to attend the 

information needs of one user profile, but the variation of the user profile can increase the 

information exploration possibilities from the oral history programs. Increasing the public and 

multiplying the users profile that consult these programs, these have to look for mechanisms 

that supply the users information needs and attend your researches with excellence. The 

suggestion is to realize researches about the possibilities of analyse the oral sources on the 

descriptive scope and on the content analyse of the oral history interviews, to these 

application on information units as oral history programs, archives and documentation centers. 

The indexation principles of oral history interviews aren`t still estructured as in another areas. 

The oral history is a tool that has been more used, but there is a lack of studies that can 

support standards to organize these programs. The Archivology can contribute to discover 

these research sources, that are richer than they looks like. 

Keywords: Indexation. Information retrieval system. Oral history. Archives.  
 

 

Introdução 

 

Preservar e possibilitar acesso a entrevistas de história oral é uma tarefa difícil. O 

acervo de entrevistas do Programa de História Oral do Centro de Pesquisa e Documentação de 

História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getulio Vargas (FGV) tem mais de 

cinco mil horas gravadas com depoimentos produzidos desde 1975, como parte de diversos 

projetos relativos à história contemporânea do Brasil. Há diferentes variáveis distinguindo as 

entrevistas: entrevistados, projetos, duração, assuntos, data, suportes, formas de tratamento e 

acesso, entre outras. Foi desenvolvido um sistema informatizado para facilitar o controle 

dessas variáveis e o acesso às informações sobre cada entrevista. Os dados podem ser 
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reunidos em catálogo e acessados via internet, de modo que os usuários possam ser 

informados sobre o conteúdo do acervo. 

Mas como fazer com que o acervo do Programa de História Oral do CPDOC seja mais 

explorado, em seus variados aspectos – não só no que diz respeito à história política, mas aos 

modos de vida e costumes, à linguagem, aos temas característicos de gerações ou grupos 

profissionais etc? Mesmo que essas informações possam ser recuperadas pelos instrumentos 

de auxílio à consulta, muitas vezes não são sequer procuradas. Como fazer com que essa 

riqueza ajude a ampliar o conhecimento sobre nossa realidade? Este é um desafio para o 

gestor de um acervo de história oral, e possivelmente de todo acervo histórico.1 

Vale ressaltar a importância do diálogo entre os acervos de programas de História oral, 

para o exercício da ampliação de suas potencialidades de conteúdo, para que, dessa forma, os 

mesmos estejam aptos a se socializar e a se tornarem acessíveis. 

Os procedimentos de resumo e indexação desenvolvidos para a informação textual não 

podem ser mecanicamente transpostos para o documento cuja fonte é oral.  Ressalta-se a 

necessidade de se justapor, para efeitos de análise documentária o conteúdo informacional do 

áudio à sua forma, ou seja, a expressão da fala. A proposta é tornar o procedimento de 

representação do áudio da entrevista de historia oral, mais consistente e eficaz. Supõe-se 

necessário, para essa representação o detalhamento do conteúdo informacional, tendo por 

quadro referencial a questão da fonte de história oral. 

A proposta de uma metodologia de análise da fonte oral supõe o entendimento do 

conteúdo da mesma das suas características, as razões pelas quais é produzida e as razões 

pelas quais será utilizada. Verifica-se a necessidade de compreender a fonte oral como 

informação que deve ser tratada e recuperada. 

A fonte oral é utilizada em várias áreas do conhecimento, segundo Alberti (2005) pode-se 

verificar as diversas áreas em que a metodologia de História oral pode ser aplicada. 

 

“O trabalho com História oral se beneficia de ferramentas teóricas de diferentes 
disciplinas das Ciências Humanas, como a Antropologia, a História, a Literatura, a 
Sociologia e a Psicologia, por exemplo. Trata-se, pois, de metodologia 
interdisciplinar por excelência. Além dos campos mencionados, ela pode ser 
aplicada nas mais diversas áreas do conhecimento: na Educação, na Economia, nas 
Engenharias, na Administração, na Medicina, no Serviço Social, no Teatro, na 
Música... Em todas essas áreas já foram desenvolvidas pesquisas que adotaram a 
metodologia da História oral para ampliar o conhecimento sobre experiências e 
práticas desenvolvidas, registrá-las e difundi-las entre os interessados.” Alberti, 
2005 
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Mas o sistema de representação não atende a todas as necessidades de informação do 

programa e dos usuários. Vale ressaltar que os programas dispõem de um rico acervo e os 

sistemas de representação e recuperação da informação não alcançam toda sua potencialidade, 

devido à riqueza das possibilidades de pesquisa que a especificidade da fonte oral pode gerar. 

Torna-se necessário verificar como são representadas as informações contidas nas entrevistas, 

para poder recuperá-las com maior precisão, pois a especificidade da fonte oral torna difícil a 

indexação. 

A indexação deve ser estabelecida para atender às necessidades de informação de um 

perfil de usuário, mas o perfil deste usuário com o passar dos anos pode variar abrindo-se um 

leque de possibilidades de exploração dessas informações contidas nos acervos de historia 

oral. Aumentando o público e multiplicando o perfil dos usuários que consultam e/ou 

procuram os programas, estes têm que buscar mecanismos que supram as necessidades de 

informação dos usuários para desta forma atenderem suas pesquisas com excelência. 

A identificação dos usuários dos acervos de historia oral é imprescindível para que 

favoreçam a escolha (o mapeamento) de novas ferramentas de busca e acesso aos conteúdos 

informacionais disponíveis nestes acervos. Para que deixem de ser acervos direcionados a 

poucos e passem a servir como instrumento (fonte) de pesquisa para mais usuários. Através da 

interlocução entre a produção científica da Ciência da Informação e dos acervos dos 

programas de história oral, pode-se enriquecer essas possibilidades de disseminação e acesso 

a essas informações de forma quantitativa e qualitativa. 

 

O Programa de História Oral do CPDOC 

O Programa de História Oral do CPDOC foi criado em 1975, no momento em que a 

metodologia da história oral se firmava como novidade em instituições de pesquisa e arquivos 

da América do Norte e da Europa. O objetivo era realizar entrevistas sobre o passado e tratá-

las seguindo técnicas que permitissem guardar e divulgar o testemunho vivo dos entrevistados.  

As primeiras entrevistas do Programa de História Oral do CPDOC começaram a ser 

realizadas em 1975, seguindo em grande parte as orientações do I Curso Nacional de História 

Oral, organizado pelo Subgrupo de História Oral do Grupo de Documentação em Ciências 

Sociais (GDCS), que havia sido formado em dezembro do ano anterior por representantes da 

Biblioteca Nacional, do Arquivo Nacional, da Fundação Getulio Vargas e do Instituto 
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Brasileiro de Bibliografia e Documentação. Os professores convidados eram George P. 

Browne, do Departamento de História da Seton Hall University, Nova Jersey; James e Edna 

Wilkie, do Latin American Center da Universidade da Califórnia, e Eugênia Meyer, do 

Instituto Nacional de Antropologia do México.2 O curso foi extremamente importante para 

estabelecer determinadas técnicas de História Oral no CPDOC e aumentar o intercâmbio 

científico com pesquisadores brasileiros e estrangeiros.  

Desde então, o CPDOC vem produzindo um acervo de depoimentos de importância 

reconhecida tanto no Brasil como no exterior. No que diz respeito à constituição do acervo, 

ele reflete a diversidade de projetos de pesquisa que dão origem, hoje, às entrevistas. Nos 

primeiros dez anos de existência do Programa de História Oral, muitas entrevistas resultaram 

da proposta fundadora do Programa, de estudar a trajetória e o desempenho das elites 

brasileiras desde os anos 1930. Tinha o objetivo de examinar o processo de montagem do 

Estado brasileiro, como forma, inclusive, de compreender como se chegara ao regime militar 

então vigente. Com as entrevistas, procurava-se conhecer os processos de formação das elites, 

as influências políticas e intelectuais, os conflitos e as formas de conceber o mundo e o país. 

Para alcançar esse objetivo, o mais apropriado era realizar entrevistas de história de vida, que 

se estendem por várias sessões e acompanham a vida do entrevistado desde a infância, 

aprofundando-se em temas específicos. Esta linha de acervo continua em vigor até hoje e 

abarca políticos, intelectuais, tecnocratas, militares e diplomatas, entre outros, desde os que 

ocuparam cargos formais no Estado até os que, fora do Estado, com ele cooperaram ou lhe 

fizeram oposição.3 

Com o tempo, o acervo do Programa de História Oral foi sendo enriquecido também 

com entrevistas que pretendiam compreender acontecimentos e conjunturas específicas da 

história do Brasil. Surgiram então os conjuntos de depoimentos sobre a formação e a trajetória 

de agências e empresas estatais, sobre os governos militares e sobre a trajetória de instituições 

de ensino, entre outros. Esses projetos produzem em geral entrevistas mais curtas, chamadas 

temáticas por se voltarem prioritariamente para o envolvimento do entrevistado no assunto em 

questão. Atualmente mais de 60 projetos que geraram e geram entrevistas estão cadastrados 

da base de dados do Programa, número que aumenta a cada ano.  

Existem três formas de consulta às entrevistas do acervo do Programa: em texto, em 

áudio e em audiovisual. A entrevista em texto pode estar disponível em arquivo digital para 

download no portal, em texto editado publicado em livro, e em texto datilografado (as 

entrevistas mais antigas), que pode ser solicitado em cópia xerox porque não está disponível 
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no portal. As entrevistas em áudio e audiovisual só podem ser consultadas nos CPDOC. Os 

depoimentos cuja liberação foi formalmente autorizada pelos entrevistados encontram-se 

abertos à consulta no portal e/ou no CPDOC. Os depoimentos que se encontram abertos à 

consulta tiveram sua liberação formalmente autorizada pelos entrevistados. 

Após 30 anos de existência, o Programa de História Oral do CPDOC tem uma 

trajetória consolidada, nas áreas de acervo, pesquisa, publicações e consultorias, além de 

presença ativa nas associações de História Oral, no Brasil e no exterior, mantendo-se sempre 

afinado com as novas tendências e servindo de referência para outras instituições nacionais e 

internacionais.4 

 

O que documenta a fonte oral 

O objetivo da historia oral é realizar entrevistas sobre o passado e tratá-las seguindo 

técnicas que permitissem guardar e divulgar o testemunho vivo dos entrevistados.  

A história oral é uma metodologia de pesquisa e de constituição de fontes para o estudo da 

história contemporânea surgida em meados do século XX, após a invenção do gravador de fita. 

Consiste na realização de entrevistas gravadas com pessoas que participaram de, ou 

testemunharam, acontecimentos, conjunturas, instituições, modos de vida ou outros aspectos 

da história do presente e do passado. Após a invenção do gravador (1948), formou-se o 

Columbia University Oral History Research Office, nos Estados Unidos; na Europa surgiram 

experiências com a coleta de relatos de chefes da Resistência Francesa no imediato pós-guerra, 

e no México o Instituto Nacional de Antropologia começou a registrar as recordações da 

Revolução Mexicana (1910-1911) e, desde então, difundiu-se bastante. Ganhou também cada 

vez mais adeptos, ampliando-se o intercâmbio entre os que a praticam: historiadores, 

antropólogos, cientistas políticos, sociólogos, pedagogos, teóricos da literatura, psicólogos e 

outros.5 

Em meados da década de 1970, precisamente em 1975, a História Oral chegou ao 

Brasil. E metodologia foi introduzida quando foi criado o Programa de História Oral do 

CPDOC. A década de 1980 assistiu a um processo de consolidação da metodologia. Houve 

implantação de programas, publicação de revistas especializadas, manuais etc. A partir dos 

anos 1990, o movimento em torno da história oral cresceu muito e ampliou-se a preocupação 

com os novos objetos, novas mídias e tecnologias. Em abril de 1994, durante o II Encontro 

Nacional de História Oral, realizado no Rio de Janeiro, foi criada a Associação Brasileira de 
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História Oral, que congrega membros de todas as regiões do país, reúne-se periodicamente em 

encontros regionais e nacionais, e edita uma revista e um boletim. Dois anos depois, em 1996, 

foi criada a Associação Internacional de História Oral, durante o IX Congresso Internacional 

de História Oral, na Suécia. A Associação realiza congressos bianuais e também edita uma 

revista e um boletim. No mundo inteiro é intensa a publicação de livros, revistas 

especializadas e artigos sobre história oral. Há inúmeros programas e pesquisas que utilizam 

os relatos pessoais sobre o passado para o estudo dos mais variados temas. 

As entrevistas de história oral são tomadas como fontes para a compreensão do 

passado, ao lado de documentos escritos, imagens e outros tipos de registro. Caracterizam-se 

por serem produzidas a partir de um estímulo, pois o pesquisador procura o entrevistado e lhe 

faz perguntas, muitas vezes depois de consumado o fato ou a conjuntura que quer investigar. 

Além disso, faz parte de todo um conjunto de documentos de tipo biográfico, ao lado de 

memórias e autobiografias, que permitem compreender como indivíduos experimentaram e 

interpretam acontecimentos, situações e modos de vida de seu grupo ou da sociedade em geral. 

Isso torna o estudo da história mais concreto e próximo, facilitando a apreensão do passado 

pelas gerações futuras e a compreensão das experiências vividas por outros. 6 

O trabalho com a metodologia de história oral compreende todo um conjunto de 

atividades anteriores e posteriores à gravação dos depoimentos. Exige, antes, a pesquisa e o 

levantamento de dados para a preparação dos roteiros das entrevistas. Quando a pesquisa é 

feita por uma instituição que visa a constituir um acervo de depoimentos aberto ao público, é 

necessário cuidar da duplicação das gravações para formação do acervo de segurança, 

promover o tratamento, a conservação e a preservação do material gravado. 

Sugere-se realizar pesquisas sobre a possibilidade de análise de fontes orais no âmbito 

descritivo e na análise de conteúdo das entrevistas de historia oral para a aplicação em 

unidades de informação como programas de historia oral, centros de informação e arquivos. 

Estas unidades possuem uma grande massa documental e precisam estabelecer princípios 

aplicáveis para indexação e para organização de coleções para disponibilizar seu uso. No 

estudo de análise, representação e indexação da fonte oral deve se tomar como base as áreas 

da Documentação, Ciência da Informação e outras áreas interdisciplinares necessárias à 

pesquisa. Pode-se pensar a representação da fonte oral como um ato e sua análise como um 

evento. O evento é submetido a uma leitura de natureza crítica. 

No sentido específico da representação documentária, a indexação possui duas grandes etapas, 

a análise do conteúdo do documento e sua tradução (síntese) para a linguagem do sistema de 
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recuperação da informação. Há também a possibilidade do uso das palavras, análise para a 

interpretação do conteúdo do documento pelo indexador e a palavra representação para a 

conversão do conteúdo interpretado e selecionado pelo indexador para categorias do sistema 

de recuperação da informação que serão usadas dos pontos de acesso aos documentos.   

Propõe se realizar aplicações e reavaliações de princípios e uma tentativa de viabilizar 

a implantação da proposta e dos procedimentos de recuperação das informações das fontes 

orais. Fazendo uma analogia com Johanna W. Smit em resposta a pergunta A IMAGEM É 

SOBRE O QUE, questiono A FALA É SOBRE O QUE, com esta questão pode-se ampliar os 

procedimentos utilizados nos acervos para aumentar a indexação e a recuperação dos temas 

das fontes orais. Os questionamentos incluem o estudo dos procedimentos de análise que 

possam ser utilizados, implantados em um sistema de recuperação da informação. 

A implantação demandará a interseção da articulação (ou fluência) de conjuntos de 

entrevistas (falas) diversificadas, tanto de documentos como do universo de usuários e as 

unidades de informaçao ao qual o acervo se insere. Segundo Cordeiro (2000) contata-se que: 

 

[...] o conjunto de documentos de um SRI [...] deverá ser trabalhado de forma 
articulada com o conjunto de usuários e o conjunto unidade-organizacional, além de 
considerar a condição ‘volume’ documentário. O potencial informativo de um 
documento [...] não implica somente conhecer a temacidade de tal documento, mas 
proceder à sua análise sob diferentes pontos de acesso candidatos à indexação, seja 
quanto a forma e/ou conteúdo Este processo de múltipla indexação permite que se 
faça a sua polirepresentação tentando-se atingir os usuários em potencial, ou seja, o 
uso da informação a posteriori. Entretanto, deverá ser estabelecido um mínimo 
máximo relevante, de modo a se tornar indexável.” (CORDEIRO, 2000, p. 87-88) 

 

 

Pode-se sustentar que a análise de uma fonte oral deve ser realizada para responder 

questionamentos similares a um grupo de usuários, e, dessa forma, procurar estabelecer um 

mínimo e um máximo relevante de palavras chave (pontos de acesso) para a indexação em 

níveis (a serem estabelecidos) que viabilizarão o amplo acesso as informações nos diversos 

níveis de usuários. 

O objeto informacional, a entrevista de historia oral é um relato de ações passadas e 

um resíduo de ações desencadeadas na própria entrevista. É um resíduo de uma ação 

interativa porque há comunicação entre o entrevistado e o entrevistador. Ambos têm idéias 

preestabelecidas sobre seu interlocutor e tentam fazer o outro falar sobre suas experiências 

(entrevistador) e fazer com que o outro entenda o relato de forma que modifique suas próprias 

convicções enquanto pesquisador (entrevistado). A entrevista de história oral também é um 
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resíduo de uma ação específica, que é a interpretação do passado. A entrevista vai além da 

construção do passado, tornar a entrevista em um resíduo de ação é lançar mão da 

possibilidade de ela documentar as ações de constituição de memórias, como as ações que 

tanto o entrevistado quanto o entrevistador pretendem estar descolando ao construir o passado 

de uma forma e não de outra.  

Os sujeitos envolvidos neste objeto informacional são de natureza distinta cujos 

pontos de vista sobre o depoimento a ser produzido são diversos e até ímpares. Ressalta-se a 

importância e a necessidade do desenvolvimento de estudos de análise, representação e 

indexação de entrevistas de historia oral para que elas possam ser concebidas (recebidas) e 

analisados na área de representação documentaria tornando-se exeqüíveis no âmbito teórico e 

técnico, assim, as mesmas poderão ser implantadas e disseminadas nos acervos. Aumentando 

a qualidade da informação e promovendo o acesso e a disseminação da informação para a 

sociedade.  

Principalmente pelo fato de esses acervos terem a característica de gerar um fluxo 

informacional intenso, propõe-se o estabelecimento de uma política que favoreça os 

instrumentos de busca a essas informações e a aplicação de métodos de representação e 

recuperação da informação, que tornem acessíveis aos usuários a riqueza das informações que 

se encontram contidas nos acervos dos programas de história oral. 

Alguns exemplos observados no Programa de História Oral do CPDOC podem ilustrar 

a questão aqui colocada. O usuário externo que consulta a base de dados das entrevistas pelo 

Portal do CPDOC pode realizar a busca através de duas formas: pelo nome do entrevistado ou 

por assunto. Fazendo uma simulação de busca pelo assunto “cinema” foram localizados dois 

registros: a entrevista de Alex Periscinoto e a de Gilberto Velho I. Ao consultarmos a 

entrevista de Mário Lago, constatamos que o entrevistado fala mais de uma vez sobre cinema, 

mas esse assunto não foi selecionado na hora da indexação desta entrevista. 7  Há uma 

possibilidade de pesquisa que não será explorada pelo fato de não se poder recuperá-la.  

Outro caso também é a pesquisa por “origens familiares” ou “formação escolar”. Ao 

realizarmos a busca por “origens familiares”, não encontramos esse assunto e, ao buscarmos 

por “formação escolar”, foram localizados três registros.  Num acervo tão vasto e rico, é 

improvável que haja apenas três entrevistados que falem da formação escolar em seus 

depoimentos. Um terceiro exemplo ilustra como o conteúdo de acervos de história oral é vasto. 

Ao consultarmos a entrevista de Nelson Muniz Guimarães, realizada em 1999 pelo projeto 

“Pioneiros e construtores da Companhia Siderúrgica Nacional”, encontramos um relato sobre 
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a gripe espanhola no Brasil em 1918. Por este exemplo pode-se verificar quanta diversidade 

de informação podemos encontrar na fonte da entrevista de história oral: uma entrevista que, 

em princípio, versaria sobre a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, na década de 

1940, remonta, por reminiscências do entrevistado, a fatos ocorridos no início do século. 

As entrevistas de história oral são fontes riquíssimas para resgatar o cotidiano, um 

terreno bastante interessante para ser explorado, mas como essas informações podem ser 

localizadas? A história do cotidiano se perde nos grandes temas. A história oral pode nos 

fornecer conteúdos que não estão em documentos: como se formam as redes de gerações, 

história política, do cotidiano, de comunidades, de instituições, biografias e histórias de 

experiências, registros de tradições culturais, história de memória etc. 

Esta riqueza de informações está inserida em um universo que, na maioria dos 

programas e instituições, é inexplorado. Como criar mecanismos e metodologias capazes de 

suprir essas necessidades de informação dos usuários que se deparam com acervos, que, no 

limite, podem ser considerados mudos por dizerem muito pouco do que realmente detêm em 

seu conteúdo? 

Considero altamente necessário uso de instrumentos que auxiliem na recuperação 

dessas informações e, desta maneira, possibilitem o uso, a potencialização e a dinamização 

desses acervos para que possam servir à sociedade de forma eficaz e democrática. A 

importância do estudo do sistema de recuperação da informação ao qual se destina esta 

reflexão reside no fato de que, num programa de história oral, pode ser um meio de identificar 

as necessidades de informação e as lacunas existentes na catalogação e recuperação das 

informações contidas no acervo. Isso possibilita viabilizar a interface entre o programa de 

história oral de uma instituição e seus usuários internos e externos, propiciando a melhoria da 

qualidade dos serviços prestados.  

A indexação de qualquer documento é realizada através de um procedimento que 

reduz o conteúdo total de uma fonte de informação, inclusive a entrevista; ao analisarmos a 

entrevista tomando como base seu potencial informativo, aumenta a possibilidade de acesso 

aos trechos da entrevista possibilitando a escolha do usuário sobre a necessidade de acesso e 

uso da entrevista. 

Os princípios de indexação de entrevistas ainda não estão estruturados, comparadas a 

outras existentes. A história oral é uma ferramenta que tem sido cada vez mais explorada, mas 

há ausência de estudos que sirvam de referência para padronização e uniformização da 

535



 

organização desses acervos. A Arquivologia pode ajudar na descoberta dessas fontes de 

pesquisa, que são muito mais ricas do que aparentam. Como tirar desses acervos toda sua 

capacidade? Pode-se pensar nas fontes contidas nos acervos dos programas de história oral 

como instrumentos quase inesgotáveis de pesquisa, devido às possibilidades que uma 

entrevista (fonte oral) gera.  

Cada vez mais pesquisadores e profissionais de diversas áreas, convencidos da 

importância dos registros orais, têm aplicado essa metodologia de pesquisas em seus trabalhos. 

Pode-se dizer que há uma inquietação quanto aos destinos que vêm sendo dados a esses 

depoimentos e aos cuidados que são necessários para sua organização, preservação e acesso.  

 Atualmente os procedimentos de organização e descrição dos documentos orais nos 

programas de história oral e em centros de documentação têm seguido orientações variadas. 

Acredita-se que o tratamento desses acervos seja pouco discutido entre os mesmos; então, a 

maioria realiza seus próprios catálogos. “Boa parte deles recorre a critérios da 

Biblioteconomia catalogando peça a peça e outros adotam princípios da Arquivologia 

descrevendo os conjuntos documentais nos quais preservam informações sobre cada um dos 

registros.” (Khoury, 2005) 

Percebe-se a necessidade de um investimento mais amplo e efetivo nos programas de 

História Oral, tanto no campo acadêmico como no campo institucional. Dessa forma 

resultados mais positivos poderão ser alcançados na medida em que houver maior consciência 

da importância do desenvolvimento e da aplicação de sistemas de recuperação da informação 

direcionados para esses registros/acervos. 

 Nesse sentido espera-se levantar um debate para essas questões, com o intuito de estar 

sempre avaliando os significados e instrumentos atribuídos à produção, organização, 

tratamento e difusão dessa documentação, procurando destacar a importância que o direito à 

informação assume, hoje, e suas implicações nas propostas de ampliação dos horizontes da 

democratização e do acesso a essas fontes. 
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Título: Antecedentes y perspectivas de la gestión del conocimiento en el Archivo 

Nacional de la República de Cuba desde la actividad de superación y postgrado 

visto a través de fuentes documentales. 

MSc. Edison Yamir Toledo Díaz 

Archivo Nacional de la República de Cuba 

Resumen: 

El artículo comienza haciendo un abordaje teórico sobre la gestión del conocimiento, 

como un proceso que es inherente al hombre desde que surgieron el aprendizaje y la 

enseñanza. El mismo se continúa con una ejemplificación, de lo que a juicio del autor, 

se consideran procedimientos de gestión del conocimiento desde la práctica archivística, 

descansadas en actividades de superación y postgrado, mostrando en este sentido, lo 

realizado por el Archivo Nacional de Cuba después del triunfo de la Revolución Cubana 

hasta la década de los años 80 del siglo XX,  comprobadas a través del estudio de la 

Serie Documental “Superación” del Fondo “Archivo Nacional”. Finalmente se explica 

cómo se ha llevado a vías de hecho, la proyección de la dirección actual de esta 

institución, para reorganizar la gestión del conocimiento desde las actividades de 

superación y postgrado, esta vez con un carácter científico, y donde se aprovechen las 

potencialidades de sus profesionales.  

Introducción: 

La gestión del conocimiento se inscribe regularmente como un proceso que propicia el 

intercambio de “saberes” entre los profesionales. Con este nuevo término para 

identificarla, resulta novedoso, ya que como función inherente al ser humano, existe 

desde que surgieron el aprendizaje y la enseñanza. 

Como disciplina científica, encuentra un redimensionamiento a partir de la renovada 

trascendencia que ha adquirido el conocimiento como recurso estratégico de la sociedad 

actual, lo que ha motivado a múltiples investigadores y estudiosos del tema, a 

sistematizar los fundamentos teóricos de este proceso, para implementar estrategias que 

contribuyan a una más eficiente difusión de los “saberes”. 

Arraez F, plantea que la gestión del conocimiento es el “(…) conjunto de herramientas y 

técnicas que hacen coincidir las necesidades concretas de información de distintas 

personas y equipos de trabajo con la disponibilidad efectiva de dicha información 

(…)”(1) 



 

  

Por su parte, Belly P, asegura que es el “(…) compromiso de todas las personas para 

que aporten su capacidad intelectual y sus experiencias en pos de incrementar la 

eficiencia de los procesos y la aceleración de actividades”.(2) 

Conde-Pumpido R, asevera que “(…) es compartir, establecer flujos que permitan que el 

principal activo de la sociedad del conocimiento se movilice”.(3) 

También Cabezas L, argumenta que es el “(…) conjunto de actividades y prácticas, 

orientadas a la adquisición más eficiente de la habilidad asociada a ese conocimiento y 

su correcta utilización en la vida diaria, con el objeto de obtener los mejores resultados 

en el desarrollo de las actividades de una determinada organización”.(4) 

Sin restarle la importancia que merecen cada una de las definiciones anteriores, y a otras 

que se pueden encontrar fundamentalmente en publicaciones electrónicas, se puede 

destacar que los conceptos abundan en lo que pudiera identificarse como el componente 

funcional-operativo de la gestión del conocimiento. 

Sin intentar re-definir a la gestión del conocimiento, es necesario destacar que para el 

caso específico de los Archivos, una definición de este concepto debe incluir el proceso 

sistémico que es en sí, donde se produce tratamiento de la información y del 

conocimiento, intercambiándose contenidos, “saberes”, habilidades, experiencias y 

prácticas entre sus profesionales, que conducen a la reconstrucción y creación de 

conocimientos que propician la transformación y desarrollo de los individuos, tanto de 

manera individual como en colectivo.  

Esta transformación y desarrollo que se producen en el individuo junto a la 

socialización de los “saberes”, al ser categorías pedagógicas, justifican considerar a la 

gestión del conocimiento, también como un proceso educativo. 

El hecho de ser la gestión del conocimiento un proceso educativo, manifiesta entonces 

varias interrogantes: ¿es totalmente nueva la gestión del conocimiento?, si no es nueva, 

¿a qué se debe su trascendencia actual?, si es nueva, ¿por qué se fundamenta en la 

necesidad de apropiación de conocimientos por el parte del hombre, lo cual es una 

habilidad tan antigua como él mismo?  

Siendo un proceso educativo, la gestión del conocimiento puede ocurrir de manera 

espontánea o dirigida. Espontánea, cuando es resultado de una aptitud inherente al 

hombre en su búsqueda constante de nuevos conocimientos, lo cual es gestión del 

mismo aunque no se identificara como tal. 
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Cuando se intenta dirigir, potenciar y establecerle objetivos institucionales 

predeterminados, ante la importancia estratégica que ha adquirido el conocimiento en la 

sociedad actual, es cuando la gestión del conocimiento adquiere la dimensión de 

disciplina científica, operándose en estrategias, sistemas o modelos científicamente 

concebidos. Hacerlo de manera institucional, es lo que resulta novedoso y para nada 

contradictorio con el primer enfoque, sino que pueden complementarse.    

En el empeño por lograr este objetivo,  con frecuencia resulta más favorecida la 

divulgación de conocimientos producidos por la investigación científica. Sin 

menospreciar las potencialidades que tienen los procesos de investigación en la 

generación de nuevos “saberes” y sus bondades para el intercambio y socialización de 

los mismos, descansar la gestión del conocimiento sólo en ellos, reduciría las múltiples 

ventajas que reporta esta gestión de aplicarse sobre otros procesos también. 

Además, en la gestión del conocimiento no solo se intenta intercambiar nuevos 

“saberes” recientemente producidos; la socialización de habilidades, prácticas e incluso 

rutinas y métodos, también están incluidos en esta gestión. 

Para socializar estos otros “saberes”, resultan más eficaces otros procesos como por 

ejemplo la superación y el postgrado, donde los profesionales pueden adquirir diversos 

conocimientos que se precisan divulgar e incorporar a la cultura de la organización. 

No obstante, no se deja de reconocer que gran parte del postgrado se concibe como 

resultado de la investigación científica pero eso sería sólo una parte del postgrado, 

aquella referida al curso y al diplomado dentro de la Superación Profesional y a las 

maestrías, especialidades de postgrados y doctorados en la Formación Académica 

Postgraduada. 

La superación y el postgrado tiene una concepción mucho más amplia, abarcando otras 

formas o figuras como los adiestramientos, conferencias, seminarios, talleres, 

entrenamientos, visitas, asesorías entre otras, sin despreciar tampoco aquellos cursos 

que pueden organizarse aprovechando la experiencia práctica de los profesionales de 

mayor reconocimiento. 

Al respecto, y para el caso específico de los archivos cubanos, el destacado archivero y 

por mucho tiempo director del Archivo Nacional de Cuba, Joaquín Llaverías, 

refiriéndose al empleo de otras formas de superación, resaltaba que la especialización 

podía lograrse “(…) enviando jóvenes aptos, a ser posible, que presten servicios en 
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archivos y sientan inclinación o amor por el estudio de esta ciencia, para especializarse 

(…)”(5) 

Con respecto a los adiestramientos, el mismo autor anterior aseguraba que “(…) 

conforme hemos hecho recientemente que enviamos al Archivo Nacional de 

Washington al empleado Mario López a disfrutar de una beca concedida gentilmente 

por la dirección de dicho Establecimiento para adiestrarse en la manipulación de los 

equipos, ya adquiridos, para fumigación y laminación de documentos.”(6) 

Lo anterior permite deducir que en los Archivos han existido formas de superación 

descansadas desde los aportes de la práctica archivística, que constituyen ejemplos de 

gestión del conocimiento empleadas desde épocas pasadas. 

Ilustrarlo, así como mostrar nuevas potencialidades para gestionar conocimientos desde 

las actividades de superación profesional y postgrado en el Archivo Nacional de la 

República de Cuba, constituye el objetivo fundamental del presente trabajo. 

Antecedentes de gestión del conocimiento en los Archivos.         

La habilidad de intercambiar conocimientos entre profesionales de Archivo como 

procedimientos ilustrativos de antecedentes que ejemplifican el uso de formas de 

gestionar conocimientos desde la actividad de superación, se remontan a épocas 

pasadas. 

Desde los propios inicios de la Archivística y de su evolución desde el empirismo hasta 

la conformación de su cuerpo teórico, estuvo permeada por acciones incipientes de 

gestión del conocimiento. Los adelantos se socializaban entre los archiveros, sobre la 

base del desarrollo y divulgación de las mejores prácticas y técnicas. Aquí se encuentra 

un primer principio de actividad de superación. 

A fines del siglo XVII aparece el “Metoden archivorum seu eadem textendi ac 

disponendi” de Nicolo Giussani (Milán, 1684) que, como su propio título indica, se trata 

de un compendio o manual orientado a brindar soluciones a los problemas derivados de 

la organización y la descripción de los fondos.  

En el transcurso del siglo XVII, se desarrolla la condición que brinda la posibilidad para 

el surgimiento de la Archivística: el interés íntegro en torno al archivo, centrado en la 

naturaleza jurídica del mismo y de sus fondos, así como en la clasificación de estos, que 

motivó a su vez a los archiveros a aportar, desde la práctica archivística, nuevas 

respuestas concretas a problemas reales y sentidos, ya que resultaban insuficientes los 

procedimientos observados hasta ese momento. 
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Luego, con la Ilustración en el siglo XVIII, volvieron a instaurarse nuevas prácticas en 

los Archivos que se generalizaron a otros contextos gracias a procesos de intercambio 

de conocimientos, “saberes” y prácticas.  

Sin embargo, los principios de racionalidad y “cientifismo” propios de la Ilustración 

tuvieron un efecto negativo en el mundo archivístico como lo fueron, el no respetar el 

origen natural de los documentos y la clasificación por materia. 

Ya en el siglo XIX, ante los errores de las prácticas ilusionistas, los archiveros una vez 

más, se las ingeniaron para desarrollar nuevas iniciativas que también fueron divulgadas 

y aprendidas por otros. 

Los anteriores, son ejemplos de divulgación de lo que en su momento, los archiveros 

mostraban como las mejores prácticas. Aunque rudimentarias según el paradigma 

actual, son formas de gestionar conocimientos desde la actividad de superación, porque 

implican socialización de conocimientos producidos y de los cuales, otros aprendieron y 

se superaron.  

Otro ejemplo lo constituye el interés por el fomento de escuelas. Estas instituciones se 

enfrascaban en diseñar y divulgar lo que consideraban las prácticas y procedimientos 

para el tratamiento archivístico. Algunas más parecidas a otras pero todas con la misión 

de divulgar conocimientos y facilitar la apropiación de los aprendizajes necesarios para 

la práctica archivística, o sea, formar y superar a los archiveros. 

Se genera así una verdadera “fiebre” por la formación y superación profesional en esta 

rama, lo cual queda demostrado con la creación de la “École de Chartes” en Francia 

(1821); el “Institut für Oesterreichische Geschichtsfurung” en Austria (1854); la Escuela 

de Diplomática en España (1856) y la “Scuola di Paleografía e Diplomatica” de Italia 

(1857). 

Adentrado el siglo XX, y específicamente después de la II Guerra Mundial, junto con el 

mayor despegue que ha tenido la Archivística, se comienzan a aplicar otras formas que 

ayudaban a divulgar las experiencias y prácticas de los archiveros, entre las que se 

destacan la publicación en sus dos vertientes: la literatura profesional y las 

publicaciones periódicas.  

En cuanto a la literatura profesional, esta se dispara y evoluciona al ritmo de las nuevas 

necesidades, los manuales de Brenneke, Schellenbergx, Tanodi, Lodolini y Heredia, son 

pruebas de ello. En el caso de las publicaciones, surgen gran número de revistas como 

“Lu Guzette des Archives”, “Tlie Americun Archivist”, “Der Archivur”.(7)  
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Tanto la literatura profesional como las publicaciones anteriores, estaban dirigidas a los 

archiveros, para propiciarles que se superaran en los enfoques y  concepciones de la 

Archivística como ciencia y en las técnicas y procedimientos más avanzados del 

tratamiento archivístico, lo cual vuelve a ser evidencia de procesos para gestionar 

conocimientos.  

Finalizando el siglo XX, el objeto de estudio de la Archivística fue derivando desde los 

tradicionales archivos hacia un mayor énfasis en el documento como tal, por lo que su 

gestión se convirtió en el elemento más importante. 

En la actualidad, los retos son aún mayores ya que la gestión documental implica 

incluso la del documento electrónico, con sus particularidades en cuanto a consulta, 

difusión, guardado y conservación. 

No obstante, la gestión documental, incluyendo la del documento electrónico, se 

convierte a su vez en un nuevo campo de actuación de los profesionales de archivo que 

precisan de generar nuevas prácticas para continuar prestando sus servicios.  

Esas nuevas prácticas, tal y como ha sucedido con anterioridad, necesitarán divulgarse e 

intercambiarse para superar y capacitar a otros, lo cual motivará nuevas formas de 

gestionar conocimientos. 

En el caso del Archivo Nacional de la República de Cuba, en su pasado más reciente, ha 

desarrollado procedimientos también que constituyen antecedentes de gestión del 

conocimiento desde la actividad de superación y postgrado. 

Lo anterior se demuestra por medio del estudio y análisis de la Serie Documental 

“Superación” correspondiente al Fondo “Archivo Nacional”. El sujeto productor de este 

fondo es el propio Archivo Nacional. Este fondo, se encuentra actualmente en 

procesamiento por los especialistas de esta Institución.  

La serie consultada contiene un total de 103 documentos referidos a diferentes aspectos 

de la actividad de superación y postgrado, desarrollada por el Archivo Nacional de la 

República de Cuba desde 1959 hasta 1985, o sea, comprendido en el periodo 

revolucionario hasta ese año. 

En el estudio de esta serie, se pudo comprobar que de los 103 documentos en total que 

tiene la misma, 31 documentos (30%), se refieren al tema de la realización de 

actividades de superación y el postgrado como tal. El resto de los documentos, aunque 

abordan el tema, resultan comunicaciones varias que no enuncian el desarrollo de una 

actividad de superación en sí, sino elementos organizativos, de control  y de dirección. 
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En el caso de los documentos que se refieren propiamente al desarrollo de actividades 

de superación y postgrado, 19 de ellos (58%), constituyen ejemplos concretos de 

procedimientos de gestión del conocimiento desde estas actividades mencionadas. Estas 

se refieren a Programa superación y/o postgrados, Actas de exámenes, Planes de 

capacitación y Convenios. Un análisis más detallado sobre el estudio realizado a la Serie 

“Superación” del Fondo “Archivo Nacional” se muestra en la Tabla 1. 
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¿Qué interpretación puede dársele a la existencia de estos documentos desde la 

perspectiva de la gestión del conocimiento a partir de actividades de superación y 

postgrado? ¿Por qué se pueden ilustrar como ejemplos empíricos de procedimientos de 

gestión del conocimiento?  

Tabla 1. Contenidos de los documentos de la Serie “Superación” del Fondo “Archivo Nacional” que 

reflejan procedimientos de gestión del conocimiento a partir de la superación y el postgrado 

Tipo de 

Documento 
Cantidad Contenidos 

Fechas de los 

documentos 

Programas de 

cursos de 

superación 

y/o 

postgrados 

11 

Se muestran programas y currículum tanto de 

superación como de postgrados de diversas asignaturas 

o temas relacionados con la Archivística y la Gestión 

Documental, sus temas y el tiempo de duración. Se 

incluyen programas de formación general y cultural 

para el archivero como Historia, Filosofía e Idioma y 

programas técnico-específicos como Principios de 

organización y administración pública y privada, 

Conservación y restauración de documentos, 

Catalogación y clasificación de documentos y 

Archivología general 

� 1 documento del 

año 1960 

� 1 documento del 

19-2-1980 

� 1 documento del 

30-3-1985 

� 4 documentos del 

10-9-1986 

� 4 documentos sin 

fecha alguna 

Actas de 

exámenes 
3 

Actas de Exámenes Ordinarios y Extraordinarios de 

diversas asignaturas donde se refieren las notas (sobre 

100 puntos) y las firmas de los estudiantes en diversas 

asignaturas cursadas y en el semestre que se impartían 

� 3 documentos 

que solo contienen 

como fecha el año 

1961 

Planes de 

capacitación 
2 

Aparecen los cursos que ofertaría el Archivo Nacional 

para los años 1980 y 1981 y los cursos de formación no 

completa para la habilitación de Paleografía Española y 

Restauración y microfilmación para la conservación de 

los materiales de archivo. No aparecen sus respectivos 

programas.   

� 1 documento de 

fecha año 1984 

� 1 documento del 

16-4-1980 

 

Metodologías 1 
Metodología del Modelo PG 203 con las normas para la 

elaboración de un programa de postgrado 

� Documento del 

12-8-1982 

Convenios 2 

Aparecen los convenios de colaboración entre la 

Facultad de Filosofía e Historia y el Archivo Nacional y 

de este con el Departamento de Información Científico-

Técnica y Bibliotecología de la Facultad de Artes y 

Letras de la Universidad de La Habana. En estos se 

relacionan las áreas beneficiadas entre las que se 

encuentran la superación y el postgrado recíprocos  

� 1 documento de 

fecha el año 1984 

� 1 documento de 

fecha el año 1985 

 

 

Fuente: Fondo “Archivo Nacional”  
Archivo Nacional de la República de Cuba 
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Las interrogantes anteriores motivan a un análisis exhaustivo, ya que la sola presencia 

de documentos no dice nada a la luz de la gestión del conocimiento. 

En el caso específico de los planes de superación y capacitación, manifiestan una clara 

intención por garantizar mediante vías curriculares, la superación archivística de los 

profesionales, para lo cual se planificaban actividades en forma de cursos, que según el 

nivel de los participantes, se concebían como de superación o como postgrados. 

Estos cursos eran impartidos por especialistas con una sólida preparación, que 

transmitían sus conocimientos a otros, siendo esto, una de las formas fundamentales 

(aunque pasiva) de gestionar conocimientos.    

Las actas de exámenes, también constituyen una evidencia de procedimientos de gestión 

del conocimiento, incluso mucho más fiable porque manifiestan, un primer 

aprovechamiento de lo que se hizo con el conocimiento adquirido, interiorizado, en fin, 

gestionado. 

Los planes de capacitación, evidencian a su vez la organización de una actividad que 

tiene como objetivo, satisfacer necesidades de superación y aprovechar las 

potencialidades de los profesionales que puedan suplirlas.  

También se puede resaltar que no sólo se recurre a las posibilidades del propio Archivo 

Nacional de Cuba sino que se cuenta con los planes de otras instituciones, lo que 

evidencia que se intenta gestionar los conocimientos de otros profesionales ajenos a la 

institución receptora. 

Lo mismo sucede con los convenios de colaboración, los cuales son un ejemplo de la 

intención de la institución por suplir carencias de conocimientos en sus profesionales a 

partir de la ayuda que le puedan brindar otras entidades y viceversa. 

Los elementos hasta aquí esbozados, evidencian cierta tradición del Archivo Nacional 

de Cuba en la realización de actividades de superación y postgrado, e incluso de que se 

gestionara conocimientos, aunque de manera empírica, ya que no se encuentran entre 

los documentos del Fondo, lineamientos, normativas o estrategias que permitan 

comprobar su organización, conducción y evaluación, elementos que darían carácter 

científico a la realización de estas actividades. 

¿Cómo potenciar entonces esta labor docente realizada por el Archivo Nacional de Cuba 

en su pasado más reciente? ¿Cómo hacerlo coincidir con métodos científicos de gestión 

del conocimiento? ¿Qué otras potencialidades tiene en la actualidad el Archivo 

Nacional de la República de Cuba para llevar a cabo la gestión del conocimiento a partir 
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de las actividades de superación y postgrado? 

Perspectivas de la gestión del conocimiento en el Archivo Nacional de la República 

de Cuba a partir de la superación y el postgrado.  

En la actualidad, el Archivo Nacional de la República de Cuba, tiene una dirección 

imbuida y consciente de la necesidad de que se gestione conocimientos y que se 

aproveche para ello, las actividades de superación y postgrado. En tal sentido, se han 

dado pasos que contribuyen a consolidar la extensión de la gestión del conocimiento 

como cultura dentro de la organización. 

En el Archivo Nacional de la República de Cuba, más allá de sus múltiples ventajas 

para gestionar conocimientos por su condición de centro de información donde se 

atesora y conserva la memoria histórica de la Nación y nacionalidad cubanas, los pasos 

se dirigen también desde la superación y el postgrado. Para ello se aprovechan las 

normativas jurídicas que permiten desarrollar esta actividad. 

La Resolución Nº 410/2004 del Ministerio de Economía y Planificación, modifica en su 

apartado primero el objeto social del Archivo Nacional de la República de Cuba, 

incluyendo que esta Institución puede prestar servicios de capacitación, de postgrado, 

entrenamientos, realizar talleres, eventos y exposiciones con fines científico-técnicos en 

las temáticas de su competencia. 

Por su parte, la Resolución Nº 175/2006 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente, ratifica en su apartado primero, la categoría de centro autorizado para 

impartir superación profesional de postgrado al Archivo Nacional de la República de 

Cuba. 

Además, la Resolución Nº 41/2007 del mismo Ministerio anterior, plantea en su 

apartado cuarto, la extinción de la Dirección General de Archivos, que hasta esa fecha, 

dirigía al Sistema Nacional de Archivos en Cuba, transfiriendo sus atribuciones y 

funciones, así como sus recursos humanos, materiales y financieros, al Archivo 

Nacional de la República de Cuba. 

Estos elementos son útiles e importantes porque respaldan la atención  metodológica 

que realiza el Archivo Nacional de la República de Cuba al Sistema Nacional de 

Archivos en el país, tarea que antes del año 2007, realizaba la extinta Dirección 

Nacional de Archivos. 

Esta atención metodológica, constituye una potencialidad ya que aquí se  incluyen 

también, actividades de superación y postgrado que se le pueden ofrecer a los 
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profesionales del Sistema en materia de tratamiento, conservación y difusión 

archivística, y ello se concibe, como formas de propiciar el intercambio de “saberes” 

entre profesionales, lo cual consiste en procedimientos de gestión de conocimientos. 

No obstante, los elementos anteriores no garantizan por sí solos el logro de este 

empeño. Propician un marco jurídico para realizarlo pero no aseguran su ejecución y 

resultados. Para esto se precisan, instrumentos más eficaces que conduzcan a la 

implementación y desarrollo de procesos de gestión del conocimiento.  

Para el logro de este empeño, el año 2007 se inició con la elevación de una propuesta al 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, sobre la creación de un Centro de 

Capacitación y Postgrado en Archivística adscrito al Archivo Nacional de la República 

de Cuba, idea que fue aceptada y aprobada. 

A la vez, se iría trabajando en la definición de otros elementos organizativos que 

permitieran la dirección del trabajo del futuro centro. 

Con esta finalidad se diseñó la Planificación Estratégica de la Superación, Capacitación 

y Postgrado del Centro de Capacitación y Postgrado en Archivística, que entre otros 

aspectos define: 

� Política de superación y capacitación para la entidad 

� Fundamentación de la estrategia 

� Caracterización de los recursos humanos y potencial humano de la Institución 

� Diagnóstico de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para la 

actividad de superación, capacitación y postgrado en la Institución   

� Determinación de las necesidades de superación e intereses de aprendizaje de los 

recursos humanos del centro 

� Estrategia para la gestión del conocimiento a través de la superación y el 

postgrado que incluye: 

o Misión, derivada de la misión de la Institución 

o Visión  

o Objetivos estratégicos  

o Áreas de resultados claves para gestionar conocimientos 

o Acciones estratégicas por cada área de resultados claves  

o Control de los resultados y evaluación del impacto 

Una vez definidos los elementos organizativos anteriores, que persiguen darle carácter 

científico a la gestión de los conocimientos a través del intercambio y socialización de 
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contenidos entre profesionales del Archivo Nacional de la República de Cuba, 

potenciando las actividades de superación y postgrado, se fueron obteniendo los 

primeros resultados. 

Un primer resultado es el propio Centro de Capacitación y Postgrado en Archivística, 

que tiene como novedad, que no requiere personal extra para desarrollar sus actividades, 

sino que son los mismos profesionales del Archivo Nacional de la República de Cuba, 

los que se desempeñan como claustro. Estos profesores ostentan las categorías docentes, 

académicas o científicas para desarrollar las actividades de superación. 

Con respecto a la cantidad de actividades, estas se han elevado considerablemente. Hoy 

se cuenta en el Archivo Nacional de la República de Cuba con varios tipos, entre los 

que se encuentran: 

� 2 Diplomados 

� 3 Talleres 

� 8 Cursos de formación general y cultural 

� 16 Cursos especializados en materia archivística 

Entre estos últimos, se pueden mencionar:  

1. Archivística general 

2. Gestión Documental 

3. Organización de archivos de gestión  

4. Organización y formación de archivos fotográficos  

5. Tratamiento de materiales cartográficos  

6. Instrumentos de Registro y Control  

7. Normalización de la descripción archivística  

8. Clasificación documental para Archivos Históricos  

9. Ética Profesional Archivística  

10. Legislación para la gestión documental y de archivo  

11. Conservación preventiva del patrimonio documental  

12. Paleografía 

Lo anterior es ya una muestra de gestión del conocimiento porque cada una de las 

actividades, concibe la elaboración de su respectivo programa. Este, generalmente se 

confecciona entre varios profesionales que precisan del trabajo en equipo, lo cual es otra 

muestra de la gestión. 

Posteriormente, cada  programa debió ser aprobado por el Consejo Científico de la 
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Institución, lo que conlleva a la entrega del programa y su custodia como propiedad del 

centro, lo cual permite ponerlo a disposición de otros profesionales. Ello es una muestra 

de desprendimiento de conocimiento por parte de profesionales para ponerlo al servicio 

de los demás.  

Desde el punto de vista más operativo, se desarrollaron 18 cursos para los trabajadores 

del Archivo Nacional, 2 cursos en el Sistema Nacional o la Red de Archivos Históricos 

y 10 actividades en el extranjero, haciendo un total de 957 horas clases donde 

participaron un total de 755 profesionales, 340 del propio Archivo Nacional, 275 del 

Sistema Nacional de Archivos y 140 extranjeros.  

Lo anterior es una primera evidencia de las enormes potencialidades que tiene el 

Archivo Nacional y sus profesionales para el desarrollo de la gestión del conocimiento a 

través de las actividades de superación y postgrado. 

Ello es resultado, en primer lugar, del interés de los profesionales de esta Institución por 

compartir lo que saben con otros compañeros y del deseo de los segundos, por aprender 

de los primeros, respaldado por una voluntad institucional que lo fomenta y facilita. 

Conclusiones: 

En la sociedad de la información y del conocimiento, a los Archivos se le reconoce su 

importancia en la gestión del conocimiento. Sin embargo, se les está reconociendo sólo 

como facilitadores para que otros, los usuarios, gestionen sus “saberes”. 

Esta es la más común de las formas de gestionar conocimientos que se le atribuye a los 

Archivos pero no está en función de sus propios profesionales sino de la adquisición de 

conocimientos por personas que no se desempeñan en estas instituciones, sino que 

acceden como usuarios, a un servicio que les propicia la búsqueda de la información 

que precisan. 

Sin dejar de cumplir lo anterior, que es el compromiso de todo archivero y el fin y razón 

de ser de estas instituciones, también hay que pensar en la gestión del conocimiento 

hacia dentro de los Archivos, con el objetivo incluso de mejorar sus servicios puestos a 

disposición de las administraciones del Estado y de los ciudadanos.    

La práctica archivística revela ejemplos que ilustran que se ha gestionado 

conocimientos en los Archivos. La labor de extender las mejores prácticas archivísticas 

llevadas a cabo por los propios archiveros desde épocas pasadas, que en ocasiones 

adelantó a la teoría, es una evidencia de que la transmisión de “saberes”, ha constituido 

una constante en este tipo de instituciones. 
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Lo anterior constituye un procedimiento de gestión del conocimiento pero su 

consideración como tal, quizás ha estado enmascarado porque en la actualidad, la 

gestión del conocimiento generalmente se identifica con estrategias novedosas, 

tecnologías de la información y las comunicaciones,  bases de datos, aprendizaje en 

línea, inteligencia artificial y vigilancia tecnológica, restando importancia a otros 

procesos igualmente útiles. 

Entre estos otros procesos se destacan las actividades de superación y postgrado, que de 

manera directa, propician la socialización de contenidos entre los propios profesionales 

y obtienen un resultado que es también fácilmente transferible a la práctica. 

Esta actividad de superación y postgrado, ha tenido cierta tradición en el Archivo 

Nacional de la República de Cuba, y puede ser inscrita como procedimientos empleados 

para gestionar conocimientos aunque de una manera más empírica. 

No obstante, lo anterior se convierte en una potencialidad para desde la planificación 

estratégica, reorganizar científicamente la gestión del conocimiento a partir de las 

actividades de superación y postgrado en el Archivo Nacional de la República de Cuba, 

lugar donde se preserva el Patrimonio Documental de la Nación cubana desde hace más 

de 168 años.  
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RESUMO: 

 

O Departamento de Arquivo e Documentação (DAD) da Casa de Oswaldo Cruz 
(COC/FIOCRUZ) vem registrando, ao longo dos anos, e em especial após o advento da 
Internet, um aumento no número de consultas realizadas no acervo sob sua guarda, 
considerado de referência no campo da História da Saúde e da Medicina. 

Com vistas a implementar melhorias no atendimento aos usuários e na gestão dos 
acervos, área fim do Departamento, compreendendo atividades relacionadas ao tratamento 
técnico da documentação, que devem estar contempladas no planejamento administrativo e 
financeiro, torna-se necessário que o DAD saiba quem são os seus usuários, quais são as 
suas necessidades de informação e se as mesmas estão sendo atendidas de forma 
satisfatória. 

O objetivo deste trabalho é descrever as etapas desenvolvidas e os resultados que se 
espera alcançar com o projeto “Estudo de Usuários como instrumento para gestão de 
arquivos permanentes: aplicação na Casa de Oswaldo Cruz”, que visa à elaboração de uma 
metodologia de Estudo de Usuários para Arquivos utilizando a abordagem Sense-Making e 
também a criação de um instrumento (base de dados) que apóie a gestão dos arquivos em 
suas dimensões técnico-científica, administrativa e financeira sob a guarda do DAD. 

. 
 
 
 
 

 
PALAVRAS-CHAVE:  
 
Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz. Estudo de Usuários. 
Sense-Making. Gestão Arquivística; Arquivos Permanentes. 
 
 
 



 

 

Introdução: 
 
 

Este trabalho visa descrever, através de um relato de caso, o projeto “Estudo de 

Usuários como instrumento para gestão de arquivos permanentes: aplicação na Casa de 

Oswaldo Cruz”, em andamento na modalidade de bolsa Pró-Gestão, convênio 

FIOCRUZ/FAPERJ e está sendo aplicado no âmbito do Departamento de Arquivo e 

Documentação (DAD) da Casa de Oswaldo Cruz (COC), unidade técnico-científica da 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). 

Iniciado em agosto de 2006 e com previsão de término para julho de 2009, esse 

projeto tem por objetivos: 1) proporcionar ao DAD, através do desenvolvimento de uma 

base de dados com informações fundamentadas, elementos que o auxiliem na gestão do 

acervo arquivístico, em suas dimensões técnico-científica, administrativa e financeira e; 2) 

propor melhorias no atendimento realizado na Sala de Consulta, visando alcançar, sempre 

que possível, a satisfação das necessidades de informação dos usuários. 

A proposta do projeto se justifica, visto que o DAD possui sob sua custódia um 

expressivo acervo arquivístico, considerado de referência no campo da História da Saúde e 

da Medicina, cujo acesso é viabilizado através da Sala de Consulta, espaço apropriado para 

o atendimento às pesquisas arquivísticas locais e remotas. Porém, o Departamento vem 

registrando, ao longo dos últimos 10 anos, um aumento considerável no número de 

consultas realizadas no acervo arquivístico e, até o presente momento não possui 

informações sobre o perfil e as necessidades de informação de seus usuários, que possuem 

características e demandas específicas que precisam ser mapeadas e sistematizadas para 

que a gestão do acervo arquivístico (que compreende a definição de políticas de captação, 

recolhimento, organização, acesso à informação entre outros) também seja pautada levando 

em consideração esses elementos. 

Um dos caminhos para obtenção de respostas sobre o usuário e criação de um 

instrumento é fazer um Estudo de Usuários, metodologia muito utilizada no campo da 

Biblioteconomia, porém ainda bastante restrita no campo da Arquivologia. O Estudo de 

Usuários permite a coleta, a sistematização e a disponibilização de informações sobre os 

usuários, seu perfil e suas necessidades de informação servindo, assim, para auxiliar as 

atividades de gestão dos acervos arquivísticos para que sejam realizadas, levando em 

consideração as necessidades de informação apresentadas pelos usuários. 
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O procedimento que está sendo adotado é a aplicação do Sense-Making, abordagem 

alternativa de Estudo de Usuários, cujo enfoque são as necessidades de informação dos 

usuários. Através da aplicação desta metodologia pretende-se traçar uma análise qualitativa 

das informações coletadas e sistematizadas sobre os usuários que consultam o acervo. 

Através do desenvolvimento deste projeto, o DAD possuirá mais um instrumento 

que o subsidie na tomada de decisão com relação à gestão do acervo arquivístico 

permanente, proporcionando, assim, a melhoria no atendimento prestado à sociedade.  

 

 

A importância da aplicação de Estudos de Usuários em Arquivos 
 
 No campo da Arquivologia prima-se pela satisfação do usuário com relação as suas 

necessidades de informação. Célebres autores da área como Jardim, Fonseca, Kurtz, 

Guimarães e Silva entre outros, apontam que é importante que os profissionais da 

informação que lidam com documentação arquivística desenvolvam suas atividades de 

forma a atender as necessidades dos usuários. Jardim e Fonseca (2000) enfatizam esta 

afirmação dizendo que os arquivistas não servem aos arquivos, mas à sociedade e seus 

diversos agentes. 

 Sendo assim, a Arquivologia aponta a utilização do Estudo de Usuários como um 

dos caminhos para se conhecer o usuário, saber o que ele necessita em matéria de 

informação e se as necessidades de informação foram satisfeitas de maneira adequada. De 

acordo com Kurtz  

 

“os cientistas da informação, bibliotecários e arquivistas devem conhecer 
quem são seus usuários, que tipo de informação eles buscam, quais são 
as suas necessidades, como eles abordam os documentos e o uso que 
fazem da informação adquirida. Os profissionais da informação devem, 
portanto, realizar estudos para determinar perfis de usuários, formas de 
abordagem da informação e propósitos de uso”. (1990) 

 

 O Estudo de Usuários é uma importante ferramenta que permite a coleta, a 

organização, e a disponibilização de informações sobre os usuários, trazendo assim 

elementos que possam auxiliar a gestão dos acervos e que a mesma contemple as 

necessidades de informação estabelecidas pelos próprios usuários. Com isso, auxilia na 

eficácia do processo de transferência da informação, pois se o profissional da informação 

tiver ciência das necessidades de informação e, mais ainda, se souber como desenvolver 
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mecanismos de recuperação da informação que satisfaçam os usuários estará contribuindo 

no processo, tornando-o possível e eficaz.  

 Como são investigações feitas para identificar as necessidades dos indivíduos em 

matéria de informação, e se essas necessidades estão sendo satisfeitas de forma adequada, 

o resultado desses estudos incentiva os usuários a exporem suas necessidades 

informacionais para as instituições arquivísticas, como também podem ser usados para 

planejar serviços, reorganizar o sistema e promover melhorias no atendimento. 

 A metodologia de Estudo de Usuários, possui duas abordagens: tradicional ou 

estudos direcionados sob a ótica do sistema e abordagem alternativa ou direcionada sob a 

ótica do usuário. 

 A metodologia a ser adotada depende dos objetivos que se pretende alcançar, 

estudos quantitativos reúnem informações sobre sexo, localização geográfica, grau de 

instrução etc., e estudos qualitativos, através da análise das informações obtidas, traça 

perfis de usuários conforme suas necessidades de informação.  

 Trazendo como proposta para o DAD a utilização do Estudo de Usuários como uma 

metodologia para a criação de instrumento que subsidie a gestão e apoio técnico-

administrativo, pretende-se traçar uma análise qualitativa das informações, através da 

utilização do Sense-Making, que é uma abordagem alternativa do Estudo de Usuários, cujo 

enfoque são as necessidades de informação dos usuários. 

Esta abordagem metodológica consiste em pontuações de premissas teóricas e 

conceituais relacionadas para avaliar como pacientes; audiências; usuários; clientes; 

cidadãos percebem, compreendem, sentem suas interações com instituições, mídias, 

mensagens e situações e usam a informação e outros recursos neste processo. São 

analisadas como as pessoas ‘constroem significado’, como ‘produzem sentido’ e como 

usam a informação nesse processo. A informação é vista como um significado criado em 

um momento específico no tempo-espaço por uma ou mais pessoas. 

A abordagem Sense-Making de estudo de usuário apresenta um método completo, 

bastante eficiente e lógico para o mapeamento das necessidades de informação sob a ótica 

do usuário. Nesta metodologia o enfoque é o usuário, ele é visto como o ponto de destaque 

e as ações são desenvolvidas de acordo com suas necessidades informacionais. 

Após estudos e análises sobre o tema Estudo de Usuários e, em especial, sobre a 

abordagem Sense-Making, constatou-se que este seria o melhor método a ser aplicado no 

desenvolvimento do projeto. 
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Estado da Arte - andamento do projeto: 

 

Para um maior entendimento sobre como o projeto vem sendo desenvolvido, abaixo 

estão listadas e descritas as etapas que já foram executadas ao longo dos dois últimos anos. 

 

Levantamento bibliográfico sobre o tema Estudo de Usuários; leitura e fichamento da 

bibliografia e reuniões periódicas para discussão da leitura  

Para iniciar as atividades foi necessário que o bolsista obtivesse um conhecimento 

sobre o assunto abordado. Para isso, houve um maior investimento em leituras sobre 

alguns temas como, por exemplo, estudo de usuários; serviços de informação arquivística, 

Sense-Making, dentre outros.  

Pode-se afirmar que tais leituras foram de grande valia, pois sanaram algumas 

questões que ainda não havia uma total compreensão e, ao mesmo tempo serviram para 

apontar outras questões importantes para o desenvolvimento do projeto, as quais ainda não 

haviam sido pensadas. Como, por exemplo, a necessidade do entendimento mais ampliado 

de alguns conceitos, tais como comportamento de busca de informação; necessidade; 

desejo; demanda; tipologia de usuários de informação etc. 

Vale ressaltar que o projeto tem como objetivo a criação de um instrumento de 

Estudo de Usuários de arquivos permanentes para que o DAD possa estruturar suas 

atividades de modo a melhor atender as necessidades de seus usuários. Para isso, embora 

não seja um projeto de pesquisa, torna-se inevitável cumprir algumas etapas identificadas 

como ‘de pesquisa’ mas fundamentais ao trabalho como, por exemplo, o levantamento 

bibliográfico, a análise de trabalhos científicos sobre o campo de Estudo de Usuários e a 

reflexão sobre os conceitos e teorias existentes. 

 

Elaboração e aplicação de questionário para os profissionais responsáveis pelo 

tratamento técnico e para os atendentes da Sala de Consulta e preparação de 

documento com informações colhidas dos questionários 

Foram aplicados três tipos distintos de questionários: para o tratamento técnico 

foram criados dois questionários, um para os gestores (chefe do Departamento e os 

responsáveis pelas áreas de tratamento do Serviço de Arquivo Histórico) e um outro para 

os técnicos que trabalham nestas áreas. Para a Sala de Consulta foi criado um outro modelo 

de questionário aplicado aos atendentes deste setor. 
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O objetivo destes questionários era saber como estes profissionais vêem o usuário 

da informação arquivística, se consideram suas necessidades de informação e também os 

objetivos do tratamento arquivístico, se este era visto apenas para preservação da memória 

e integridade ou se o acesso também é considerado um fator importante.  

 

Participação nas rotinas de atendimento aos usuários com vistas a obter informações 

para elaboração do piloto do questionário para os usuários utilizando a abordagem 

Sense-Making 

Essa atividade foi necessária para que o bolsista tivesse uma interação com os 

usuários, procurando entender como estes buscam as informações arquivísticas e para 

conhecer as atividades que são desenvolvidas pelos atendentes da Sala de Consulta, desde 

a recepção ao usuário, conhecer o que ele necessita, apresentar os instrumentos de 

pesquisa, localizar os documentos no depósito, entregá-los para serem consultados e, caso 

seja requisitado, providenciar fotocópias ou digitalizar imagens. 

Nesta etapa já foram apontadas mudanças em alguns procedimentos e sugestões de 

novas atividades, com vistas à melhoria no atendimento aos usuários como, por exemplo, a 

Sala de Consulta se antecipar às demandas dos usuários, através da realização de 

levantamento temático no acervo do DAD e também criar, na base de dados de usuários e 

pesquisas realizadas, um campo denominado "Palavras-Chave" para auxiliar na 

identificação de temas pesquisados por outros usuários, ou seja, quando um usuário buscar 

por determinado tema, através do campo palavra-chave já se saberia onde outros usuários 

buscaram esse tema nos fundos permanentes. 

 

Elaboração de piloto do questionário para os usuários 

Nesta etapa foi incluída uma nova atividade que é o desenvolvimento de uma 

proposta de metodologia de Estudo de Usuários para Arquivos, utilizando a abordagem 

Sense-Making. É importante dizer que tal abordagem foi pensada justamente devido à 

grande dificuldade de se localizar bibliografia sobre a aplicação deste método no campo da 

Arquivologia, sendo mais comum na área da Biblioteconomia.  

Em relação à elaboração do piloto, foram levantados alguns exemplos de aplicação da 

abordagem Sense-Making, mas para outros fins: bibliotecas virtuais, elaboração de sites, 

usuários de sistemas de informação etc. Embora tenham uma proximidade, são exemplos 
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com objetivos distintos e isso dificultou o desenvolvimento desta etapa, pois os exemplos 

encontrados devem ser adaptados para a realidade do DAD. 

Foram levantados alguns pontos para o desenvolvimento do piloto tais como: de 

que forma os usuários que chegam à Sala de Consulta tomaram conhecimento de sua 

existência; o que é entendido por necessidade de informação; quais são os tipos de usuários 

que consultam os acervos arquivísticos do DAD etc. 

Esses primeiros pontos (levantados quando o bolsista participou na rotina de 

atendimento da Sala de Consulta) estão servindo de base para uma prévia classificação de 

usuários e necessidades de informação. Para o piloto, pensa-se em aplicar questionários, 

submetidos através de e-mail para os usuários que já fizeram consultas ao arquivo do DAD 

e a partir de sua avaliação e reformulação (caso seja necessário) utilizar o questionário para 

realização de entrevistas, com um determinado número de usuários (ainda não 

estabelecido) e executado ao longo de 4 meses. 

 

Contratação de consultoria de empresa especializada na abordagem Sense-Making 

Ainda em 2008 será contratado o serviço de consultoria de empresa especializada 

na abordagem Sense-Making para esclarecimentos necessários sobre esta abordagem e 

validação da metodologia proposta de Estudo de Usuários para Arquivos, assim como 

também para a análise do instrumento de coleta de dados (piloto) e análise e compilação 

dos dados coletados. 

A contratação dessa consultoria é fundamental para o andamento do projeto, pois o 

Sense-Making ainda é pouco conhecido no Brasil e são poucos os Estudos de Usuários no 

campo da Arquivologia que utilizem essa abordagem. Desde o início do projeto houve 

dificuldade em obter literatura nesse campo visto que a maioria é em língua estrangeira e 

também em encontrar exemplos práticos de sua aplicação Por conta disso, torna-se 

necessário um olhar de fora, de uma empresa que já tenha desenvolvido trabalhos com essa 

abordagem, para validar o que já foi elaborado neste projeto e orientar sobre os próximos 

passos de forma que se obtenha uma maior garantia de qualidade no alcance dos resultados 

previstos. 

Outro fator favorável é que com a validação destas três fases propostas como 

atividades da consultoria, e após aprovação do corpo funcional do Departamento, o DAD 

terá uma metodologia e ferramenta validada e que poderá servir de referência para outras 

instituições que possuam acervos arquivísticos. 
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Próximos passos: 

 

 As etapas, previstas no cronograma de execução e que ainda faltam serem 

cumpridas pelo bolsista para a finalização do projeto seguem descritas abaixo.  

• Participação junto à consultoria de empresa especializada na abordagem Sense-

Making para validação da proposta de metodologia de Estudo de Usuários para 

Arquivos, utilizando a abordagem Sense-Making, que foi desenvolvida pela 

orientadora e bolsista ao longo do projeto; 

• Participação junto à consultoria de empresa especializada na abordagem Sense-

Making para validação das perguntas propostas para o instrumento de coleta de 

dados – piloto do questionário; 

• Aplicação do piloto, avaliação e reformulação se necessário; 

• Participação junto à consultoria de empresa especializada na abordagem Sense-

Making para orientação na análise e compilação dos dados coletados no piloto; 

• Aplicação do questionário – entrevistas; 

• Participação junto com o orientador na análise dos dados coletados nos 

questionários aplicados; 

• Elaboração de relatório que contemple o perfil e as necessidades de informação dos 

usuários para apoio ao DAD na tomada de decisão em relação à gestão documental 

do acervo arquivistico sob sua custódia; 

• Apresentação junto ao corpo funcional do DAD para validação da modelagem 

conceitual da ferramenta (base de dados) que tem como proposta subsidiar a gestão 

do acervo arquivístico permanente sob a custódia do Departamento; 

• Participação, junto ao Serviço de Tecnologias da Informação (STI), na elaboração 

da base de dados, no que diz respeito ao conteúdo informacional; 

• Elaboração do relatório final; 

• Apresentação de relatório final e da base de dados junto ao corpo funcional do 

DAD. 
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Considerações finais 

 

A Arquivologia, como campo do saber, vem buscando, ao longo dos anos, o seu 

aprimoramento e adequação com relação às demandas que surgem, porém a impressão 

obtida com o desenvolvimento do projeto é que se torna necessária uma maior atenção com 

relação aos usuários e suas necessidades de informação, pois ainda são poucos os trabalhos 

desenvolvidos sobre Estudos de Usuários em arquivos. 

Este aspecto se tornou mais evidente ao longo do desenvolvimento do projeto, pois 

houve muita dificuldade na localização referências bibliográficas sobre o tema. Em sua 

maioria, foram encontrados trabalhos em outros campos, muito expressivamente na 

Biblioteconomia e, no que se refere a Arquivologia, a maioria dos trabalhos e estudos que 

foram localizados são de fora do Brasil, com ênfase na língua inglesa. 

A finalidade do trabalho foi enfatizar, através deste relato, a importância de se 

realizar Estudo de Usuários em arquivos, para que através da coleta, sistematização e 

disponibilização de informações fundamentadas sobre os usuários, a instituição detentora 

ou custodiadora do acervo arquivístico tenha em mãos mais um elemento que subsidie a 

gestão do acervo arquivístico e os profissionais envolvidos no tratamento técnico e no 

atendimento possam implementar melhorias no trabalho visando, sempre que possível, 

satisfazer as necessidades de informação de seus usuários. 
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Resumo:  
Este projeto vem mostrar as funções da memória coletiva para a sociedade em geral e as 
contribuições que podem ser dadas a ela através da memória individual. A memória 
pertencente a alguma instituição, no sentido mais amplo da palavra, é responsável por manter 
as características deste povo a partir de sua história, do conhecimento, por parte dos 
integrantes, de acontecimentos importantes que marcaram a trajetória deste grupo. Nestes 
momentos marcantes, além do que é conhecido pela população em geral, existe também uma 
versão que não é conhecida nem contextualizada nos andares da história, se trata da visão dos 
participantes destes fatos. Estes que presenciaram os acontecimentos guardam consigo uma 
visão particular, que pode diferir do que é conhecido pelo restante do grupo. Vamos mostrar 
como pode ser explorada esta visão a partir de estudos em fontes que guardam a memória 
destes indivíduos. Trazendo para a realidade arquivística, tendo o arquivo como principal 
fonte de pesquisa para historiadores e pesquisadores, mostraremos o arquivo pessoal como 
preservador dessa memória individual, a partir da documentação produzida pelo titular, sendo 
como a materialização de seus pensamentos e idéias. A partir desta visão, trataremos o 
arquivo pessoal, a representação documental deste cidadão, como uma fonte que poderia 
auxiliar as pesquisa de reconstrução da memória de um determinado grupo do qual o titular 
era integrante. Estas novas visões podem trazer grandes contribuições para estes estudos de 
épocas. 
 
Palavras-chaves: arquivos pessoais, memória individual, memória coletiva, arquivologia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
INTRODUÇÃO 

 

Partindo do pressuposto da dicotomia memória individual/coletiva, queremos 

mostrar nessa pesquisa a possibilidade de uma união entre estes dois universos em prol das 

pesquisas historiográficas. Considerando a atividade intensa dentro de uma instituição, com 

todos os acontecimentos de grande importância e relevância, é possível acreditar que, cada 

pessoa envolvida nessa instituição tem uma visão diferente de tais acontecimentos. Seria 

possível nesses arquivos pessoais encontrar alguma documentação de relevância para a 

reconstrução da memória dessa instituição, ou mais, a criação de uma nova visão da memória 

desta instituição, a partir de fatos dispostos nesses acervos de pessoas?  

Em um arquivo pessoal é possível encontrar “Laços, fios e nós entre os indivíduos 

(...), formando tecidos, malhas, redes, história de encontros, de desencontros, de 

proximidades, de distâncias perceptíveis (...)”(CUNHA, 2007) que possibilitam reforçar ou, 

até mesmo, mostrar um outro lado da memória de instituições. 

Sendo o arquivo pessoal um conjunto de documentos referente a uma pessoa 

particular, neste seu conjunto estão documentos referentes a toda sua vida, todos os atos 

realizados ou presenciados pela pessoa estão documentados neste seu acervo, por 

considerarmos que o titular, como uma pessoa critica, vai ter uma visão própria dos fatos 

presenciados que podem, muitas vezes, não condizer com o conhecimento coletivo do 

acontecimento. Por diversas formas isso pode ocorrer, o fato pode dizer respeito a ele e ter 

sido transmitido de alguma forma errônea ou, caso não seja ele o único participante do fato, 

sua versão talvez tenha sido menosprezada ou, até mesmo, omitida por motivos diversos.  

Apontamos como problema deste projeto a falta de importância dada aos acervos de 

pessoas tanto pelos historiadores quanto pelos arquivistas. A sua função de preservador da 

memória de acontecimentos e épocas é pouco difundida no mundo dos pesquisadores, e a 

possibilidade de sua união com outros fundos com o objetivo de elaborar uma pesquisa 

completa e abrangente é praticamente inexistente. 

Sendo assim, a proposição desta pesquisa é analisar a literatura da área e fazer um 

levantamento sobre os conceitos de arquivos pessoais e sua função de auxílio na pesquisa 

histórica, sua função de preservação da memória e a possibilidade de sua interface com uma 

documentação institucional no objetivo de inserir informações valiosas à memória coletiva. 
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É importante dizer que cabe aos arquivistas, mostrar a relevância de tal acervo para 

que pesquisadores e estudiosos da história possam, a partir deles, salientar uma nova visão de 

fatos conhecidos coletivamente, podendo agregar valores antes desconhecidos pela sociedade.  

 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Ao tentarmos lembrar de algo que nos aconteceu, a primeira fonte que buscamos 

somos nós mesmos, nossa própria memória que guarda boa parte de nossas experiências de 

vida e de acontecimentos em que estivemos presentes ou não. São as nossas lembranças que 

tomamos por base para elaborarmos uma reconstrução do passado por nós vivenciado, pois, 

podemos ver “a memória, como propriedade de conservar certas informações, [...] atualizar 

impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas”.(LE GOFF, 1994, 

p.423) 

Esta busca pelos acontecimentos passados é muito freqüente em qualquer pessoa, 

todos necessitam destas lembranças sob a constante pressão de se firmar como um ser social. 

Sendo a memória individual um conjunto de lembranças acontecidas no decorrer da vida de 

um indivíduo, pode ela também ser considerada como o elemento principal para a definição 

de identidade para qualquer indivíduo. Segundo Pollak existe uma ligação muito estreita entre 

memória e o sentimento de identidade: 

“[...] que é o sentido da imagem de si, para si e para os outros. Isto é, a 

imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida referente a ela própria, a 

imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a sim própria, para 

acreditar na sua própria representação, mas também para ser percebida da 

maneira como quer ser percebida pelos outros” (1992, p. 5) 

 

Estes elementos ressaltados pelo autor mostram a importância da memória na 

construção da identidade dos indivíduos, identidade esta que, nada mais é que a organização 

das ações de uma pessoa no decorrer de suas relações sociais, armazenadas sob seu 

conhecimento, ordenadas da forma que determina que seja expressa perante outros indivíduos, 

ou seja, seleciona os acontecimentos que deseja expor à sociedade de forma que, outros 

membros do grupo social a que faz parte, construam uma imagem por ele escolhida, por ele 

determinada. A somatória dos atos e feitos de alguém, aos olhos dos outros, acabam por se 
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tornar a sua identidade, sua marca, seus costumes. “Memória é um elemento constituinte do 

sentimento de identidade”.(POLLAK,1992,p.5) 

Para Halbwachs (1990, p. 40) por mais individual que a memória seja, ela nunca é 

somente de uma pessoa, nenhuma memória é individual a ponto de não existir uma outra 

pessoa que tenha participado do acontecimento ou que ao menos saiba do ocorrido. Com esta 

afirmação, abrimos um novo campo nos estudos, uma nova alternativa para a reconstrução de 

acontecimentos passados e sustentação da memória, vemos agora a nossa memória individual 

com a possibilidade de ser sustentada com a ajuda de agentes externos: o coletivo. 

Nossa vida é baseada em fatos ocorridos durante a socialização com o meio em que 

vivemos, ou seja, em meio ao grupo do qual fazemos parte e da interação com os outros 

integrantes do mesmo grupo. Certamente tivemos experiências comuns com os integrantes 

desse grupo, de forma que deixou marcas na memória destes também. Isso pode ser visto 

como uma forma de ampliar a visão do passado, de cada um e do grupo: 

 

“Certamente, se nossa impressão pode apoiar-se não somente sobre nossa 

lembrança, mas também sobre a dos outros, nossa confiança na exatidão de 

nossa evocação será maior, como se uma mesma experiência fosse 

recomeçada, não somente pela mesma pessoa, mas por várias”. 

(HALBWACHS, 1990, p.25) 

 

A partir do momento em que falamos de lembranças que também pertencem aos 

outros, lembranças que também fazem parte da vida de um grupo, por menor que seja, 

estamos tratando da memória coletiva deste grupo. Neste ponto, não vemos mais os 

indivíduos avulsos, e sim como um coletivo, numa visão geral. 

Não diferentes das memórias individuais, as coletivas tratam também da junção de 

acontecimentos ao longo da existência do grupo que, mantendo uma organização mínima, 

formam a identidade deste coletivo. Cabe ressaltar que ao citarmos a palavra “grupo”, nos 

referimos a todo tipo de sociedade que exige a adequação de seus integrantes às 

características e critérios pré-definidos por este grupo. Desde que nascemos estamos inseridos 

em grupos específicos, a começar pela família, que se trata do principal grupo de 

relacionamento coletivo. A partir daí, vamos ingressando nos mais diversos grupos sociais 

que cruzam nossos caminhos e nossos interesses.  

Um indivíduo está sempre inserido num meio social, portanto, “toda lembrança, a 

mais pessoal que seja, está em relação com um conjunto de valores e experiências mais 
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amplo” (HALBWACHS, 1990, p 35), tornando assim muito difícil a definição das memórias 

individuais e aumentando a possibilidade do desenvolvimento das memórias coletivas a partir 

da constante socialização à que o individuo está fadado. 

Desde a antiguidade a idéia da memória coletiva é sustentada pelas sociedades. 

Mesmo antes do surgimento da escrita, as memórias dos povos, muito bem exercitadas, 

dispunham da oralidade para a transmissão dos fatos passados, das identidades do coletivo. 

“Nestas sociedades sem escrita há especialistas em memória, homens-memória” (LE GOFF, 

1994,p. 429) responsáveis pela perpetuação da história da sociedade a que pertence. Estes 

homens-memória, geralmente chefes de famílias tradicionais dentro esta sociedade, guardam 

consigo a história de todo um povo, memórias que já lhes foram passadas por antigos 

homens-memória, e foram passando de geração em geração. 

Contudo, “é necessário sublinhar que, contrariamente ao que em geral se crê, a 

memória transmitida pela aprendizagem nas sociedades sem escrita não é uma memória 

‘palavra por palavra’” (LE GOFF, 1994,p. 429). Entendemos com esta afirmação de Jacques 

Le Goff que, por mais concisa que seja a transmissão da memória, ela ainda é falha no sentido 

de que a memória humana não é capacitada para armazenar toda a informação recebida ao 

longo de toda a vida. “A memória é seletiva. Nem tudo fica gravado. Nem tudo fica 

registrado.” (POLLAK, 1992,p. 4) 

Seguindo o pensamento de Pollak, continuamos com a afirmação do mesmo de que 

“a memória é um fenômeno construído”.Esta construção da memória coletiva é feita com o 

auxilio de todos os envolvidos com os fatos a serem recontados, a partir do momento em que 

a memória não se sustenta sozinha, pois, o ato de reconstrução “se passa como se 

confrontássemos vários depoimentos” (HALBWACHS, 1990, p.25) 

Este confronto entre diferentes depoimentos tem uma importante função perante as 

sociedades. A partir dele pode-se elaborar uma memória social com seu problema de 

reconstrução solucionado, “o problema de toda memória oficial é o de sua credibilidade, de 

sua aceitação e também de sua organização”.(POLLAK, 1989, p.7) 

Tocamos agora um ponto delicado na contextualização da memória, tanto coletiva 

quanto a individual: sua credibilidade e sua organização.  

Estes dois critérios são importantes para a aceitabilidade da memória e, é necessário, 

que esta se mantenha minimamente enquadrada no quesito tempo/espaço. A partir deste 

momento, em que a memória já se posicionou em seu lugar, e em seu tempo de 

acontecimento, para que se mantenha a organização que conduza a credibilidade é questão de 

entendimento e interpretação no momento de seus  estudos e reconstruções. É necessário que 
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a memória seja organizada “para manter a coesão do grupo e das instituições que compõem 

uma sociedade” (POLLAK, 1989, p.7) Caso a memória não mantenha uma organização 

mínima, relacionada a sua adequação entre tempo e espaço, não haverá qualquer tipo de 

credibilidade perante a sociedade em si.  

Porém, a memória humana muitas vezes não comporta tantos dados específicos, tais 

como datas corretas e locais exatos. Portanto, em certos momentos devemos recorrer a algum 

tipo de auxílio material que evite o esquecimento dos fatos e que possa, também, nos servir de 

guarda dessa memória. É necessário que o material, antes armazenado na memória das 

pessoas fique de alguma forma armazenado em algum local de confiança, com a 

responsabilidade de preservar estes dados, conservados de forma material, evitando o 

esquecimento e servindo de apoio no para a reconstrução dos acontecimentos. 

Atualmente, a função de reconstruir a história a partir da memória dos povos é 

designada ao pesquisador ou ao historiador, mais especificamente. No momento da 

reconstrução dessa memória é necessário que se tenha em mente as fontes a serem 

pesquisadas. Muitos são os lugares em que o pesquisador pode encontrar material à pesquisa, 

porém, “arquivos públicos e/ou privados constituem a espinha dorsal de todo o manancial de 

matéria-prima da pesquisa histórica”.(BELLOTTO, 2004,p. 265) 

Não podemos em momento algum desqualificar o arquivo como uma fonte de 

pesquisa valiosa, por que, com o fim de seus atributos administrativos ao qual foi criado, seu 

destino é a função histórica. ”Após o cumprimento das razões pelas quais foram gerados, são 

os referidos arquivos os responsáveis pela passagem desses documentos da condição de 

‘arsenal da administração’ para a de ‘celeiro da história’” (BELLOTTO, 2004,p. 23). 

 Ao observarmos os estudos de T.R. Schellenberg (2004), entendemos as funções dos 

arquivos, após o cumprimento de suas obrigações administrativas jurídicas, como um local de 

guarda dos fatos ocorridos e que foram documentados, lá está a sua representação de forma 

material. Os arquivos “são preservados para uso de outros além de seus próprios criadores” e 

ainda “depende da possibilidade de provar a continuidade de uma linha imaculada de 

custódias responsáveis”.(2004 p. 38-39) 

Propomos levantar aqui as questões referentes aos arquivos pessoais como uma 

forma de materialização da memória individual. Podemos pensar da seguinte forma: dentro de 

qualquer organização, por menor que seja, todas as atividades realizadas em seu interior 

necessitam que se documente, para que, estes atos possam ser comprovados; na vida de uma 

pessoa física não é muito diferente. Mesmo que esta “documentalização” dos acontecimentos 
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da vida de um indivíduo não seja com o fim de se provar algo perante superiores ou entidades 

responsáveis, ela acontece seja por costume, por prazer, ou por necessidade de não esquecer.  

 

“[...] existem poucos acontecimento que não deixam ao menos um vestígio 

escrito. Quase tudo, em algum momento passa por um pedaço de papel, uma 

folha de bloco, uma pagina de agenda, ou não importa que outro suporte 

ocasional sobre o qual vem se inscrever, numa velocidade variável e 

segundo técnicas diferentes, de acordo com o lugar, a hora, o humor, um dos 

diversos elementos que compõem a vida de todo dia” (PEREC apud 

ARTIÈRE, 1998 p. 09-10) 

 

Como podemos ver, poucos são, realmente, momentos em que não estejamos 

registrando alguma coisa, seja ela qual for. Qualquer pensamento que temos e achamos 

interessantes, procuramos não esquece-los. Em todas nossas atividades do dia-a-dia, de uma 

forma ou de outra, acabamos por produzir algum documento, alguma anotação, por mais 

rascunhada que seja, que guarde consigo uma informação que revela a personalidade da 

pessoa, seus pensamentos e idéias.  

Percebemos agora que um arquivo pessoal é realmente vasto. Trata-se de um lugar 

onde não existe uma padronização de seu conteúdo documental1, uma seqüência de produção, 

como em arquivos públicos administrativos. O arquivo privado, por essa sua característica de 

despadronização do seu conteúdo, é criticado por autores que não concordam com o 

tratamento de arquivos de pessoas dentro de instituições arquivísticas por se tratarem de 

coleções, ao invés de arquivos enquanto fundos. Esta visão é derivada da arquivística clássica, 

onde vê os arquivistas como meros organizadores de informação produzida por órgãos 

públicos, servindo sempre de forma neutra e imparcial ao governo. Temos nessa visão, como 

principal defensor, o inglês Hilary Jenkinson que acredita na expurgação dos documentos 

pessoais de dentro dos arquivos. Ele diz (apud COOK, 1998,p. 132): 

 

“os arquivos pessoais são apresentados como mais artificiais, antinaturais, 

arbitrários, parciais, algo realmente mais próximo de um material de 

biblioteca, publicado, como as autobiografias e as memórias, do que de 

documentos de arquivos oficiais e públicos.” 

 

                                                 
1 Podemos entender como conteúdo documental tanto o real conteúdo do acervo, enquanto material, como seus 
conteúdos diplomáticos, referentes à informação e a sua formatação intrínseca e extrínseca.  
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O próprio Cook, em comentário às idéias de Jenkinson, diz “os arquivistas que 

trabalham com os arquivos pessoais são vistos como mais próximos dos bibliotecários, 

documentalistas e historiadores do que do clássico encarregado dos registros públicos 

jenkinsonianos”.(1998, p. 132) 

O pensamento de Jenkinson transformou por completo os arquivos privados em 

simples coleções sem valor arquivístico, usando como argumentação à teoria da proveniência, 

que garante como documentos de arquivo os produzidos ou recebidos por uma mesma 

entidade. Ele enfatiza ainda mais colocando a impossibilidade de manter-se coleções em 

arquivos “Os arquivos não são colecionados. Quem dera que a palavra coleção fosse banida 

do vocabulário do arquivista, ao menos para afirmar esse fato”.(JENKINSON apud 

SCHELLENBERG, 2004,p. 45) 

Por outro lado, é preciso ver que dentro de um arquivo pessoal não vamos encontrar 

uma documentação desconexa, meramente colecionada, onde não existe ligação de 

proveniência, com o indivíduo, e de ordem original, entre si. 

 A vida de um indivíduo, tal como a de uma organização pública, tem atividades que 

geram documentação de validade jurídica e que devem ser guardados para fins 

administrativos de sua relação com o poder público. Segundo Schellenberg:  

 

“Toda vez que os documentos escritos, embora classificados como 

manuscritos históricos, forem criados em conseqüência de uma atividade 

organizada – como por exemplo os de uma igreja, de uma firma ou mesmo 

de um indivíduo – poderão ser considerados arquivos.” (2004, p. 44-45) 

 

Sendo os arquivos privados, portanto, considerados coleções, antes de ser afirmado, é 

necessário que se saiba o que realmente é coleção na visão arquivística: o Dicionário 

Brasileiro de Terminologia Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 2005) define coleção 

como “conjunto de documentos com características comuns, reunidos intencionalmente” 

(idem, p. 52). Como contraponto de coleção, podemos dizer que o documento de arquivo, 

segundo a teoria arquivística, pode ser inserido somente dentro de fundos. O mesmo 

Dicionário traz a seguinte inscrição a respeito de Fundo: “conjunto de documentos de uma 

mesma proveniência. Ver também Arquivo” (ibidem, p. 97).Seguindo suas instruções e 

buscando o significado do termo arquivo, encontramos a seguinte definição: “conjunto de 

documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa 
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ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte” 

(ibidem, p. 27). 

Analisando, portanto, as definições passadas pelo Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivistica, podemos observar que os arquivos pessoais fazem sim parte de 

um fundo e estão inseridos na definição de arquivo. 

Os documentos guardados em um arquivo são sempre produzidos ou recebidos por 

uma organização de forma que venha a contribuir para fins administrativos e burocráticos. 

Nos documentos privados, não podemos dizer que seja diferente. A sociedade é condicionada 

à produção de documentação para que cumpramos com nossos deveres cívicos, para que 

tenhamos direitos enquanto cidadãos, para cumprirmos nossas atividades particulares. Além 

de produzirmos essa documentação, é necessário que a mantenhamos guardadas e em ordem, 

para provarmos nossos atos, “o dever de arquivar nossas vidas é onipresente na nossa 

sociedade”.(ARTIÈRES, 1998, p. 18) 

Este dever que temos em arquivar nossas vidas é julgado como necessidade para o 

produtor das atividades e da documentação, a necessidade de provar seus atos com 

documentos; e de utilidade para futuros interesses, enquanto preservadores de suas memórias. 

Acontecimentos particulares podem sim ser de interesse para a sociedade em geral, existe 

ainda uma “pressão social, ou mais exatamente, o interesse coletivo” em acontecimentos 

particulares, como diz Philippe Artières (1998), exemplificando com casos de cientistas que 

buscavam, através de acontecimentos da vida particular, exemplificar e descobrir as causas da 

proliferação de doenças infecciosas na sociedade. Ainda ele diz que “a autobiografia responde 

não mais a uma injunção de ordem científica, mas a uma demanda coletiva que emana da 

comunidade de pertencimento [do indivíduo]”.(idem, p. 17) 

Além de contribuições que interfiram diretamente no cotidiano da sociedade, como 

esta pesquisa sobre doenças, é possível também tomar parte dos arquivos pessoais no tocante 

a reconstruções de acontecimentos, onde os presentes deixaram, de alguma forma, elementos 

que auxiliem a visualização de épocas e momentos marcantes para uma sociedade em 

especial. 

Seguindo o pensamento de reconstrução, podemos agora fazer uma ligação entre essa 

documentação e a memória a que serve. Seria a partir desses fatos documentados por pessoas 

e esmiuçados pelos historiadores que a sociedade toma conhecimento dos fatos de 

importância, seja qual for o fim da pesquisa, trazendo à ela a oportunidade de se valer deste 

conhecimento transmitido por ex-participantes para determinar seus atos e justificá-los da 

melhor forma. Como diz Lowenthal, “toda consciência atual se funda em percepções e 
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atitudes do passado; reconhecemos uma pessoa, uma árvore, um café da manhã, uma tarefa, 

porque já os vimos ou já os experimentamos”. (1998,p. 64) 

Os arquivos têm também esta possibilidade nas pesquisas voltadas à sociedade, 

porém, este enfoque deve ser dado no momento da reconstrução, este lado deve ser mostrado. 

Os acervos pessoais estão:  

 

“ancorados na memória individual, esta é dada a ver pela linguagem e cabe, 

ao historiador, enraizá-la/problematizá-la no rol das experiências sociais, 

para que cada memória pessoal possa ser vista e estudada como uma 

perspectiva da memória coletiva.” (CUNHA, 2007,p. 4). 

 

Apesar de não ser do conhecimento de todos, os arquivos pessoais devem ser 

prestados à pesquisa tanto quanto os de instituições do governo: 

 

“Não há dúvidas da importância que têm os arquivos que guardam a 

memória institucional ou do poder, habituais espaços do historiador, mas 

tampouco deve-se duvidar da utilidade que oferecem as escrituras das 

pessoas comuns. Através delas, abre-se a possibilidade de (re)conhecer 

outras maneiras de viver e de narrar o vivido. Com elas, enfim, devolvemos 

uma certa visibilidade a muitos protagonistas anônimos do acontecer 

coletivo.”(CASTILO GÓMEZ, 2000,p. 9). 

 

Tentamos mostrar nestas páginas a posição dos arquivos pessoais como uma versão 

dos fatos sociais e históricos ligados entre si de modo que, quando analisados, nos mostram 

uma realidade que deve sim ser confrontada com as histórias oficiais em busca de um novo 

”entender” de fatos acontecidos e narrados. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A justificativa para a execução deste projeto deriva da necessidade, de toda(s) a(s) 

sociedade(s), de conhecimento de seu passado. O reconhecimento de fatos acontecidos é algo 

necessário para que qualquer comunidade possa explicar suas atitudes atuais, ou seja, dizemos 

que as atualidades nada mais são do que um reflexo do passado deste indivíduo ou coletivo. 

Com o conhecimento de épocas passadas é possível descobrir respostas para problemas 
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sociais, econômicos, políticos, etc. que afligem a sociedade contemporânea. Do mesmo modo, 

torna-se possível, também, encontrar uma solução para tais situações.  

O conhecimento, para que atinja esses objetivos, necessita de abrangência e amplidão 

em suas explorações e justificamos que isso pode ser encontrado em arquivos de pessoas que 

presenciaram fatos importantes da historia e tem fatos novos a serem contados. Estes arquivos 

podem ser vistos como uma janela para o passado, onde o arquivista, enquanto preservador e 

organizador e disseminador de informação histórica, organiza todo o conteúdo deste acervo de 

modo a facilitar as pesquisas de historiadores empenhados em mostrar estas versões, estas 

faces da história, que podem ser de importância desconhecida. 

Na história, por mais comum que seja sempre existem pontos que não se explicam, 

ou lacunas em sua continuidade que implicam em complicações quanto ao entendimento total 

de um fato. Para cobrirmos estes espaços incompletos, temos de buscar respostas com quem 

presenciou os acontecimentos e, cabe ao historiador interpretar estas memórias 

multifacetadas, trazendo visões que contribuam com o conhecimento coletivo do passado 

comum. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Temos, portanto, como objetivo geral dessa pesquisa mostrar se há a possibilidade de 

unificar dois fundos de diferentes origens, um de memória individual e outro de memória 

coletiva. 

Consideramos como objetivos específicos desta pesquisa, buscar na literatura da área 

conceitos de arquivos pessoais, suas definições e valores, somando-os aos estudos na área de 

memória institucional, buscando uma forma de enlaçá-los a fim de expor a possibilidade de 

sua união, com o intuito de disseminação da informação e a abrangência de visões a tal ponto 

de possibilitar uma pesquisa com resultados que mostrem, até certo ponto, a expansão da 

memória coletiva. 

 

Material e métodos 

  

O estudo será feito com a coleta de material teórico, exposto pelos principais teóricos 

da área em suas literaturas voltadas para os temas de Arquivologia e Memória. Todo o 

material de uso desta pesquisa será a teoria apresentada na literatura da área. 
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Será feita uma busca aprofundada da bibliografia relacionada, buscando apoio 

teórico nos escritores que tratam do tema aqui proposto, tais como Walter Benjamin, Jacques 

Le Goff, Ecléa Bosi, Terry Cook, David Lowenthal, Maurice Halbwachs, Michael Pollak, T. 

R. Schellemberg, Heloísa Bellotto, entre outros. 

 

Forma de analise dos resultados 

 

A partir do material coletado no levantamento bibliográfico acima relacionado, 

faremos uma discussão teórica entre os autores propostos em busca de definições que 

sustentem as proposições feitas para este projeto. Esta discussão será feita após a análise de 

todos os conceitos obtidos na bibliografia, relacionados com os temas propostos, juntando-os 

e construindo uma conclusão que mostre a relação entre eles.  
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1 - NATUREZA DO TRABALHO 

 

 A Universidade Federal Fluminense - UFF, instituição de ensino superior tem 

suas ações direcionadas à orientação de valores acadêmicos e democráticos, atingindo 

diversos setores públicos e privados na divulgação ampla do conhecimento. Destacando 

uma de suas características a excelência nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

com a realização de projetos técnico-científicos, artísticos e culturais junto à sociedade. 

 A Universidade foi convidada pelo Tribunal Regional Federal – 2ª. Região - 

TRF, para realizar um projeto transdisciplinar, para “Organização do Acervo 

Arquivístico da Seção Judiciária do Rio de Janeiro”, que pertence ao “Programa da 

Memória Institucional da Justiça Federal do Rio de Janeiro”. Esta atividade de extensão 

se encontra respaldada pelo Conselho de Ensino e Pesquisa (Resolução 14) que a 

define: “processo educativo, cultural e científico representado por um conjunto de 

atividades visando a articulação do ensino e da pesquisa de forma indissociável, 

viabilizando a relação transformadora entre a Universidade e a sociedade”. 

 A implantação deste projeto teve seu início em maio de 2004, através do 

convênio firmado entre as Instituições, sendo estabelecida à primeira fase do trabalho, o 

tratamento do acervo definido como histórico que compreende o período de 1890-1937, 



 

  

passando este a integrar o “Programa de Extensão do Núcleo de Documentação da 

UFF”. 

 A documentação processual do TRF trata-se de uma fonte inesgotável de 

informações, permitindo o resgate da memória através do tempo, revelando a escrita, a 

grafia de uma época e as condições do povo que procurava seus direitos através da 

justiça. 

 Os gregos criaram a partir do século III A.C., a crítica textual, com intuito de 

editar os textos de Homero e outros autores, demonstravam já naquela época a 

preocupação em salvaguardar suas obras clássicas do esquecimento e da degradação. 

 O tratamento do acervo do TRF sinaliza a preocupação da justiça em resgatar a 

memória judiciária e disponibilizá-la aos pesquisadores e a sociedade. 

 

 

 

2 – OBJETIVOS DO PROJETO 

 

 Sendo este um projeto arquivístico, foi desenvolvido tendo como parâmetros os 

seguintes objetivos definidos em conjunto com o TRF: 

 

 Identificar e efetuar a descrição arquivística dos volumes documentais 

produzidos e recebidos sob custódia das Seções Judiciárias do Rio de Janeiro, da 

segunda metade do século XIX, primeira fase da Justiça Federal; 

 Recuperar a integridade física do acervo histórico através da adoção de 

procedimentos de conservação; 

 Processar eletronicamente os dados referenciais do acervo, de modo a 

possibilitar a recuperação das informações essenciais do acervo na Web; 

 Proceder o armazenamento físico do acervo arquivístico, com vistas à 

otimização do acervo e à melhoria da prestação de serviço; 

 Disponibilizar a informação para pesquisadores e estudiosos em jurisprudência, 

história e demais áreas. 
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3 – METODOLOGIA ADOTADA 

 

 Elaboramos um Inventário Analítico, baseado nas Normas Internacionais de 

Descrição Arquivística – ISAD(G) e ISAAR (CPF), que estabelece diretrizes gerais para 

elaboração de descrições arquivísticas, tendo por objetivo identificar e explicar o 

contexto dos processos judiciais, que estão definidos em 26 (vinte e seis) elementos que 

podem ser combinados para construir a descrição de uma entidade arquivística. 

 Através de várias reuniões realizadas com os coordenadores das áreas de história 

e direito, procuramos adequar os pontos considerados como importantes na descrição do 

conteúdo dos processos, podendo assim avaliar as dificuldades encontradas por eles 

quando atuam como pesquisadores, e não conseguem recuperar a informação de forma 

clara e congruente. 

 Estabelecemos que a ortografia deva ser preservada no campo história 

administrativa, pois esta retrata a época que os documentos foram produzidos. 

 O treinamento aos bolsistas foi uma etapa fundamental para que a descrição 

fosse realizada corretamente, sendo esta parte dividida pelas áreas de arquivo, história, 

direito e conservação. 

 

 

4 – TRATAMENTO DO ACERVO 

 

4.1 – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ENCONTRADA 

 

 O Arquivo do TRF está situado no bairro de São Cristóvão – RJ, local onde o 

acervo estava acumulado no 3º. andar, quando diagnosticamos a seguinte situação: 

 

 A massa documental encontrava-se empilhada no chão, totalmente empoeirada e 

infectada de microorganismos, com dimensões de 2m de altura x 7m de largura 

x 17m de profundidade, totalizando 238 (duzentos e trinta e oito) metros 

cúbicos; 
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 A “montanha” de documentos não era composta apenas por documentação 

processual, mas incluíam livros e documentos administrativos; 

 Devido ao armazenamento inadequado dos documentos, não havia instrumento 

de busca e localização, sendo necessário primeiramente à realização de uma 

triagem e uma pré-higienização, a fim de serem selecionados os processos 

pertinentes ao tratamento da primeira fase do projeto. 

 

De acordo com o grande volume de documentos foram determinados procedimentos  

rigorosos no que tange a precaução nos cuidados de prevenção, com a utilização pelos 

profissionais e estudantes de óculos, máscaras, luvas e jaleco. 

 

 

4.2 – CARACTERÍSTICAS DO ACERVO 

 

 O acervo é composto por documentos produzidos e recebidos sob custódia das 

Seções Judiciárias no Rio de Janeiro, relativos ao período do Império, da segunda 

metade do século XIX e da primeira fase da Justiça Federal (1890-1937). 

 Os documentos objeto deste projeto, em sua maioria são compostos de 

informações sobre o final do período Imperial, a República Velha e os primeiros anos 

do Governo Getúlio Vargas, considerado um dos acervos judiciais mais antigos do 

Brasil. 

 A riqueza de informações obtidas através da diversidade de tipologia de 

documentos, inseridos como peças importantes para a avaliação e julgamento do 

processo, revelando vários tipos de ações impetradas na justiça. 

 O projeto prevê o processamento de 250.000 (duzentos e cinqüenta) mil 

documentos em 12(doze) meses, quantitativo que corresponde à 25% (vinte e cinco por 

cento) da totalidade do acervo constituído de 10.000 (dez) mil metros de processos. 
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4.3 – PECULIARIADES E CURIOSIDADES 

 

 A documentação tratada corresponde ao período que ocorreu a mudança do 

Supremo Tribunal de Justiça (1829-1891), para Supremo Tribunal de Federal, a partir 

de 28 de fevereiro de 1891. 

 Definidas as funções do STF nos diplomas legais, na prática começa a ser 

estabelecido o seu papel na República que nascia. Os casos envolviam o Estado, 

empresas, funcionários e contra a população, julgavam ações desde o crime de moeda 

falsa até a regulamentação de hábitos que estavam atrelados ao cotidiano e à vida dos 

indivíduos em todo o país. 

 Podemos ter acesso à história da sociedade brasileira daquela época, através das 

sentenças de juízes, denúncia de promotores, arrazoados de procuradores, alegações de 

delegados etc. 

 Os processos trabalhados eram manuscritos e a ortografia empregada, própria 

daquela época, sendo utilizadas abreviaturas que não correspondem à ortografia atual. 

Através de consulta aos dicionários específicos daquela ortografia, conseguimos uma 

melhor compreensão daqueles manuscritos, o que se fazia premente a orientação aos 

bolsistas, que até então ainda não conheciam aquela escrita. Como exemplo citamos: 

acção sumária, actividade parallela, aggravo, ahi, alludidos, annaes, anonyma, 

appelação, baptismo, canaes, collocado, cuatorze, districto, empreza, escriptório, 

factura, funccionário, legaes, naquelle, officiaes, pharmácia, thesouro, etc. 

No que tange a identificação do título do processo e dos descritores, houve a 

necessidade de relacionar os termos da época com as atuais, sendo feita a correlação do 

termo adotado com o termo abolido: 

 

TERMO      RELAÇÃO 

 

BERNICIDA      INSETICIDA 

CÉDULA(dinheiro)     NOTAS 

CRIME CONTRA OS COSTUMES   SEDUÇÃO 

EXAME CRIMINOLÓGICO    CORPO DE DELITO 
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ESPÓLIO      BENS DE HERANÇA 

ESTRADA DE FERRO    FERROVIA 

FLAGRANTE DE DELITO    PRISÃO EM FLAGRANTE 

MATADOURO     ABATEDOURO 

MERETRIZ      PROSTITUTA 

MONTEPIO      BENEFÍCIO 

PAQUETE (navio)     EMBARCAÇÃO 

PESSOA LEGAL     PESSOA JURÍDICA 

 

 Tanto para os profissionais como para os alunos, a identificação desses 

documentos proporcionou uma pesquisa complementar e uma leitura minuciosa e atenta 

dos documentos que estavam sendo analisados, sendo elaborado um vocabulário 

controlado com os termos dos processos, sendo feita à remissiva para o termo atual e os 

termos abolidos. 

 

 

4.4 – TIPOLOGIA DOCUMENTAL 

 

 A informação gerada pelos processos permite conhecer as diversas tipologias da 

época, o que tornou um fator enriquecedor para os profissionais e principalmente para 

os bolsistas que tiveram oportunidade de identificar estes documentos. 

 Esses processos são compostos por peças originais e manuscritos, onde citamos 

alguns exemplos: 

 

TERMO      RELAÇÃO 

 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA   FORNECIMENTO DE ÁGUA 

ABORTAMENTO     ABORTO 

AB-REVOGAÇÃO     REVOGAÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL 

ACIDENTE DE TRÁFEGO    ACIDENTE DE TRÂNSITO 

ADUBO      FERTILIZANTE 

APOSENTADORIA ESPONTÂNEA   APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

ARTISTA DRAMÁTICO    ATOR 
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ATO PUNÍVEL     ATO ILÍCITO 

BERNICIDA      INSETICIDA 

BIOCIDAS      PRAGUICIDAS 

CARTA INSTITUCIONAL    CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1891 

CARVÃO DE PEDRA     CARVÃO MINERAL 

COMPANHIA      SOCIEDADE ANÔNIMA 

CORPORAÇÃO COMERCIAL   SOCIEDADE COMERCIAL 

CRIME CONTRA OS COSTUMES   SEDUÇÃO 

EXAME CRIMINOLÓGICO    CORPO DE DELITO 

EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DESAPROPRIAÇÃO POR                    

UTILIDADE PÚBLICA 

HASTA PÚBLICA     LEILÃO PÚBLICO 

IMPOSTO SOBRE RENDA    IMPOSTO DE RENDA 

IMPOSTO  DE PENA D’ÁGUA   IPTU 

IMPOSTO SOBRE PROFISSÃO  PAGAMENTO A CONSELHOS 

SINDICATOS 

MATADOURO     ABATEDOURO 

PARCELAMENTO DO SOLO   LOTEAMENTO 

PESSOA LEGAL     PESSOA JURÍDICA 

PESSOA MÍSTICA     PESSOA JURÍDICA 

PRODUTO COMERCIAL    MERCADORIA 

PROPRIEDADE HORIZONTAL   CONDOMÍNIO 

PROXENETISMO     LENOCÍDIO 

RECONHECIMENTO DE CARGA   SEGURO DE CARGA 

 

 

4.5 – TERMINOLOGIA JURÍDICA 

 

 A compreensão da terminologia jurídica e as atribuições do TRF naquele século 

geraram a necessidade de buscarmos na revisão de literatura o conhecimento para 

identificarmos de forma correta os documentos. Para a equipe foi um fator fundamental, 

pois através das pesquisas tornou-se um fatos fundamental para assimilação de novos   

conhecimentos. 

585



 

  

 A trajetória do século XIX sistematiza elementos para construção do processo de 

consolidação da cidadania no sentido liberal político-econômico. A cidadania garante os 

direitos civis na vida em sociedade; os políticos institucionalizam a participação no 

governo; e os de natureza social possibilitam às sociedades politicamente organizadas 

reduzir os excessos de desigualdade gerados pelo capitalismo. 

 Através da pesquisa sobre os conceitos jurídicos da época, resultou em um 

facilitador para compreensão, que para cada tipo de ação existia uma denominação 

específica para os seus autores⁄réus: 

 

 

TIPO DE AÇÃO     AUTOR ⁄ RÉU 

 

HABEAS CORPUS     PACIENTE 

       IMPETRANTE 

 

ALIENAÇÃO JUDICIAL    REQUERENTE(autor) 

       IMPETRADO(réu) 

 

MANDADO DE SEGURANÇA   IMPETRANTE(autor) 

       IMPETRADO (réu) 

 

CARTA ROGATÓRIA    ROGANTE 

       ROGADO 

 

SUMÁRIO CRIME     INDICIADO, VÍTIMA ,SUSPEITO 

       (porque não tem réu) 

 

 EXECUTIVA     EXECUTADO (réu) 

       EXECUTANTE (autor) 

 

CARTA DE SENTENÇA    EXEQUENTE (autor) 

       EXECUTADO (réu) 
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APELAÇÃO CIVIL OU CRIMINAL   APELANTE (autor) 

       APELADO (réu) 

 

RECLAMAÇÃO     RECLAMANTE 

       RECLAMADO 

 

ORDINÁRIA      REQUERENTE 

       REQUERIDO 

 

NOTIFICAÇÃO     NOTIFICANTE 

       NOTIFICADO 

 

EXECUÇÃO PENAL    EXEQUENTE 

       CONDENADO 

 

EMBARGO      EMBARGANTE (autor) 

       EMBARGADO (réu) 

 

 Segundo Rui Barbosa: “Onde quer que haja um direito individual violado, há de 

haver um recurso judicial para a debelação da injustiça: este é o princípio fundamental 

de todas as constituições livres”.  

 

 

4.6 – PEÇAS PROCESSUAIS 

 

 Em sua maioria os processos são compostos de peças, que constituem como 

prova para avaliação e julgamento daquela ação. 

 Ao tratarmos à documentação do século XIX e início do século XX, as peças 

eram anexadas aos autos do processo em sua estrutura física original, tornando os 

processos muito volumosos.   

Destacamos algumas peças interessantes anexadas: 

- Revista pornográfica – apreendida em razão de a capa retratar uma mulher com as            

pernas de fora; 
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- Peças de tecido; 

- Moedas falsas; 

- Cédulas falsas; 

- Ferramentas; 

- Passaportes; 

- Livros; 

- Desenhos; 

- Álbum de fotografia. 

 

As peças processuais são importantes para o julgamento da ação, e mesmo nos 

dias atuais com todo o avanço tecnológico, essas peças complementam os processos. 

 

 

5 – EQUIPE ENVOLVIDA 

 

5.1 – PROFISSIONAIS 

 

 Segundo Amyr Klink e Sérgio Almeida em seu livro “Gestão de sonhos, riscos 

e oportunidades”, uma equipe de verdade é constituída por pessoas que estão 

procurando um resultado comum. E, além da competência técnica, para um bom 

resultado do projeto, tem que se observar a capacidade de relacionamento de cada 

membro da equipe, bem como o respeito, a iniciativa e a capacidade de aprender. A 

capacidade de aprender vista aqui como “a capacidade de entender, a todo instante, 

onde os ajustes devem ser feitos, questionar-se sempre sobre o procedimento que está 

sendo utilizado, ou sobre a estratégia a ser adotada a fim de conseguir um desempenho 

melhor” (2000, p.101). Esses aspectos são fundamentais para garantir a produtividade 

desejada e a realização efetiva dos seus objetivos. 

 A equipe selecionada para o projeto, foi constituída por docentes pesquisadores 

que estão envolvidos com o ensino e a pesquisa das áreas de História e Direito e um 

consultor especializado na área de Tecnologia da Informação. O Núcleo de 

Documentação selecionou entre os seus técnicos, 2 (duas) Arquivistas e 1(uma) 

Conservadora e Restauradora de Documentos. Os estudantes universitários e do ensino 
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médio são provenientes de instituições públicas, como a UFF, a FAETEC e o CEFET, 

de acordo com as áreas específicas. 

 

 

 

EQUIPE EXECUTIVA 

 

CATEGORIA QUANTIDADE 

Bolsista de Nível Médio 12 

Secretário Executivo 01 

Bolsistas de Graduação 

(Arquivologia, Direito e História) 

 

20 

Arquivista 1 

Bibliotecário 1 

 

 

EQUIPE CONSULTIVA 

 

CATEGORIA QUANTIDADE 

Técnico de Informática 1 

Técnico de Conservação 1 

Arquivistas 2 

Consultor 1 

Mestre em Ciência da Informação 1 

Mestre em Belas Artes 1 

Doutor em História 1 

Doutor em Direito 1 

 

 Além da equipe da Universidade participou, também, a equipe de técnicos do 

TRF composta pelo Supervisor Geral do Projeto, um Técnico Judicial, um 

Bibliotecário, dez Auxiliares de Serviços Gerais e três Vigilantes. 

 Nos 12 (doze) meses de execução do projeto, foi registrado o total de 40.000 

horas trabalhadas. 
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5.2 – ATUAÇÃO DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO 

 

 Durante o projeto, onde coordenamos e supervisionamos diretamente a atuação 

dos alunos de graduação, constatamos algumas problemáticas: 

 

 Carência no currículo das disciplinas de Paleografia e Diplomática, o que 

facilitaria o entendimento de escritas antigas; 

 Desconhecimento da fonte primária; 

 Pouca leitura e interesse por outras áreas; 

 Dificuldade em se reportarem a um período que não vivenciaram; 

 Tendência em se basearem nos termos atuais, para descreverem e identificarem 

documentos de séculos passados. 

 

5.3 – (DES) INFORMAÇÃO 

 

 Diante de alguns obstáculos enfrentados pelos alunos, ao trabalharem com uma 

documentação rica e única, perceberam o quanto é necessário ler e se informar sobre a 

área de conhecimento, a instituição e o período da documentação que irão descrever. 

Constataram o quanto é importante para sua formação profissional e pessoal ter uma 

cultura geral e conhecimentos de história. Reafirmaram a importância de vivenciarem 

na prática as teorias comentadas em sala de aula, e outras que só estão tendo 

oportunidade de vivenciar através deste projeto. 

 No mundo globalizado a quantidade de informações que estão disponíveis, 

fazem parte da vida de cada um desses alunos. Estas chegam, e precisam ser 

administradas rapidamente, evitando que se tornem obsoletas. 

 Ao orientarmos e trabalharmos com esses bolsistas, futuros profissionais, que 

estão repletos de idéias, dúvidas, opiniões, informações, necessidades e curiosidades; 

percebemos que é fundamental a presença e atuação do Arquivista, coordenando e 

orientando-os na atividade de descrição da informação. Desta forma, evitamos que os 

alunos dêem uma interpretação pessoal e ponto de vista sem  fundamentos arquivísticos, 
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pois reconhecemos a dificuldade em se reportarem a uma época e locais não 

vivenciados, sem desprezar o momento atual. 

 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Projeto de Resgate da Memória Judiciária, executado pelo Núcleo de 

Documentação da Universidade Federal Fluminense, através de seus profissionais da 

informação (arquivistas e bibliotecários), historiadores, operadores do direito e 

restauradores, contribuiu para que a massa documental que se encontrava acumulada 

por mais de cem anos no arquivo de processos da Justiça Federal do Rio de Janeiro, de 

valor imprescindível para a história sócio-política e administrativa do Brasil, após terem 

sido tratadas e descritas, se tornarem informações disponíveis para consulta em tempo 

hábil, resgatando a credibilidade na Administração Pública, valorizando a 

importância da preservação do Patrimônio Público e permitindo ao cidadão o acesso 

à informação. Reafirmando assim, o exercício do direito à cidadania. 

 Portanto, todo o registro, independente do seu suporte, expressa valores, 

experiências vividas, contradições, ambigüidades e significados, tem uma história, uma 

qualidade, um valor, um sentimento e um momento que o distingue dos demais, 

tornando-o único e insubstituível. 

 Pensando em compartilhar os desafios encontrados neste Projeto, transmitimos 

um pouco do que vivenciamos em determinadas situações, onde havia a necessidade de 

resgatar o passado e muitas vezes nos antecipar aos fatos para saber lidar com a reação 

dos alunos. Os bolsistas nos surpreenderam com o amadurecimento, responsabilidade e 

vontade de ampliar seus conhecimentos quando enfrentaram dificuldades e obstáculos, 

pois estavam diante de um tempo não vivido e nem explorado e sim numa época digital, 

rápida, volátil e com um vocabulário simplificado e resumido. 

 O objetivo deste projeto foi plenamente atingido no que diz respeito à 

identificação e descrição das informações contidas nos documentos, disponibilizando 

aos pesquisadores e estudiosos em jurisprudência e História, como também o resgate da 

confiabilidade do sistema arquvístico da Justiça Federal. 
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USUÁRIOS E PESQUISAS DO ARQUIVO DA CASA DE MEMÓRIA 
EDMUNDO CARDOSO (ACMEC) 

 

Tassiara Jaqueline Fanck Kich¹; Carlos Blaya Perez². 

tassiara@yahoo.com.br¹; carlosblaya@smail.ufsm.br². 

Universidade Federal de Santa Maria UFSM. 

 

A Casa de Memória Edmundo Cardoso, constituída por um arquivo, um museu e uma 

biblioteca, é referência em termos de preservação e disponibilização de registros da memória 

da cidade Santa Maria, localizada na região central do Estado do Rio Grande do Sul. Nesse 

sentido, o arquivo da instituição apresenta documentos freqüentemente pesquisados por 

usuários, principalmente estudantes, interessados em seus aspectos histórico-culturais. O 

objetivo do trabalho de conclusão de curso foi identificar as necessidades de informação, as 

características e as pesquisas realizadas pelos usuários do arquivo da Casa de Memória 

Edmundo Cardoso. Para isso, adotou-se a aplicação de questionários, respondidos por trinta e 

nove usuários, que fizeram uso das fontes informacionais no período compreendido entre os 

meses de agosto de 2004 a agosto de 2006. As respostas aos questionamentos foram 

analisadas de forma quantitativa e qualitativa, e apresentadas descritivamente, por meio de 

tabelas, gráficos e comentários. Os resultados obtidos permitem demonstrar características, 

interesses e produção dos usuários consultados, avaliando a relevância da documentação e dos 

serviços disponibilizados para sua consulta. Além disso, as conclusões do trabalho 

representam subsídios para adequação de produtos e serviços oferecidos, de forma que estes 

se direcionem segundo o perfil e produção dos usuários. Identificar o perfil dos pesquisadores, 

por meio do estudo de suas características, seus interesses e sua produção, possibilita entender 

de que forma o arquivo vem atendendo ao fim para o qual está sendo organizado: preservar a 

memória social e cultural da cidade de Santa Maria, disponibilizando-a de acordo com as 

necessidades dos usuários. 

 

 

Palavras-chave: Usuário. Necessidades de informação. Casa de Memória Edmundo Cardoso. 

 

 
 
 



 

Introdução 

 

 Durante a vida, Edmundo Cardoso reuniu e preservou documentos referentes a sua 

vida e a assuntos como teatro, cinema e, principalmente, Santa Maria. Atualmente, por meio 

das ações empreendidas na organização dos acervos arquivístico, museológico e bibliográfico 

reunidos por ele, as informações são disponibilizadas à pesquisa na Casa de Memória 

Edmundo Cardoso. 

Estudantes, pesquisadores e interessados geralmente encontram no arquivo da 

instituição informações úteis aos seus estudos e pesquisas. No entanto, ainda pouco se sabia 

sobre esses usuários do arquivo. 

 Em função disso, realizou-se este trabalho, com o objetivo de identificar as 

necessidades de informação, as características e a produção intelectual dos usuários. A 

investigação sobre esses aspectos foi o meio encontrado para sanar as dúvidas quanto ao 

assunto e demonstrar o nível e o alcance das ações arquivísticas aí empreendidas, 

promovendo maior inter-relacionamento entre o arquivo e seus consulentes. 

 

A Casa de Memória Edmundo Cardoso e o acesso de usuários 

 

 Santa-mariense nascido a 29 de janeiro de 1917 e falecido em 05 de dezembro de 

2002, Edmundo Cardoso foi personalidade atuante no cenário cultural e social da cidade, 

como escrivão judicial, jornalista, escritor, ator e teatrólogo. Apaixonado por Santa Maria, 

alegrava-se com qualquer documento, objeto ou livro que de alguma forma pudesse 

representá-la. Amante da cultura, também reunia materiais ligados à cinema e teatro. Tudo 

isso, já sabia ele, poderia ter valor também para outras pessoas, interessadas em conhecer e 

contar um pouco da história local. 

 Após a sua morte, a esposa e a filha de Edmundo resolveram continuar seu trabalho, 

organizando a Casa de Memória Edmundo Cardoso, formada por um arquivo, um museu e 

uma biblioteca, contendo o acervo reunido e deixado por ele. Além disso, continuaram 

promovendo o acesso de pesquisadores às fontes informacionais pois, até seu falecimento, 

Edmundo concedia entrevistas e depoimentos relatando informações contidas em documentos 

e livros. 

 Atualmente, o ACMEC é constituído por documentos pessoais de Edmundo e de Edna 

Mey Cardoso, de famílias e de personalidades; por documentos iconográficos, com destaque 
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para as fotografias da família, de teatro, cinema e da cidade de Santa Maria, e por impressos, 

entre os quais jornais, revistas e livros. 

A consulta à documentação ocorre nas dependências da Casa de Memória Edmundo 

Cardoso, mediante agendamento prévio e com registro em livro próprio das pesquisas 

realizadas. Mesmo em menor número, se comparadas a arquivos públicos, as pesquisas nunca 

deixaram de ocorrer. No entanto, percebe-se claramente o crescimento constante desta 

demanda, devido às ações empreendidas na organização e difusão do arquivo. 

Apesar do registro de alguns dados sobre os pesquisadores no livro, nunca foi 

realizado um controle maior que permitisse conhecê-los a fundo, assim como o que mais 

procuram e o que produzem. 

A identificação de suas características, seus interesses e sua produção permitiram 

sanar muitos questionamentos e entender de que forma o arquivo vem atendendo ao fim para 

o qual está sendo organizado: preservar a memória social e cultural da cidade de Santa Maria, 

disponibilizando-a de acordo com as necessidades dos usuários. 

 

Referencial teórico 

 

 Com a crescente relevância dos documentos na tomada de decisões e no testemunho 

histórico surgem figuras de destaque nos arquivos: os usuários. 

Usuário é definido por Araújo (1974) como “o cliente para quem a informação deve 

ser dada” (p. 176). Por sua vez, Sanz Casado aborda usuário de informação como o indivíduo 

que necessita de informação na realização de suas atividades (1994). Dessa forma, segundo 

ele, todos somos usuários, pois necessitamos de informação cotidianamente, no 

desenvolvimento de nossas atividades e funções. Em definição encontrada no Dicionário de 

Terminologia Arquivística usuário é a “pessoa que consulta ou pesquisa documentos num 

arquivo” (1996, p. 76). Sob essa abordagem, o usuário toma o aspecto de pesquisador e 

investigador, que não só sente a necessidade de informação, mas procura satisfazê-la com a 

consulta a documentos em um arquivo. 

O meio e a sociedade em que vive, bem como a cultura que possui são fatores que 

influenciam os valores, atitudes e necessidades dos usuários, além de seu perfil e das 

informações que busca em um arquivo. 

Com isso, o estudo do usuário da informação é uma tarefa complexa, uma vez que 

existem muitas variáveis que influenciam o uso, as necessidades e o comportamento dos 

usuários (Sanz Casado, 1994). 
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Apesar disso, com o crescimento contínuo na quantidade de pesquisas e usuários nos 

arquivos aumenta também a importância da realização de estudos para conhecimento mais 

profundo de suas características e necessidades. 

Os centros de informação, como arquivos e bibliotecas, devem considerar os usuários 

como a razão fundamental de sua existência, ou seja, como o fim pelo qual existem e 

procuram se desenvolver (Araújo, 1974). 

Com a satisfação dos usuários como foco principal, essas instituições devem adequar 

seus recursos e serviços às necessidades reveladas por meio do estudo destes usuários. De 

acordo com Lima (1992), a adequação dos centros de documentação às necessidades do 

usuário é uma das finalidades que devem nortear os estudos de usuários. 

Sanz Casado (1994), relaciona várias aplicações e conclusões possíveis com esses 

estudos. Segundo ele, torna-se possível: conhecer as necessidades de informação e as 

mudanças porque passam com o decorrer do tempo; avaliar os recursos humanos, 

tecnológicos e documentais dos centros de informação; medir sua eficácia, determinando 

como o centro de informação alcança seus objetivos e os dos usuários; adaptar o espaço 

através do planejamento das salas que compõem os centros de informação; conhecer o sistema 

nacional de informação através do estudo de cada uma das instituições que lhe formam; 

conhecer a estrutura e características de grupos de pesquisadores; e facilitar a promoção de 

cursos aos usuários, atividade muito importante adotada por centros de informação de vários 

países do mundo. 

Ivone Pereira de Sá (2005), afirma que os primeiros trabalhos sobre estudos de 

usuários surgiram em 1948, conhecidos como abordagem tradicional ou abordagem 

demográfica. Esses estudos baseiam-se em pesquisas quantitativas e têm como foco o sistema 

de informação, “o qual compreende o acervo, as bases de dados , os profissionais da 

informação, bem como os problemas, as barreiras, a satisfação ou insatisfação que envolvem 

a relação usuário e sistema de informação.” (p. 25) 

A mesma autora diz que uma nova abordagem surgiu a partir da década de 80, 

abordagem emergente, com foco no usuário e não no sistema. 

Jardim e Fonseca (2000) direcionam essa abordagem para a “identificação de 

necessidades de informação” dos usuários de arquivos.  

 

Os serviços de informação buscam avaliar o uso das informações que 
disponibilizam, mas enfatizam a importância de se conhecer que informações devem 
ser disponibilizadas. Continua-se a buscar identificar o uso, mas é preciso também e 
antes de tudo, identificar as necessidades de informação do usuário (p. 3). 
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A necessidade pode ser entendida como uma condição ou vontade que possui o 

indivíduo, e que o dinamiza e predispõe para certos tipos de atitudes e comportamentos. A 

informação, por sua vez, é definida no Dicionário de Terminologia Arquivística como “todo e 

qualquer elemento referencial contido num documento” (1996, p. 44). 

Assim, a necessidade de informação é uma carência ou falta que sente o indivíduo e 

que o torna usuário de informação. 

 Obedecendo necessidades imediatas e não-imediatas o pesquisador busca informar-se, 

tornando-se um “usuário consumidor de informação e/ou um produtor ou gerador de 

informação ou conhecimento” (Lima, 1992, p. 175). 

 Em sua obra “Manual de estudios de usuarios” (1994), Sanz Casado apresenta os tipos 

de usuários, agrupados de acordo com seus hábitos e comportamentos. No primeiro grupo 

encontram-se o investigador e o docente, os quais utilizam a informação como matéria-prima 

em seus processos científicos para a produção de novos conhecimentos. O segundo grupo é 

representado pela indústria, a qual necessita de informação mais específica e elaborada, de 

acordo com a atividade empresarial que está desenvolvendo. O administrador e o político 

representam o terceiro grupo e, geralmente, necessitam de documentos atuais, informes 

específicos e rapidez na obtenção dessas informações. O cidadão comum forma o último 

grupo, muito heterogêneo, o qual busca informações de acordo com as atividades que está 

desenvolvendo, geralmente livros, diários e meios audiovisuais. 

A identificação do pesquisador permite avaliar os produtos e serviços disponibilizados 

e, com isso, planejar novos serviços de informação, realizar novas aquisições, planejar a 

difusão do acervo e estabelecer prioridades no tratamento da documentação. Assim, o estudo 

de usuários contribui para a qualidade do atendimento, a acessibilidade da informação, a 

criação do conhecimento e o progresso da arquivística. 

 

Metodologia 

 

 Neste trabalho, procurou-se conhecer o perfil e a produção do pesquisadores que não 

possuem ligação com o arquivo mas que, sob agendamento, podem ter acesso a informações 

nele contidas. Para isso, adotou-se a aplicação de questionários, utilizando como amostra as 

pesquisas realizadas no período de agosto de 2004 a agosto de 2006, registradas em um livro 

em uso desde o ano de 2003, no qual o pesquisador geralmente anota seus dados e o motivo 

da visita. 
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Primeiramente, realizou-se um levantamento do número de pesquisas realizadas no 

ACMEC durante o período considerado (em torno de 50 registros), e dos dados de 

identificação de cada pesquisador (nome, endereço postal, eletrônico ou telefone), para o 

estabelecimento de contato e envio dos questionários. 

Paralelamente, foi elaborado o modelo de questionário, com a finalidade de 

contemplar as questões necessárias à satisfação dos objetivos do Trabalho de Conclusão de 

Curso. Buscou-se levantar algumas características dos usuários, por meio de questões de 

identificação pessoal (sexo, idade, escolaridade, vínculo institucional, etc), conhecer a sua 

produção, por meio de questionamentos sobre a finalidade da pesquisa no arquivo de 

Edmundo Cardoso e sobre o material pesquisado e produzido com base na mesma, além de 

obter outras informações, como a citação da instituição, o uso de reproduções de documentos 

pesquisados, o uso da Internet como ferramenta de pesquisa e as avaliações do acervo e do 

atendimento por parte dos usuários consultados. 

Após a aplicação do modelo de questionário com três pesquisadores (pré-teste), este 

foi finalizado e enviado a quarenta e nove usuários. Destes, trinta e nove foram respondidos, 

sendo trinta e cinco por correio eletrônico, dois por correio postal e dois respondidos através 

de entrevistas com os usuários. 

As respostas aos questionamentos foram analisadas individualmente e apresentadas de 

forma descritiva, por meio de tabelas e gráficos. Além disso, realizaram-se algumas 

correlações entre os dados obtidos e a descrição de comentários acerca de suas informações. 

As descrições individuais e relacionadas foram responsáveis pelo levantamento de 

conclusões acerca do perfil e produção dos usuários do ACMEC no período de agosto de 

2004 a agosto de 2006. Além disso, possibilitaram a sugestão de ações para adequação dos 

serviços prestados às características dos pesquisadores. 
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Resultados 

 

A análise das respostas dos questionários e sua representação gráfica permitem a 

descrição de resultados dos questionamentos, conforme apresentado: 
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                                                          Gráfico 1 -  Sexo 

 
 O primeiro questionamento apresentado aos usuários demonstra a superioridade 

(66,7%) do sexo feminino entre os consultados, situação também verificada em muitos cursos 

de graduação de universidades santa-marienses, conforme demonstram as listas de candidatos 

aprovados em alguns vestibulares. 
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                                                        Gráfico 2 – Faixa etária 

 
 Os dados sobre a faixa etária dos usuários demonstram que a maioria deles (61,5%) 

apresentam idade entre 21 e 30 anos, correspondendo, provavelmente, a períodos de formação 

acadêmica/profissional. Em faixas etárias seguintes, a busca por informações continua, e 

apresenta um pequeno aumento entre usuários com mais de 50 anos (12,8%), período que 

pode corresponder ao encerramento da carreira profissional de algumas pessoas. 
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                                                      Gráfico 3 – Escolaridade 

 
Os dados demonstram que pessoas com  níveis de escolaridade fundamental e média 

não costumam realizar pesquisas aos documentos do ACMEC, ao passo que os  universitários 

representam o maior público (76,9%), seguidos por pesquisadores com mestrado (12,8%), 

especialização (7,7%) e doutorado (2,6%). Esses dados podem estar relacionados ao grande 

número de estudantes universitários e de pós-graduação existentes na cidade de Santa Maria. 
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                                 Gráfico 4 – Formação 

 

A formação/profissão foi questionada de forma aberta aos usuários, sem alternativas 

de respostas, e a análise dos resultados permitiu a reunião das respostas recebidas nas áreas 

apresentadas. Assim, verifica-se que usuários com formação em comunicação social (35,9%), 

em história (25,6%) e em arquitetura e urbanismo (10,3%) representam mais de 70% do 

público do acervo. A explicação para esses resultados pode estar na disponibilização de 

documentos de caráter histórico pelo arquivo, muito significativos para as atividades desses 

profissionais. 
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                                                                 Gráfico 5 – Vínculo 

 
 Verifica-se que a maioria dos usuários consultados (51,3%) possuem vínculo 

acadêmico, ou seja, estão vinculados a instituições de ensino superior, seguidos por usuários 

com vínculo profissional (12,8%) ou acadêmico/profissional (12,8%). 
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                                                             Gráfico 6 – Número de visitas/pesquisas 

 

 Quanto à freqüência com que os pesquisadores se dirigem à Casa de Memória, 

demonstra-se que 64,1% deles realizam de duas a quatro visitas, índice que sugere o 

aprofundamento de suas pesquisas, refletindo nos níveis de detalhamento e qualidade dos 

trabalhos que produzem. Por outro lado, 35,9% estão se dirigindo ao local pela primeira vez, 

sugerindo o crescimento do público do mesmo, com a possibilidade de retorno dos 

pesquisadores ou com a satisfação de suas necessidades em uma única visita. 
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                         Gráfico 7 – Materiais pesquisados (usuários podiam marcar mais de uma opção) 
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 Com a possibilidade de marcação de mais de uma opção de materiais utilizados em 

suas pesquisas, os usuários demonstraram, com 30 respostas, que as fotografias representam o 

material mais procurado, seguido por documentos (23) e por jornais (21). Entre os outros 

materiais incluídos nas respostas estão livros, cartazes e entrevistas com as coordenadoras do 

acervo. 

 

Tabela 1 - Temas das pesquisas 

Temas gerais Exemplos das respostas Número de pesquisas 
Casa de Memória Edmundo Cardoso Criação, acervo, características, 

conservação, projetos 
6 

Teatro Escola de Teatro Leopoldo Fróes 5 
Personagens santa-marienses João Belém, Hipólito Machado, Antonio 

Alves Ramos, Helena Ferrari Teixeira, 
Nicola Turi 

5 

Cinema Cineclubes 5 
Arquitetura santa-mariense Avenida Rio Branco, Praças 4 

Estabelecimentos/entidades santa-
marienses 

Ginásio Santa Maria, Avenida Tênis Club, 
Hotel Jantzen 

4 

Fotografias ...para publicação, para veiculação 4 
História de Santa Maria Política, Cidade-Cultura, Administração 

Municipal de Xavier da Rocha 
4 

Imigração Imigrantes alemães 3 
Edmundo Cardoso Vida de Edmundo 2 

Genealogia  2 
Religião Santo Antão 2 

Propagandas  2 
Lenda Imembuí  1 

Itaara  1 
Viação Férrea  1 

 

 Os temas apresentados (Tabela 1) foram reunidos a partir das respostas a um 

questionamento aberto, que não previa opções para isso. Eles revelam o interesse do público 

da Casa de Memória, e os documentos aos quais estão ligados, acredita-se, devem ser 

priorizados para a implementação de políticas arquivísticas. 
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                                       Gráfico 8 – Produção 
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 Com a possibilidade de escolha de mais de uma alternativa pelos consultados, as 

respostas demonstram que, em maior número, eles costumam produzir trabalhos acadêmicos 

(41%) e artigos (25,6%). O nível dessas e das outras produções levam a acreditar que o 

ACMEC disponibiliza informações relevantes e de destaque em termos científico-culturais. 
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                                   Gráfico 9 - Materiais mais relevantes para a pesquisa 

 

 A partir das respostas analisadas também se constata a relevância das fotografias no 

contexto do acervo, como um tipo documental importante para a pesquisa da maioria dos 

usuários. 
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Gráfico 10 – Reprodução de documentos 

 

 Acredita-se que a inclusão de reproduções dos documentos do arquivo em trabalhos 

produzidos (56,4% das respostas) ocorre porque a instituição oferece essa possibilidade aos 

usuários e porque as informações disponibilizadas são compatíveis com as necessidades 

apresentadas pelas pesquisas. 
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                                                      Gráfico 11 - Citação da instituição 
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 Os índices de citação do ACMEC pelos usuários significam uma possibilidade de 

difusão do acervo e sua posterior utilização por outros pesquisadores, interessados no mesmo 

tema, em dar prosseguimento ou em repetir a mesma pesquisa. Considerando-se, por sua vez, 

os usuários que não citaram a instituição, podem ser realizadas ações de conscientização sobre 

a importância de citá-la, como forma de valorização e divulgação do arquivo que preserva e 

disponibiliza gratuitamente muitas fontes informacionais. 
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                                                        Gráfico 12 - Pesquisa em outra instituição 

 

Grande parte dos usuários do ACMEC (61,5%) recorre a outras instituições durante 

suas pesquisas, entre as quais se destacam algumas entidades públicas. Essas atingem o 

mesmo público do ACMEC e representam, assim, possíveis parceiros para a aquisição ou 

troca de materiais, para a realização de cursos ou palestras, para a publicação de obras e para a 

busca de informações que possam auxiliar futuras pesquisas. As “parcerias” são importantes 

porque promovem o inter-relacionamento institucional e fortalecem as ações empreendidas. 
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                                               Gráfico 13 - Ajuda financeira 

 

 É possível observar que questões financeiras não representam a motivação para 

pesquisas de grande parte dos usuários do ACMEC (79,5% não receberam ajuda financeira). 

Por outro lado, em menor número, alguns pesquisadores foram auxiliados pelas instituições 

que representam ou por órgãos fomentadores de pesquisas. 
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                                                      Gráfico 14 - Residência em Santa Maria 

 
 Constata-se também que o principal público do arquivo é santa-mariense (84,6%), 

demonstrando a relevância de um processo de difusão realizado nessa cidade. Todavia, a 

instituição também já alcança usuários residentes em cidades próximas. 
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      Gráfico 15 - Pesquisas na Internet 

 

 Outra característica que compõe o perfil dos usuários do ACMEC é a utilização 

regular da Internet (92,3%), sugerindo uma possibilidade de comunicação com os mesmos por 

esse meio. 
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                                                             Gráfico 16 - Avaliação do acervo 

 

Como a maioria das respostas se concentram em bom (23,1%), muito bom (38,5%) e 

ótimo (30,8%), sugere-se que os usuários avaliam o acervo de forma bem positiva, ou ainda 

que o acervo é bem conceituado perante seu público. 
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     Gráfico 17 - Avaliação do atendimento 
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 Os altos números de avaliações bom (10,3%), muito bom (25,6%) e ótimo (61,5%) 

refletem índices positivos que sugerem a satisfação da maioria dos usuários com o 

atendimento da entidade, atendimento este que se destaca e representa um fator decisivo para 

o retorno dos usuários e para o sucesso dos trabalhos que produzem. 

 Como fechamento do questionário foi solicitado aos usuários um relato sobre o 

desenvolvimento da pesquisa e os resultados obtidos com a mesma. Com respostas de 92,3% 

dos solicitados, eles apresentam, em sua maioria, elogios e referem-se ao acervo existente a ao 

atendimento prestado, de modo geral, com manifestações de admiração e valorização. 

 

Conclusões 

 

 A partir dos resultados dos questionamentos, torna-se possível sugerir características e 

o perfil dos pesquisadores do ACMEC. 

 Assim, constata-se a predominância de usuários do sexo feminino e de usuários com 

idade entre 21 e 30 anos, além de universitários e usuários com especialização, mestrado e 

doutorado. Em função desses níveis de escolaridade, acredita-se que a instituição pode 

planejar atividades e programas para divulgação do arquivo junto a estudantes de ensino 

fundamental e médio, os quais representam usuários em potencial, pois, com o passar dos 

anos, poderão estar realizando pesquisas nas fontes documentais do acervo. 

Além disso, os índices de pesquisadores universitários sugerem a importância da 

divulgação do arquivo junto às universidades santa-marienses e regionais, principalmente em 

cursos ligados às áreas de comunicação social, história e arquitetura, as quais se destacam 

com mais de 70% das pesquisas realizadas no ACMEC. 

Para a produção do conhecimento, representado por trabalhos acadêmicos, trabalhos 

de conclusão de curso, dissertações de mestrado, vídeo, artigos, livros, painéis, exposições, 

entre outras produções científico-culturais, eles utilizam, freqüentemente, documentos, 

jornais, revistas e fotografias, com destaque para as últimas, as quais representam o tipo de 

material mais consultado e avaliado como mais importante pelos próprios pesquisadores. A 

relevância infere a necessidade de preservação e tratamento das fotografias, por meio de sua 

descrição, reprodução e acondicionamento adequado, como forma de garantir que as imagens 

não se percam e continuem se destacando nos trabalhos produzidos. 

Os temas mais pesquisados pelo público do ACMEC, como teatro, cinema, 

personagens e arquitetura santa-marienses, revelam a ligação do acervo e das pesquisas 

realizadas com aspectos históricos e culturais da cidade de Santa Maria. Além disso, a maioria 
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dos consultados também se caracteriza por possuírem vínculo acadêmico com diferentes 

instituições e por realizarem entre duas e quatro visitas ao acervo.  

A inclusão de reproduções de documentos da Casa de Memória em trabalhos de 

muitos pesquisadores também é um fator que pode demonstrar a possível satisfação de suas 

necessidades, visto que as informações são compatíveis com seus interesses. 

Ao realizarem suas pesquisas, grande parte dos usuários cita a Casa de Memória 

Edmundo Cardoso, como forma de valorização e divulgação da entidade que lhes possibilita o 

acesso. No entanto, o índice de usuários que não fazem o mesmo (28,2%) é alto. 

O maior número de usuários consultados também se caracterizam por não receberem 

contribuições financeiras para o desenvolvimento de seus estudos, por utilizarem a Internet 

como ferramenta freqüente de pesquisa e por residirem em Santa Maria. Apesar do maior 

número de residentes nessa cidade, acredita-se no potencial de pesquisadores de outras 

cidades, os quais podem interessar-se por raízes familiares ou fatos ligados à história de Santa 

Maria. Para atingir esse público, sugere-se a apresentação da Casa de Memória em congressos 

e eventos e o uso da Internet, por meio de uma página de divulgação das informações e 

serviços disponibilizados e de e-mails endereçados aos usuários, com informações como 

novas doações recebidas e exposições promovidas. 

Muitos usuários realizam pesquisas em outras instituições, entre as quais se destacam 

entidades públicas, como o Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria, o Arquivo Público 

do Estado do Rio Grande do Sul e o Arquivo Nacional. Esses e outras instituições públicas 

consultadas são espaços voltados à preservação e disponibilização de fontes documentais, por 

meio de recursos e incentivos governamentais. A Casa de memória Edmundo Cardoso, por 

sua vez, é um espaço privado, instalado junto à residência da família e mantido unicamente 

com recursos próprios da mesma, mas que, apesar disso, abre suas portas, prestando serviços 

sem fins lucrativos, unicamente pelo desejo de divulgação dos registros informacionais e da 

memória de Edmundo Cardoso. 

Além disso, as formas como o maior número de pesquisadores avaliam o acervo 

existente e o atendimento prestado pela Casa de Memória sugerem que estes sentem-se 

satisfeitos e reconhecem o papel de destaque do arquivo. 

Para identificação da produção dos pesquisadores, considera-se relevante que a Casa 

de Memória Edmundo Cardoso solicite aos mesmos o envio de informações (possivelmente 

por telefone ou correio eletrônico) sobre os trabalhos produzidos e, dentro do possível, o 

envio de cópias desses trabalhos. 
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Com os resultados da pesquisa, constatam-se os altos níveis de qualificação e 

produtividade dos pesquisadores do ACMEC. Instituição privada, que atende um número 

reduzido de usuários, esse arquivo apresenta-se totalmente fora dos padrões comuns e supera 

as expectativas em termos de disponibilidade e uso dado às informações. Comprova-se, dessa 

forma, a relevância do ACMEC e das fontes documentais que preserva e oferece aos usuários. 
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múltiplas interfaces – no que diz respeito às práticas profissionais e à produção do 

conhecimento arquivístico. 

No trabalho A noção de informação arquivística na produção de conhecimento em 

Arquivologia no Brasil (1996-2006), o autor busca caracterizar a noção de informação 

arquivística presente na produção de conhecimento arquivístico no Brasil. Com esse objetivo 

inicia uma discussão em torno da emergência dessa noção, propondo a consulta em teses e 

dissertações que contemplam questões da área de Arquivologia no Brasil, no período de 

compreendido entre 1996-2006; e uma interpretação no sentido de reconhecer “a existência de 

três atributos caracterizadores da noção de informação arquivística (de significado, de 

materialidade e de evidência)” além de relacionar “a abordagem informacional dos arquivos 

com uma perspectiva de inovação no discurso sobre as práticas arquivísticas na 

contemporaneidade.” Ao iniciar um aprofundamento em tais problematizações, reconhece a 

existência de atributos caracterizadores da noção de informação arquivística, dialogando com 

alguns autores em que esta noção está sendo caracterizada no âmbito da literatura da 

Arquivologia. Neste sentido, considera que os arquivistas seriam agentes participantes de 

ações de informação que caracterizam o processo documental de uma organização e evidencia 

alguns questionamentos relevantes e pertinentes, a saber: “Quando se explicita ‘informação 

arquivística’ o que realmente se quer evocar com essa noção? Seria mesmo possível imaginar 

as possibilidades de uma categorização mais ampla que o registro ou o documento? Quais são 

as implicações de pensar a possibilidade das práticas em torno dos arquivos estarem 

presididas pela ênfase nesse uso social da linguagem que chamamos de informação?” “A 

noção de documento arquivístico associa-se a um estatuto probatório, assim como a de 

informação arquivística relaciona-se a um estatuto de validação, ambos representando modos 

de validação?” “O arquivístico é entendido como uma tecnologia cultural incorporada nas 

práticas sociais que possibilitam um instrumental de penhor do futuro a partir do passado pela 

técnica do arquivamento?” “Isso apontaria para a legitimidade e a racionalidade buscada pelo 

trabalho de controle que garante a coerência e a validação do que foi armazenado?” “Quais 

são as relações entre a noção de informação arquivística operada por atores da produção de 

conhecimento arquivístico, atualmente no Brasil, em face ao que se tem, tradicionalmente, 

formulado na literatura arquivística?” 

 

O trabalho A produção científica relacionada à Arquivística no Brasil: configuração de um 

campo extradisciplinar, teve como pressuposto inicial que a Arquivística, em seu processo de 
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formação como disciplina científica no Brasil, estabeleceu diálogos com outras disciplinas e 

áreas do conhecimento. Sendo assim, toma como hipótese que a configuração do “campo 

científico” da Arquivística no Brasil é igual à interação entre os seus campos disciplinar e 

extradisciplinar. Dialoga com os conceitos de campo científico de Bourdieu, de Campo 

extradisciplinar inspirado em Morin, de classificação facetada de Ranganathan, considerando 

os campos de pesquisa apontados por Couture, Martineau e Ducharme como facetas além de 

tecer uma reflexão entre os conceitos de integração disciplinar, transdisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade e interdisciplinaridade; apresentando essas 

relações no âmbito da produção científica relacionada à Arquivística. Neste sentido, obteve 

resultados pertinentes e relevantes: 

- a maioria dos projetos de iniciação científica mapeados convergem para preocupações 

acerca do objeto e finalidade da Arquivística, bem como quanto aos arquivos e sociedade. 

- no que diz respeito às relações extradisciplinares na pós-graduação, a partir do mapeamento 

das linhas de pesquisa dos cursos de pós-graduação do Brasil, constatou uma concentração 

nos programas de pós-graduação em Ciência da Informação, seguidos pelos programas em 

História Social e em Memória Social e Documento. 

- ao examinar os títulos das pesquisas e, em alguns casos, os seus resumos, constatou que a 

maioria das teses e dissertações desenvolvidas nas universidades relaciona-se ao objeto e 

finalidade da Arquivística, às funções arquivísticas, aos arquivos e a sociedade e ao meio 

profissional dos arquivos. 

- a análise desse quadro aponta para, pelo menos, duas situações predominantes no âmbito da 

pesquisa na pós-graduação. Dentre os quais destacamos aqui a primeira, a qual está 

relacionada a “um compartilhamento de interesses de pesquisa quanto a temas amplos, os 

quais perpassam a maioria dos estudos arquivísticos.”  

- constatam que “de forma geral, os temas predominantes das pesquisas relacionadas à 

Arquivística, produzidas nas universidades brasileiras, parecem convergir para preocupações 

contemporâneas da área, como a sua própria identidade, o perfil profissional do arquivista, o 

acesso aos documentos, etc., que parecem influenciar e serem influenciadas por uma mudança 

de paradigma na trajetória da disciplina.  

- constataram que aos poucos, os temas clássicos, tais como o tratamento/organização de 

documentos (classificação, avaliação, tipologia documental, elaboração de instrumentos de 

pesquisa, recuperação da informação), que sempre passaram por atividades simplesmente 
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técnicas, vêm sendo objeto de reflexões mais teóricas e, além disso, ampliam-se os interesses 

dos pesquisadores quanto aos temas acadêmicos.  

- constataram ainda que, “a predominância dessas preocupações amplas, que perpassam a 

maioria das pesquisas relacionadas à área, parece apontar para um amadurecimento dos 

estudos arquivísticos quanto à formação e à consolidação da Arquivística como disciplina.” 

As quais podem ser “consideradas como canais de diálogos entre a Arquivística e as demais 

áreas que lhe são próximas, sobretudo em relação à Ciência da Informação”. 

Enfim, concluem que os “diálogos extradisciplinares da Arquivística são base indispensável 

de sua identidade como disciplina científica, que simultaneamente busca sua autonomia e tece 

relações com outras disciplinas e áreas do conhecimento.” 

 

No trabalho A trajetória da Arquivologia: três visões sobre os arquivos, o autor apresenta 

uma revisão de literatura sobre a trajetória da Arquivologia, destacando e reconhecendo três 

visões sobre os arquivos: histórica, gerencial e informacional. Uma visão histórica na qual se 

privilegia a dimensão patrimonial de acervos custodiados, servindo à produção 

historiográfica. Uma visão gerencial pautada na “demanda de eficiência estatal, frente aos 

problemas da ‘explosão documental’”, fruto do período entre-guerras, do ambiente de difusão 

das idéias de administração científica, e do surgimento do conceito e das práticas de Gestão 

de Documentos. Por último uma visão informacional, na qual podemos encontrar um discurso 

sobre a importância da informação “como recurso estratégico do ponto de vista do 

desenvolvimento e da orientação de sucesso das organizações” – os sistemas de recuperação 

de informação aos arquivos; fruto da necessidade de atualização das práticas arquivísticas 

difundidas no final do século XX, e do “surgimento de movimentos de normalização das 

práticas arquivísticas na direção de sua aproximação de iniciativas internacionais para a 

interoperabilidade dos sistemas informacionais.” Para indicar a unidade de cada uma das três 

visões, o autor estabelece a estruturação dos seus argumentos descrevendo “as práticas e 

discursos, historicamente referenciados, configurando perspectivas específicas em cada uma 

das visões.” 

 

O trabalho A formação do estudante de Arquivologia da Universidade Estadual da Paraíba, 

trata-se de uma pesquisa em andamento, que tem como objetivo diagnosticar os 

conhecimentos prévios dos alunos que ingressam no curso de Arquivologia na Universidade 

Estadual da Paraíba. Neste sentido tem como foco: quais são as expectativas deste discentes, 
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quais são os seus interesses e as suas afinidades na área.  Neste sentido, buscam “um quadro 

de valorização do processo ensino-aprendizagem que vislumbre um acompanhamento 

sistemático de todas as etapas de formação deste futuro profissional”, de modo que este saia 

das universidades hábito a produzir transferir e disseminar conhecimentos, “visando o 

desenvolvimento social e sua realização pessoal.” Os dados obtidos refletem os problemas e 

as expectativas da maioria dos estudantes universitários; todavia, os autores destacam que 

ainda prevalece o desconhecimento do estudante que ingressa na área sobre o que vai estudar 

efetivamente no curso de Arquivologia; os quais ainda esperam por um estudo técnico e estão 

focados e interessados nos concursos públicos (em busca de prestígio e estabilidade). Diante 

destes fatos, os autores apontam que os docentes e discentes atentem que “para se trabalhar 

com a informação, torna-se imperioso ir além do ensino meramente técnico”, sendo 

necessário “uma imersão no mundo da filosofia, da historia, da teoria do conhecimento, da 

sociologia e de outras tantas ciências.” Sendo assim, ao concluírem, estes autores indicam que 

é necessário “promover um processo de apreensão de conhecimentos prévios, pelos 

estudantes, sobre o curso escolhido”, reduzindo suas dúvidas e inquietações. 

 

O trabalho O mercado de trabalho do profissional arquivista da UEL face à sua formação, 

tem como objeto de estudo o curso de Arquivologia da Universidade Estadual de Londrina, 

mais especificamente as turmas formadas em 2005 e 2006. As autoras construíram uma 

analise a respeito da formação e da inserção no mercado de trabalho desses egressos. Ao 

reconhecerem e destacarem aspectos importantes da Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB; a variação que gira em torno dos diversos Projetos Pedagógicos 

para a formação do arquivista nas diversas instituições de ensino superior; os aspectos 

relativos à democratização da educação, trazidos pela evolução social e as exigências da 

sociedade contemporânea frente à formação dos arquivistas, as autoras investigaram “a 

formação, a educação continuada, a inserção no mercado de trabalho, a adequação do 

currículo cumprido face ao mercado de trabalho, a avaliação pessoal do currículo e a 

satisfação com a formação na Universidade Estadual de Londrina.” Ao traçarem este caminho 

investigativo obtiveram alguns resultados e conclusões interessantes, que merecem reflexões, 

a saber: 

- metade desses egressos deu continuidade à sua formação; 

- todos estão trabalhando, porém, uma minoria exercendo a profissão de arquivista; 

- a maioria teve dificuldade de inserção no mercado de trabalho; 
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- a maioria dos participantes da pesquisa acredita que o currículo cumprido influenciou 

positivamente a sua inserção no mercado de trabalho, porém apontam como fator dificultador 

nesta inserção, o desconhecimento da profissão pela sociedade, de um modo geral; 

- a sociedade não admite mais profissionais, seja de qualquer área de atuação, que terminem 

sua graduação, assumam uma posição no mercado de trabalho e não dêem continuidade à sua 

formação; 

- profissionais de todas as áreas devem ser atuantes e dinâmicos, tendo uma postura crítica e 

uma busca constante por atualização e adequação às mudanças, às novas tecnologias e, 

principalmente, que estejam atentos à evolução da sociedade; 

- os profissionais da área de informação sentem essa necessidade de uma forma mais 

acentuada em virtude, exatamente, de trabalharem com informação; 

- a atual rapidez das mudanças no mercado de trabalho exige um novo posicionamento, tanto 

dos profissionais como das empresas, sejam elas públicas ou privadas; 

- o arquivista ao chegar a esse mercado de trabalho depara-se com o desconhecimento de sua 

profissão e sem a promoção da mesma inviabiliza-se a inserção, pelo menos em larga escala, 

no mercado de trabalho. 

Finalizando indicam que seria interessante realizar um trabalho de sensibilização do 

empresariado para a importância do trabalho do profissional arquivista. 

 

No trabalho A importância da leitura para os discentes do Curso de Arquivologia da 

Universidade Estadual da Paraíba/UEPB, os autores consideram que “a leitura é para o 

arquivista o primeiro elemento do processo de aprendizagem”. Tem como pressuposto o fato 

de “o ato de ler é parte de um processo complexo que se inicia e se desenvolve ao longo da 

vida do sujeito.” Neste sentido buscam “verificar a importância que os discentes do curso de 

Arquivologia da Universidade Estadual da Paraíba dão à leitura”, reconhecendo os seguintes 

aspectos: na educação dos agentes da informação a leitura é de grande importância no 

desenvolvimento de suas atividades; a rapidez dos processos de inovação tecnológica e o 

cenário de competitividade e globalização, exige um esforço educacional contínuo na 

formação dos arquivistas, exigindo destes um aperfeiçoamento de suas habilidades cognitivas. 

Neste sentido também obtiveram resultados e conclusões significativas: 

- a maioria dos estudantes questionados se interessa pela leitura; 

- detectou-se significativa dificuldade na leitura dos textos acadêmicos pelos estudantes de 

Arquivologia; 
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- os discentes além de estarem usufruindo de recursos auxiliadores da aprendizagem que lhe 

são disponibilizados na unidade de informação, estão também sempre à busca de 

conhecimento; 

- a grande maioria dos que acessam a internet o faz com intuito de pesquisar e complementar 

seus estudos; e 

- diferentemente do senso comum, que considera que o meio de comunicação mais utilizado 

seria a internet, os futuros arquivistas da UEPB utilizam diversos meios comunicacionais para 

se manterem atualizados. 

Neste sentido concluem que “os discentes do curso de Arquivologia têm consciência do valor 

da leitura para o seu desenvolvimento”, possibilitando-os desenvolver aquelas atividades que 

requerem um capital intelectual, como classificar, indexar, desenvolver instrumentos de 

pesquisa, elaborar projetos de implementação de gestão documental, realizar estudos sobre as 

necessidades de informação dos usuários, bem como desenvolver textos críticos e pesquisas. 

 

No trabalho Monitoria Eletrônica e Hipertextos: relevância de sua aplicação no ensino aos 

profissionais da informação, ao considerarem que a “informação vem sendo preconizada por 

muitos como o produto de maior consumo no século XXI” e neste sentido representa 

primeiramente um “elemento chave para todos os segmentos da sociedade” e 

conseqüentemente “um instrumento de transformação da realidade daqueles que a usam com 

competência”; as autoras reconhecem a necessidade, enquanto profissionais da informação, de 

utilizarmos “ferramentas de organização e controle, de catalogação, classificação, indexação, 

redação de resumos e de tradução”. Destacam o rápido desenvolvimento das TICs e seus 

impactos. Prosseguindo com suas reflexões, apontam a possibilidade de uso dessas 

tecnologias como instrumentos de apoio ao ensino, descrevendo sobre a importância da 

monitoria eletrônica e do hipertexto, especificamente no ensino dos profissionais da 

informação (arquivistas e bibliotecários). Após consideraram aspectos importantes trazidas 

por Vannevar Bush, Nelson, Lévy e Marchionini sobre hipertextos e hiperdocumentos, 

destacam algumas questões importantes: 

- a introdução dessas ferramentas pode auxiliar os docentes na disponibilização do material 

didático; 

-  permitem um gerenciamento dos conteúdos das disciplinas; 

- permitem criar um ambiente de apoio ao processo ensino-aprendizagem e uma real interação 

aluno-professor; 
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- a implantação do serviço de monitoria eletrônica é capaz gerar competências informacionais 

nos futuros profissionais da informação; 

- a monitoria eletrônica tem por objetivo enfatizar a cooperação entre docentes e discentes, 

num ambiente de interatividade no qual se torna possível a reutilização de conteúdos. 

- “apesar de existirem diversos softwares livres que permitam oferecer esse serviço, essa 

ferramenta parece ainda ser utilizada de forma tímida pelas universidades.” 

Enfim, esta Sessão de Comunicação Livre mostrou-se bastante reflexiva, trazendo diversas 

contribuições para o desenvolvimento e o fortalecimento da Arquivologia, ao destacar 

questões relevantes e pertinentes quanto ao seu território disciplinar e interdisciplinar e quanto 

ao ensino e à pesquisa em Arquivologia no Brasil. 

 

 

Welder Antônio Silva 
Moderador 

 
Observação:  
 
O trabalho A construção discursiva em Arquivologia: aspectos conceituais, de autoria de 
Thiago Henrique Bragato Barros e João Batista Ernesto de Moraes, não foi apresentado, 
devido à ausência dos autores. 
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A produção científica relacionada à Arquivística no Brasil: configuração de um 

campo extradisciplinar 

 

Angelica Alves da Cunha Marques (PPGCInf/UnB, angelicacunha@unb.br) 

Georgete Medleg Rodrigues (PPGCInf/UnB, medleg.georgete@gmail.com) 

 

RESUMO 

Esta comunicação apresenta alguns dos resultados de uma dissertação de mestrado, 

relativos à configuração extradisciplinar da Arquivística no Brasil, ou seja, às suas 

relações com outras disciplinas em termos da produção científica relacionada à área. 

Buscou-se identificar e compreender os conceitos de interdisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade a partir de estudos de 

várias áreas, dentre as quais se destacam a Filosofia, a Sociologia, a Educação e a 

Ciência da Informação. Em seguida, foram mapeados projetos de iniciação científica 

desenvolvidos nos Cursos de Biblioteconomia e Arquivologia e dissertações/teses 

produzidas nos vários programas brasileiros de pós-graduação. O mapeamento dos 

projetos de iniciação científica consistiu num levantamento das pesquisas nos sítios 

eletrônicos dos cursos, bem como no envio de correspondências, eletrônicas e 

tradicionais, às suas coordenações. No caso das teses e dissertações, além de visitas aos 

sítios dos programas de pós-graduação, foi feito um mapeamento no Banco de Teses da 

CAPES. Essas pesquisas, consideradas como canais de diálogos entre a Arquivística e 

as demais áreas que lhe são próximas, sobretudo em relação à Ciência da Informação, 

parecem configurar as fronteiras entreabertas da disciplina no campo do conhecimento e 

evidenciar os desdobramentos da sua trajetória quanto aos seus vínculos acadêmico-

institucionais e à formação dos docentes dos Cursos de Arquivologia do Brasil, aspectos 

que se entrecruzam no desenvolvimento histórico da área. Conclui-se que esses diálogos 

extradisciplinares são base indispensável de sua identidade como disciplina científica. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

1) Arquivística; 2) Relações extradisciplinares; 3) Produção científica. 



 

  

1. Introdução 

 

Os dados e discussões aqui apresentados resultam de uma dissertação de 

mestrado, defendida em 2007, no Programa de Pós-graduação em Ciência da 

Informação da Universidade de Brasília (UnB), tendo como tema os espaços e os 

diálogos da formação e configuração da Arquivística como disciplina no Brasil 

(MARQUES, 2007). 

 O pressuposto subjacente a essa pesquisa foi o de que a Arquivística, em seu 

processo de formação como disciplina científica no Brasil, estabeleceu diálogos com 

outras disciplinas e áreas do conhecimento. Nesse sentido, tomamos como hipótese que 

a configuração do “campo científico” da Arquivística no Brasil é igual à interação entre 

os seus campos disciplinar e extradisciplinar. 

 O conceito de campo científico é utilizado aqui conforme Bourdieu (1983, p. 

122), ou seja, como “o espaço de jogo de uma luta concorrencial”, o qual, na nossa 

concepção, abrange tanto o campo disciplinar (em relação à busca por autonomia de 

uma disciplina), como o campo extradisciplinar (quanto ao conjunto de relações entre 

disciplinas). 

 O conceito de Campo extradisciplinar inspira-se em Morin, o qual fala de um 

olhar extradisciplinar, de invasões e migrações interdisciplinares, de objetos e projetos 

inter-poli-transdisciplinares, de esquemas cognitivos reorganizadores a fim de tecer 

reflexões para além das disciplinas. Essas expressões e conceitos inserem-se no que 

Morin chama de “espantosa variedade de circunstâncias que fazem progredir as 

ciências, quando rompem o isolamento entre as disciplinas” (MORIN, 2005). 

 Já a expressão campo do conhecimento é utilizada como sinônimo de campo do 

saber, relacionando-se à produção científica de uma disciplina. Ou seja, o campo do 

saber arquivístico insere-se numa perspectiva maior, seu campo científico, o qual, por 

sua vez, é simultaneamente disciplinar e extradisciplinar, como será exposto. 

 Para o mapeamento do campo do saber arquivístico, identificamos a produção 

científica relacionada à área em duas etapas: 1) os projetos de iniciação científica 

desenvolvidos nos Cursos de Biblioteconomia e Arquivologia; 2) e as dissertações e 

teses produzidas nos vários programas brasileiros de pós-graduação. 
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Na primeira etapa, o mapeamento consistiu num levantamento dos projetos nos 

sítios eletrônicos dos cursos, bem como no envio de correspondências, eletrônicas e 

tradicionais, às suas coordenações. 

 Na segunda etapa, para o mapeamento das dissertações e teses com temáticas 

relacionadas à Arquivística, identificamos, inicialmente, os programas de pós-graduação 

do Brasil, distribuídos em universidades federais e privadas, que poderiam, em 

princípio, abrigar linhas de pesquisa ou temáticas próximas da Arquivística1. Em 

seguida, visitamos os sítios de diversos programas de pós-graduação stricto sensu
2. 

Posteriormente, realizamos pesquisas no Banco de Teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a exemplo da metodologia 

seguida por Fonseca (2004)3. A classificação das pesquisas mapeadas seguiu o modelo 

de “campos de pesquisa” da Arquivística proposto por Couture, Martineau e Ducharme 

(1999)4, aliado ao de classificação facetada (ARAÚJO, 2006). 

Segundo Araújo (2006, p. 1168), a classificação facetada “surgiu com o objetivo 

de organizar coleções de documentos em sistemas dinâmicos e multidimensionais. 

Assim, antes de mais nada, deve-se ter em mente que a classificação facetada constitui 

uma das teorias da classificação bibliográfica” (2006, p. 1168). Assim, esse autor, ao 

recorrer a Barbosa, lembra que “O diferencial do sistema classificatório proposto por 

Ranganathan é a utilização de uma estrutura dinâmica, multidimensional, com a 

introdução do termo faceta ‘que ficou sendo, nos modernos estudos sobre teoria da 

classificação, o substituto de característica’” (BARBOSA, 1969 apud ARAÚJO, 2006, 

p. 1171). 

 Nessa abordagem, tomamos os campos de pesquisa apontados por Couture, 

Martineau e Ducharme (1999) como facetas, ou seja, como caracterizadores temáticos. 

Assim, um projeto de iniciação científica ou uma dissertação/tese, por exemplo, 

poderiam ser classificados dentro de mais de um campo temático de pesquisa. 

 

2. O campo extradisciplinar: algumas definições 

 

Pareceu-nos incoerente delimitar o campo científico da Arquivística, pensando 

apenas no seu aspecto disciplinar, pois todas as disciplinas visitam e são visitadas por 

outras disciplinas e áreas do conhecimento e, ao estabelecerem diálogos, apropriam-se 

e, muitas vezes, ressignificam definições alheias. Os diferentes graus dessas 
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apropriações e ressignificações podem ser traduzidos em intensidades de integração 

distintas entre diferentes disciplinas, como apontam Pombo, Guimarães e Levy (1994, 

p. 36). 

 Esses autores pontuam que diversos conceitos são construídos com base na 

“diferente prefixação da palavra disciplinaridade. Nesse sentido, a etimologia do 

prefixo ‘inter’ poderia explicar a [...] centralidade e carácter intermédio do conceito de 

interdisciplinaridade” (1994, p. 12, grifo dos autores). 

 Em suas reflexões no âmbito do ensino/aprendizagem, eles ainda partem de dois 

consensos propostos por estudiosos da área: 1) as distinções triádicas, que se referem às 

diferenças entre o conceito de interdisciplinaridade e os conceitos de 

pluridisciplinaridade e de transdisciplinaridade; 2) e uma posição intermediária ou 

intervalar, que considera a interdisciplinaridade mais que a pluridisciplinaridade e 

menos que a transdisciplinaridade. Eles ainda salientam que, “enquanto conceitos 

caracterizadores de diversificadas práticas de ensino, devem ser entendidos como 

momentos de um mesmo contínuo: o processo contínuo de integração disciplinar” 

(POMBO; GUIMARÃES; LEVY, 1994, p. 11, grifo dos autores). 

 Jantsch, por sua vez, propõe os seguintes níveis de cooperação e de coordenação 

no sistema de inovação do ensino: 

 

Quadro 1: Modalidades de relações entre disciplinas 
Modalidade Definição 

Multidisciplinaridade 
Gama de disciplinas que propomos simultaneamente, mas sem explicitar as 
relações que podem existir entre elas. 

Pluridisciplinaridade 
Justaposição de diversas disciplinas situadas geralmente no mesmo nível 
hierárquico e agrupadas de modo a destacar as relações existentes entre elas. 

Disciplinaridade cruzada 
Axiomática de uma só disciplina imposta a outras disciplinas de um mesmo 
nível hierárquico, a qual cria uma polarização rígida de disciplinas sobre a 
axiomática própria de uma disciplina. 

Interdisciplinaridade 
Axiomática comum a um grupo de disciplinas conexas e definida no nível ou 
sub-nível hierárquico imediatamente superior, o que introduz a noção de 
finalidade. 

Transdisciplinaridade 
Coordenação de todas as disciplinas e interdisciplinas do sistema de ensino/ 
inovação, sobre a base de uma axiomática geral. 

Fonte: elaboração própria, a partir de Jantsch (1972, 108-109, tradução nossa). 
 

 Essas modalidades são, comumente, denominadas de interdisciplinaridade, sem 

distinção das suas definições. Assim, a interdisciplinaridade é abordada por vários 

autores, de formas distintas, como podemos constatar no quadro que segue: 
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Quadro 2: Definições de interdisciplinaridade 
Autor Definição 

Japiassu A interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas, no interior de um projeto 
específico de pesquisa (JAPIASSU, 1976, p. 74). 

Pinheiro Relações interdisciplinares são relações de troca teórica e metodológica e, para que tal ocorra, é imprescindível clareza para identificar, entre as disciplinas 
envolvidas, onde se dá o encontro ou a interseção de duas áreas do conhecimento (PINHEIRO, 1999, p. 164). 

Gomes A interdisciplinaridade só se concretiza a partir do diálogo concreto entre as disciplinas que pode ser constatado quando conceitos, teorias, métodos e campos 
de investigação migram, transitam nos vários sentidos das regiões fronteiriças (GOMES, 2001). 

Morin A interdisciplinaridade pode significar, pura e simplesmente, que diferentes disciplinas são colocadas em volta de uma mesma mesa, como diferentes nações se 
posicionam na ONU, sem fazerem nada além de afirmar, cada qual, seus próprios direitos nacionais e suas próprias soberanias em relação às invasões do 
vizinho. Mas interdisciplinaridade pode significar também troca e cooperação, o que faz com que a interdisciplinaridade possa vir a ser alguma coisa orgânica 
(MORIN, 2005, p. 115). 

Follari A inter-relação orgânica dos conceitos de diversas disciplinas a ponto de constituir uma espécie de ‘nova unidade’, que subsume em um nível superior, as 
contribuições de cada uma das disciplinas particulares (FOLLARI, 1982, p. 27, tradução nossa). 

Pombo, 
Guimarães e 
Levy 

Qualquer forma de combinação entre duas ou mais disciplinas com vista à compreensão de um objeto a partir da confluência de pontos de vista diferentes e 
tendo como objetivo final a elaboração de uma síntese relativamente ao objeto comum (POMBO; GUIMARÃES; LEVY, 1994, p. 13). 

Berger Interação existente entre duas ou mais disciplinas: essa interação pode ir da simples comunicação de idéias até a integração mútua de conceitos diretores, da 
epistemologia, da terminologia, de procedimentos, de dados e da organização da pesquisa e do ensino correspondentes (BERGER, 1972, p. 23, tradução nossa).  

Palmade Integração interna e conceptual que rompe a estrutura de cada disciplina para construir uma axiomática nova e comum a todas elas com o fim de dar uma visão 
unitária de um sector do saber (PALMADE, 1979, apud POMBO; GUIMARÃES; LEVY, 1994, p. 93).  

Jantsch Princípio de organização que tende à coordenação, sob dois planos, dos termos, dos conceitos e das configurações disciplinares, característica de um sistema de 
dois níveis e de objetivos múltiplos. O ponto importante, nessa concepção, é que, pelo estabelecimento de vínculos interdisciplinares entre esses níveis de 
organização, os conceitos, as estruturas e os objetivos das disciplinas científicas, definidos nesses níveis, as modificam. As disciplinas científicas são, portanto, 
coordenadas por uma axiomática comum – um ponto de vista ou um objetivo comum (JANTSCH, 1972, p. 106-107, tradução nossa ).  

Piaget Nível em que a colaboração entre disciplinas diversas ou entre setores heterogêneos de uma mesma ciência conduz às interações propriamente ditas, ou seja, a 
uma certa reciprocidade de intercâmbios, de forma que exista um enriquecimento mútuo (PIAGET, 1972, p. 142, tradução nossa).  

Marion Cooperação de várias disciplinas científicas no exame de um mesmo e único objeto (MARION, 1978, apud POMBO, GUIMARÃES; LEVY, 1994, p. 93).  
Thom Transferência de problemática, conceitos e métodos de uma disciplina para outra (THOM, 19905, apud POMBO; GUIMARÃES; LEVY,1994, p. 93).  
Delattre Tentativa de elaboração de um formalismo suficientemente geral e preciso que permita exprimir na única linguagem dos conceitos, as preocupações e as 

contribuições de um número considerável de disciplinas que, de outro modo, permaneceriam acantonados nos seus dialetos respectivos (DELATTRE, 1973, 
apud POMBO; GUIMARÃES; LEVY, 1994, p. 93).  

Resweber A interdisciplinaridade ultrapassa a pluridisciplinaridade porque vai mais longe na análise e confrontação das conclusões, porque procura a elaboração de uma 
síntese a nível de métodos, leis e aplicações, porque preconiza um regresso ao fundamento da disciplina, porque revela de que modo a identidade do objeto de 
estudo se complexifica através dos diferentes métodos das várias disciplinas e explicita a sua problematicidade e mútua relatividade (RESWEBER, 1981, apud 
POMBO; GUIMARÃES; LEVY, 1994, p. 93).  

Fonte: elaboração própria, a partir de Japiassu (1976), Pinheiro (1999), Gomes (2001), Morin (2005a), Follari (1982), Pombo, Guimarães e Levy (1994), Berger (1972); 
Jantsch (1972); Piaget (1972); Palmade (1979)6, Marion (1978)7, Delattre (1973)8 e Resweber (1981)9 – citados por Pombo, Guimarães e Levy (1994). 
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 Quanto aos outros níveis de relações entre disciplinas, ou seja, os dois extremos da 

integração disciplinar apontados por Pombo, Guimarães e Levy (1994, p. 36), devemos nos 

lembrar das diferentes definições de pluridisciplinaridade e de transdisciplinaridade. É 

importante ressaltar que, segundo os autores, ainda existe o termo multidisciplinaridade, que é 

freqüentemente utilizado como sinônimo de pluridisciplinaridade (POMBO; GUIMARÃES; 

LEVY, 1994, p. 37). 

 A seguir, são apresentados três quadros com as definições, bem próximas, de 

multidisciplinaridade e de pluridisciplinaridade e com as de transdisciplinaridade, 

visivelmente distintas das duas anteriores, conforme a concepção de diferentes autores. 

 

Quadro 3: Definições de multidisciplinaridade 
Autor Definição 

Berger Justaposição de disciplinas diversas, às vezes sem relação aparente entre si. Ex: música + 
matemática + história (BERGER, 1972, p. 23, tradução nossa). 

Japiassu O termo multidisciplinar evoca uma simples justaposição, num trabalho determinado, dos 
recursos de várias disciplinas, sem implicar, necessariamente, um trabalho de equipe e 
coordenado. Quando nos situamos no nível do simples multidisciplinar, a solução de um 
problema só exige informações tomadas de empréstimo a duas ou mais especialidades ou 
setores de conhecimento, sem que as disciplinas levadas a contribuírem por aquela que as 
utiliza, sejam modificadas ou enriquecidas (JAPIASSU, 1976, p. 72-73). 

Palmade A multidisciplinaridade orienta-se para a interdisciplinaridade quando as relações de 
interdependência entre as disciplinas emergem. Passa-se então do simples “intercâmbio de 
idéias” a uma cooperação e a uma certa compenetração das disciplinas (PALMADE,  1979, 
apud POMBO; GUIMARÃES; LEVY, 1994, p. 95). 

Piaget Quando a solução de um problema requer a obtenção de informações relacionadas a uma ou 
mais ciências ou setores do conhecimento, sem que as disciplinas que são convocadas por 
aqueles que as utilizam sejam alteradas ou enriquecidas por isso (PIAGET, 1972, p. 141, 
tradução nossa). 

Fonte: Elaboração própria, com base em Berger (1972), Japiassu (1976), Palmade (1979, apud POMBO; 
GUIMARÃES; LEVY, 1994) e Piaget (1972). 
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Quadro 4: Definições de pluridisciplinaridade 
Autor Definição 

Berger Justaposição de disciplinas, mais ou menos vizinhas nos domínios do conhecimento. Ex: domínio 
científico: matemática + física, ou domínio das letras: francês + latim + grego (BERGER, 1972, p. 
23, tradução nossa). 

Dellatre Simples associação de disciplinas que concorrem para uma realização comum mas sem que cada 
disciplina tenha que modificar sensivelmente a sua própria visão de coisas e os métodos próprios 
(DELLATRE, 1973 apud POMBO; GUIMARÃES; LEVY, 1994, p. 13). 

Gusdorf Justaposição de especialistas estranhos uns aos outros. Ponto de vista estritamente qualitativo e 
algo ingênuo. Consiste em reunir pessoas que nada têm em comum, cada qual falando sem escutar 
os outros, aos quais nada têm a dizer e dos quais nada querem ouvir (GUSDORF, apud POMBO; 
GUIMARÃES; LEVY, 1994, p. 96). 

Michaud Justaposição de duas ou mais disciplinas, sem que haja relação entre elas; ou melhor, é o encontro 
que pode permitir, ocasionalmente, empréstimos recíprocos (MICHAUD, 1972, p. 295, tradução 
nossa). 

Japiassu O termo pluridisciplinar realiza apenas um agrupamento, intencional ou não, de certos “módulos 
disciplinares”, com algumas relações entre as disciplinas e visando à construção de um sistema de 
um só nível e com objetivos distintos, mas dando margem a certa cooperação, embora excluindo 
toda coordenação (JAPIASSU, 1976, p. 73). 

Palmade Cooperação de caráter metodológico e instrumental entre disciplinas e que não implica uma 
integração conceitual interna (PALMADE, 1979 apud POMBO; GUIMARÃES; LEVY, 1994, p. 
96). 

Pombo, 
Guimarães 
e Levy 

Qualquer tipo de associação mínima entre duas ou mais disciplinas, associação essa que, não 
exigindo alterações na forma e organização do ensino, supõe contudo algum esforço de 
coordenação entre os professores dessas disciplinas (POMBO; GUIMARÃES; LEVY, 1994, p. 
12). 

Resweber Colocação, face a face, de diversas disciplinas, visando a análise de um mesmo objeto e sem 
implicar a elaboração de uma síntese (RESWEBER, 1981 apud POMBO; GUIMARÃE; LEVY, 
1994, p. 96). 

Thom Colaboração, em equipe, de especialistas de diversas disciplinas (THOM, 1990, apud POMBO; 
GUIMARÃES; LEVY, 1994, p. 96). 

Fonte: elaboração própria, a partir de Berger (1972), Michaud (1972), Japiassu (1976), Pombo, Guimarães e Levy (1994), 
Dellatre (1973)10, Gusdorf (1990)11, Palmade (1979)12, Resweber (1981)13 e Thom (1990)14 – citados por Pombo, Guimarães 
e Levy (1994). 
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Quadro 5: Definições de transdisciplinaridade 

Autor Definição 
Berger Implementação de uma axiomática comum a um conjunto de disciplinas (BERGER, 1972, p. 23, 

tradução nossa). 
Gusdorf A transdisciplinaridade evoca uma perspectiva de transcendência que se aventura para além dos 

limites do saber propriamente dito, em direção a uma unidade de natureza escatológica. Se cada 
disciplina propõe um caminho de aproximação ao saber, se cada aproximação revela um aspecto 
da verdade global, a transdisciplinaridade aponta para um objeto comum, situado além do 
horizonte da investigação epistemológica, nesse ponto imaginário em que todas as paralelas 
acabam por se encontrar (GUSDORF, apud POMBO; GUIMARÃES; LEVY, 1994, p. 97). 

Jantsch O grau último de coordenação, suscetível de existir num sistema de ensino inovador e que 
depende, não apenas de uma axiomática comum, decorrente de uma coordenação que tem em vista 
um “objetivo de sistema global” – como, também, de um reforço mútuo das epistemologias 
próprias a certos domínios. Com a transdisciplinaridade, o conjunto do sistema de ensino inovado 
é coordenado num sistema de níveis e objetivos múltiplos (JANTSCH, 1972, p. 107, tradução 
nossa).  

Piaget Etapa superior às relações interdisciplinares, que contempla, além das interações e reciprocidades 
entre pesquisas especializadas, as relações no interior de um sistema total, sem fronteiras estáveis 
entre as disciplinas (PIAGET, 1972, p. 144, tradução nossa). 

Pombo, 
Guimarães 
e Levy 

O nível máximo de integração disciplinar que seria possível alcançar num sistema de ensino. 
Trata-se da unificação de duas ou mais disciplinas, tendo por base a explicitação dos seus 
fundamentos comuns, a construção de uma linguagem comum, a identificação de estruturas e 
mecanismos comuns de compreensão do real, a formulação de uma visão unitária e sistemática de 
um setor mais ou menos alargado do saber (POMBO; GUIMARÃES; LEVY, 1994, p. 13). 

Fonte: elaboração própria, com base em Berger (1972), Jantsch (1972), Piaget (1972), Pombo, Guimarães e Levy (1994) e 
Gusdorf (1990 apud POMBO; GUIMARÃES; LEVY, 1994). 

 

 A análise desses quadros nos permite observar que não há consenso quanto a essas 

definições, à exceção daquela de transdisciplinaridade. A multi e a pluridisciplinaridade são, 

geralmente, definidas de formas próximas ou comuns. Quanto à multidisciplinaridade, Berger 

(1972) fala de uma “justaposição de disciplinas diversas”, que parece aproximar-se da concepção 

de Japiassu (1976) para esse termo e daquela proposta por Michaud (1972), para a 

pluridisciplinaridade. Ainda quanto à multidisciplinaridade, Palmade (apud POMBO; 

GUIMARÃES; LEVY, 1994) aponta um “simples intercâmbio de idéias”, enquanto Piaget 

(1972), tendo em vista a solução de problemas práticos, considera a contribuição de várias 

disciplinas, sem alterá-las ou enriquecê-las. Essa concepção parece confundir-se com as 

definições de pluridisciplinaridade de Dellatre (1973, apud POMBO; GUIMARÃES; LEVY, 

1994), Gusdorf (1990, apud POMBO; GUIMARÃES; LEVY, 1994) e de Resweber (1991, apud 

POMBO; GUIMARÃES; LEVY, 1994). 

 A pluridisciplinaridade ainda é concebida como uma “justaposição de disciplinas, mais 

ou menos vizinhas” (BERGER, 1972); ou como relação de cooperação entre disciplinas, mas sem 

coordenação (JAPIASSU, 1976), ou sem integração conceitual interna entre elas (PALMADE, 
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1979, apud POMBO; GUIMARÃES; LEVY, 1994); ou, no âmbito do ensino, como qualquer 

tipo de associação, que suponha coordenação entre professores (POMBO; GUIMARÃES; 

LEVY, 1994); ou, ainda, de forma geral, como a “colaboração, em equipe, de especialistas de 

diversas disciplinas (THOM, 1990 apud POMBO; GUIMARÃES; LEVY, 1994, p. 96). 

 A interdisciplinaridade, por sua vez, é definida de forma ampla, por alguns estudiosos 

que não apontam condições específicas para a sua existência, como é o caso de Morin (2005), 

Pombo, Guimarães e Levy (1994), Berger (1972), Jantsch (1972), Piaget (1972), Marion (1978, 

apud POMBO; GUIMARÃES; LEVY, 1994), Thom (apud POMBO; GUIMARÃES; LEVY, 

1994), Delattre (apud POMBO; GUIMARÃES; LEVY, 1994) e Resweber (apud POMBO; 

GUIMARÃES; LEVY, 1994). Outros já apontam algumas características para definí-la: Japiassu, 

por exemplo, indica como condicionantes a “intensidade das trocas” e o “grau de integração real” 

de duas ou mais disciplinas no âmbito da pesquisa (1976, p. 74); Pinheiro (1999, p. 175) sugere 

uma reciprocidade de contribuições quanto a conceitos, princípios, técnicas, métodos e teorias; 

Follari (1982) refere-se à necessidade de constituição de uma nova disciplina; e Palmade (apud 

POMBO; GUIMARÃES; LEVY, 1994) fala de uma “axiomática nova e comum”. 

 Quanto à transdisciplinaridade parece haver um consenso em torno da sua definição: 

Berger (1972) refere-se a uma “axiomática comum a um conjunto de disciplinas”; Gusdorf 

(1972) fala de “transcendência” e de “objeto comum”; Jantsch (1972) e Pombo, Guimarães e 

Levy (1994) aproximam-se, numa abordagem centrada no ensino, na qual a transdisciplinaridade 

seria o último grau de coordenação entre disciplinas, num sistema de níveis e objetivos múltiplos; 

e Piaget (1972) faz alusão a um “sistema total, sem fronteiras estáveis entre as disciplinas”. 

 A partir dessas diversas classificações das possíveis relações entre diferentes disciplinas, 

podemos visualizar o que denominamos de campo extradisciplinar da Arquivística, ou seja, as 

suas relações com outras disciplinas, as quais variam conforme os posicionamentos de diferentes 

autores. Aqui apresentamos essas relações no âmbito da produção científica relacionada à área, 

nas seções seguintes. 

 

3. Relações extradisciplinares na graduação 

 

 Em relação à produção científica com temáticas relacionadas à Arquivística, no âmbito da 

graduação, a pesquisa desenvolveu-se em três etapas: 
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a) mapeamento dos projetos de iniciação científica do Curso de Arquivologia da UnB, quando 

identificamos quatorze projetos, com uma concentração de projetos no período 2003-200415. 

Constatamos, também, que a partir de 2000 essa produção aumentou, quando a comparamos com 

o período anterior (1994 – 1999). Por outro lado, notamos que, de um quadro de nove professores 

efetivos, à época do nosso levantamento, quatro desenvolveram projetos, o que expressa uma 

regularidade na participação do corpo docente no PIBIC16. Do total de projetos mapeados, a 

maioria relaciona-se aos arquivos e à sociedade, ao objeto e à finalidade da Arquivística e às 

funções arquivísticas. Por outro lado, não observamos os temas tecnologias e suportes/tipos de 

arquivos em nenhum dos projetos mapeados, como apresentado no quadro 6. 

 

Quadro 6: Temáticas predominantes nos projetos de iniciação científica 
produzidos no Curso de Arquivologia da UnB  

(1994-2005) 
Tema Freqüência (N) 

Objeto e finalidade da arquivística 9 
Arquivos e sociedade 10 
História dos arquivos e da arquivística 6 
Funções arquivísticas 9 
Gestão dos programas e dos serviços de arquivos 1 
Tecnologias - 
Suportes e tipos de arquivos - 
Meio profissional dos arquivos 6 
Problemas particulares relativos aos arquivos 5 

Fonte: elaboração própria, com base em Couture, Martineau e Ducharme 
(1999, p. 76) e Araújo (2006). 

 

b) Mapeamento dos projetos desenvolvidos no âmbito dos demais cursos de Arquivologia, com a 

identificação de nove projetos, dos quais a maioria dos projetos levantados está na Universidade 

Federal da Bahia (UFBA)17. As principais temáticas que os perpassam são: objeto e finalidade da 

Arquivística (semelhantemente aos projetos do Curso de Arquivologia da UnB) e meio 

profissional dos arquivos. Nesse último caso, vemos uma preocupação quanto ao estudo de 

rotinas e de documentos produzidos por instituições específicas, isto é, estudos de caso. Não 

identificamos projetos sobre gestão dos programas e dos serviços de arquivo, bem como sobre 

problemas particulares relativos aos arquivos, conforme quadro 7. 
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Quadro 7: Temáticas predominantes nos projetos de iniciação 
científica produzidos nos Cursos de Arquivologia da UEL, UFSM, 

UFBA e UNIRIO 
(2001-2005) 

Tema Freqüência (N) 
Objeto e finalidade da arquivística 8 
Arquivos e sociedade 5 
História dos arquivos e da arquivística 4 
Funções arquivísticas 2 
Gestão dos programas e dos serviços de arquivos - 
Tecnologias 2 
Suportes e tipos de arquivos 1 
Meio profissional dos arquivos 7 
Problemas particulares relativos aos arquivos - 

Fonte: elaboração própria, com base em Couture, Martineau e Ducharme 
(1999, p. 76) e Araújo (2006). 

 

 Por outro lado, os resultados de alguns cursos devem ser interpretados com bastante 

cautela. O escopo de nossa pesquisa era os projetos de iniciação científica institucionais, mas isso 

não quer dizer que os cursos que não os têm, não desenvolvam pesquisas. Alguns cursos – como 

o da UFSM e o da UNIRIO, por exemplo – têm nos seus currículos os Trabalhos de Conclusão de 

Curso (TCC)18. 

 

c) Mapeamento dos projetos de iniciação científica com temáticas relacionadas à Arquivística nos 

cursos de Biblioteconomia, em que identificamos sete projetos, que têm como temas 

predominantes: objeto e finalidade da Arquivística, arquivos e sociedade e meio profissional dos 

arquivos, de acordo com o quadro 8. Semelhantemente ao caso dos projetos de iniciação 

científica dos Cursos de Arquivologia da UEL, UFSM, UFBA e UNIRIO, as temáticas 

predominantes dos projetos dos Cursos de Biblioteconomia tratam do objeto e finalidade da 

Arquivística e do meio profissional dos arquivos. Curiosamente, observamos uma distribuição 

uniforme das temáticas nesses projetos, embora não tenhamos notado preocupações voltadas para 

a gestão dos programas e dos serviços de arquivos. 
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Quadro 8: Temáticas predominantes nos projetos de iniciação científica 
produzidos nos Cursos de Biblioteconomia  

(2000-2005) 
Tema Freqüência (N) 

Objeto e finalidade da arquivística 4 
Arquivos e sociedade 4 
História dos arquivos e da arquivística 1 
Funções arquivísticas 3 
Gestão dos programas e dos serviços de arquivos - 
Tecnologias 1 
Suportes e tipos de arquivos 1 
Meio profissional dos arquivos 4 
Problemas particulares relativos aos arquivos 3 

Fonte: elaboração própria, com base em Couture, Martineau e Ducharme 
(1999, p. 76) e Araújo (2006). 

 

 Portanto, a maioria dos projetos de iniciação mapeados converge para preocupações 

acerca do objeto e finalidade da Arquivística, bem como quanto aos arquivos e sociedade. 

 

4. Relações extradisciplinares na pós-graduação 

 

 A partir do mapeamento das linhas de pesquisa dos cursos de pós-graduação do Brasil que 

pudessem abrigar pesquisas relacionadas à Arquivística, foi possível constatar a sua concentração 

nos programas de pós-graduação em Ciência da Informação – Instituto Brasileiro de Informação 

em Ciência e Tecnologia (IBICT/UFRJ)19, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho (UNESP), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas (PUCCAMP), UnB e Universidade de São Paulo (USP). Os programas de 

pós-graduação que possuem o maior número de dissertações e teses com essas temáticas são: em 

Ciência da Informação do convênio UFRJ/IBICT, com doze trabalhos; em Ciência da Informação 

da UnB, com onze; em Ciência da Informação da UFMG, com dez; em História Social da USP, 

com nove; em Memória Social e Documento, da UNIRIO, com sete trabalhos (conforme quadro 

9). 
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Quadro 9: Distribuição das dissertações e teses com temas relacionados à Arquivística, por 
Programa de Pós-graduação (1972 a out/2006) 

Produção científica Universidade - Programa de Pós-graduação 
Dissertações Teses 

UFRJ/IBICT* - Ciência da Informação 11 1 
UFRJ - Arquitetura 1 - 
UFRJ - Comunicação 1 - 
UFRJ - Educação - 1 
UFRJ - História - 1 
UFF - Comunicação, imagem e informação** 3 - 
UFF/IBICT - Ciência da Informação - 1 
UFF - História Social** 1 - 
USP - Ciências da Comunicação 4 - 
USP - História Social** 8 1 
USP - Educação 1 - 
USP - Ciência Social (Antropologia Social) 1 - 
UNESP/Marília - Ciência da Informação 1 - 
UFMG - Ciência da Informação 9 1 
UFMG - Artes Visuais 1 - 
UFPB - Ciência da Informação 1 - 
UnB - Ciência da Informação 10 1 
UNIRIO - Memória Social 7 - 
UNIRIO - Música 1 - 
UFBA- Ciência da Informação - - 
UFBA - Letras e Lingüística - 1 
UFBA - Educação - 1 
UFRGS - Pós-graduação em Comunicação e Informação - - 
UFSC - Ciência da Informação - - 
UFSC - Administração 3 - 
UFAM - Educação 1 - 
UFSM - Engenharia de Produção 3 - 
UERJ - Letras 1 - 
PUCCAMP - Biblioteconomia e Ciência da Informação 5 - 
CEFET 1 - 
PUC/RJ - Letras - 1 
PUC/SP - Administração 1 - 
Fundação João Pinheiro (Escola de Governo) 
Administração Pública 

1 - 

TOTAL 77 10 
Fonte: elaboração própria, com base no Banco de Teses da CAPES e nos sítios das universidades e do 
IBICT. 
* Esse curso não está mais na UFRJ, como já mencionamos anteriormente. Preferimos mantê-lo no 
quadro, pois, de qualquer forma, à época do levantamento era assim que se configurava a produção com 
temas arquivísticos. 
** Nesses programas também foram produzidas teses de livre docência. 
 
 Examinando-se os títulos das pesquisas e, em alguns casos, os seus resumos20, 

observamos que a maioria das teses e dissertações desenvolvidas nas universidades 

relaciona-se ao objeto e finalidade da Arquivística, às funções arquivísticas, aos 

arquivos e a sociedade e ao meio profissional dos arquivos, como apresentado no 

quadro 10. 
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Quadro 10: Temáticas predominantes nas dissertações e 
teses (1972 a out/2006) 

Tema Freqüência (N) 
Objeto e finalidade da arquivística 65 
Arquivos e sociedade 47 
História dos arquivos e da arquivística 6 
Funções arquivísticas 56 
Gestão dos programas e dos serviços de arquivos 13 
Tecnologias 12 
Suportes e tipos de arquivos 17 
Meio profissional dos arquivos 44 
Problemas particulares relativos aos arquivos 20 
Fonte: elaboração própria, com base em Couture, Martineau e Ducharme 
(1999, p. 76) e Araújo (2006). 

 

 A análise desse quadro aponta para, pelo menos, duas situações predominantes 

no âmbito da pesquisa na pós-graduação: a primeira se relaciona a um 

compartilhamento de interesses de pesquisa quanto a temas amplos, que perpassam a 

maioria dos estudos arquivísticos, como os arquivos como objetos de intervenção, a 

finalidade da Arquivística, a utilidade dos arquivos, o papel social e o lugar da 

Arquivística na sociedade, a Arquivística como disciplina e como profissão e as funções 

arquivísticas. Esses interesses de pesquisa parecem aproximar-se das conclusões de 

Bonal Zazo (2003) quanto à multidisciplinaridade e à presença de uma diversidade de 

metodologias de pesquisa e de enfoques de análise observadas nas pesquisas, com 

temáticas voltadas para a Arquivística, desenvolvidas nas universidades espanholas. 

 De forma geral, os temas predominantes das pesquisas relacionadas à 

Arquivística, produzidas nas universidades brasileiras, parecem convergir para 

preocupações contemporâneas da área, como a sua própria identidade, o perfil 

profissional do arquivista, o acesso aos documentos, etc., que parecem influenciar e 

serem influenciadas por uma mudança de paradigma na trajetória da disciplina. Aos 

poucos, os seus temas clássicos, tais como o tratamento/organização de documentos 

(classificação, avaliação, tipologia documental, elaboração de instrumentos de pesquisa, 

recuperação da informação), que sempre passaram por atividades simplesmente 

técnicas, vêm sendo objeto de reflexões mais teóricas e, além disso, ampliam-se os 

interesses dos pesquisadores quanto aos temas acadêmicos. Esses interesses parecem 

indicar que a Arquivística deixa de ser concebida, aos poucos, como uma disciplina 

eminentemente técnica e passa a ser reconhecida como uma disciplina de caráter 

científico, que contempla pesquisas com temas próprios. 

 Por outro lado, ainda existem preocupações quanto ao estudo de rotinas e de 

acervos de determinadas instituições (estudos de caso). Nesse caso, essas preocupações 
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parecem aproximar-se do estudo de Bonal Zazo (2003) quanto às pesquisas, com temas 

arquivísticos, desenvolvidas fora das universidades, que estão mais voltadas para 

questões pontuais e técnicas. 

 

5. Configuração de um campo extradisciplinar 

 

 A predominância dessas preocupações amplas, que perpassam a maioria das 

pesquisas relacionadas à área, parece apontar para um amadurecimento dos estudos 

arquivísticos quanto à formação e à consolidação da Arquivística como disciplina. 

Essas pesquisas, consideradas como canais de diálogos entre a Arquivística e as 

demais áreas que lhe são próximas, sobretudo em relação à Ciência da Informação, 

parecem configurar as fronteiras entreabertas da disciplina no campo do conhecimento e 

evidenciar os desdobramentos da sua trajetória quanto aos seus vínculos acadêmico-

institucionais e à formação dos docentes dos Cursos de Arquivologia do Brasil, aspectos 

que se entrecruzam no desenvolvimento histórico da área. 

O mapeamento dos vínculos acadêmico-institucionais dos cursos de 

Arquivologia nos apontou uma estreita relação entre as duas disciplinas: na sua maioria, 

esses cursos estão inseridos em departamentos de Ciência da Informação (no caso 

daqueles que estruturalmente estão subordinados a algum departamento). É o caso dos 

cursos da UnB, UEL, UFES e UNESP. O curso da UFSM vincula-se ao Departamento 

de Documentação e o da UFMG, à Escola de Ciência da Informação. 

 Quanto à formação/titulação dos docentes desses cursos, dos 42 professores que 

responderam ao nosso questionário, seis afirmaram ter o título de mestres em Ciência da 

Informação, sete, o título de doutores no mesmo curso. Além disso, o único professor 

que possui pós-doutorado, o tem em Ciência da Informação. 

E a produção científica da pós-graduação, com temáticas relacionadas à área 

demonstrou-nos que, das dissertações e teses mapeadas, há uma concentração das 

pesquisas oriundas dos Programas de Pós-graduação em Ciência da Informação. Do 

total de 77 dissertações, 31 foram produzidas nesses programas; das dez teses, cinco 

foram desenvolvidas no âmbito da Ciência da Informação. 

Com base nesses aspectos, concluímos que esses diálogos extradisciplinares da 

Arquivística são base indispensável de sua identidade como disciplina científica, que 

simultaneamente busca sua autonomia e tece relações com outras disciplinas e áreas do 

conhecimento. 
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6. Notas 

                                                 
1 De antemão, esclarecemos que, embora os cursos de pós-graduação lato sensu pareçam ocupar um papel 
considerável na formação dos arquivistas, não os consideramos no universo pesquisado, pela dificuldade 
de mapeá-los e qualificá-los, particularmente quanto às monografias produzidas nesses cursos. 
2 Os principais programas de pós-graduação que pesquisamos foram em: Ciência da Informação, História, 
Administração e Comunicação. 
3 Essa autora utilizou como filtros temáticos Arquivos, Arquivologia e Arquivística. Nós utilizamos 
apenas os dois últimos filtros, tendo em vista a atualização do mapeamento do projeto de iniciação 
científica (CUNHA; RODRIGUES, 2003) e desse trabalho de Fonseca. 
4 Os nove campos de pesquisa propostos pelos autores são: 1) Objeto e finalidade da arquivística; 2) 
Arquivos e sociedade; 3) História dos arquivos e da arquivística; 4) Funções arquivísticas; 5) Gestão dos 
programas e dos serviços de arquivos; 6) Tecnologias; 7) Suportes e tipos de arquivos; 8) Meio 
profissional dos arquivos; 9) e Problemas particulares relativos aos arquivos (COUTURE; 
MARTINEAU; DUCHARME, 1999, p. 76). 
5 THOM, René. Vertus et dangers de l’interdisciplinarité. In: Apologie du Logos. Paris: Hachette, 1990, p. 
636-643. 
6 PALMADE, Guy. Interdisciplinaridad y ideologias. Madrid: Narcea, 1979. 
7 MARION, Jean-Luc. A interdisciplinaridade como questão para a Filosofia. Presença Filosófica, v. IV, 
n. 1, p. 15-27, 1978. 
8 DELATTRE, Pierre. Recherches interdisciplinaires. In: Encyclopedia Universalis. Paris: Organum, 
1973, p. 387-394. 
9 RESWEBER, Jean-Paul. La méthode interdisciplinaire. Paris: Puf, 1981. 
10 DELATTRE, Pierre. Recherches interdisciplinaires. In: Encyclopedia Universalis. Paris: Organum, 
1973, p. 387-394. 
11 GUSDORF, Georges. Réflexions sur l’interdisciplinarité. Bulletin de Psychologie, v. XLIII, n. 397, 
1990, p. 847-868. 
12 PALMADE, Guy. Interdisciplinaridad y ideologias. Madrid: Narcea, 1979. 
13 RESWEBER, Jean-Paul. La méthode interdisciplinaire. Paris: Puf, 1981. 
14 THOM, René. Vertus et dangers de l’interdisciplinarité. In: Apologie du Logos. Paris: Hachette, 1990, 
p. 636-643. 
15 A relação dos projetos mapeados é detalhadamente apresentada na dissertação (MARQUES, 2007). 
16 Desses nove professores do Curso de Arquivologia da UnB, dois, apesar de serem doutores, só 
passaram a compor o corpo docente desse curso recentemente, o que justifica suas ausências do quadro. 
17 Embora tenhamos ampliado o mapeamento dos projetos de iniciação científica relativos aos outros 
cursos de Arquivologia à época do nosso mapeamento, as informações referentes a esses projetos não 
refletiam a realidade da produção científica no âmbito da graduação nessas outras 8 universidades - 
Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal 
do Espírito Santo (UFES), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) –, uma vez que não obtivemos 
resposta da UFES, da UFF e da UFRGS e é bastante provável que existam projetos nos seus Cursos de 
Arquivologia. 
18 No I Congresso Nacional de Arquivologia (Brasília, 23-26 de novembro de 2004) foram apresentados 
trabalhos que resultaram de pesquisas de Conclusão de Curso (TCC’s). 
19 Em 2003, esse programa foi descredenciado e o convênio do IBICT com a UFRJ foi transferido para a 
UFF. Em 2008, foram disponibilizadas, na Internet, informações sobre a reintegração do Programa de 
Pós-Graduação em Ciência da Informação do IBICT à UFRJ, na unidade acadêmica da Faculdade de 
Administração e Ciências Contábeis deixando, portanto, de funcionar em convênio com a UFF. 
20 Os resumos das dissertações e teses mapeadas no Banco de Teses da CAPES foram lidos nos casos em 
que os seus títulos não eram claros quanto à relação temática com a Arquivística. 
 

 

 

 

633



 

 

 

 

                                                                                                                                               
7. Referências bibliográficas 

 

ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. Classificação temática para o mapeamento de campos 

científicos: estudo de caso na área de comunicação social. In: ENANCIB, VII., 2006, 

Marília, SP: Anais... Marília: UNESP, 2006. 1 CD-ROM, p. 1166-1177. 

 

BERGER, Guy. Opinions e realités. In: CERI. L’interdisciplinarité: problèmes de 

l’enseignement et de recherche dans les universités. Paris: OCDE, 1972, p. 19-74. 

 

BONAL ZAZO, José Luis. La investigación universitaria sobre archivos y archivística 

en España a través de las tesis doctorales. 2003. Disponível em: 

<http://www.ucm.es/info/ multidoc/multidoc/revista/num10/paginas/pdfs/Jlbonal.pdf>. 

Acesso em 18 jan. 2007. 

 

BOURDIEU, Pierre. O campo científico. In: ORTIZ, Renato. Pierre Bourdieu: 

sociologia. São Paulo: Ática, 1983, p. 122-155. 

 

COUTURE, Carol; MARTINEAU, Jocelyne; DUCHARME, Daniel. A formação e a 

pesquisa em arquivística no mundo contemporâneo. Brasília: FINATEC, 1999. 

 

CUNHA, Angelica Alves da; RODRIGUES, Georgete Medleg. A pesquisa em 

Arquivística no Brasil: um estudo da produção científica nos programas de pós-

graduação e de iniciação científica e do papel das agências financiadoras. In: 

CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UnB, 9., 2003, Brasília. Resumos... 

Brasília: UnB, 2003. 1 CD-ROM. 

 

FOLLARI, Roberto. Interdisciplinariedad: los avatares de la ideologia. Cidade do 

México: Casa abierta ao tiempo, 1982. 

 

FONSECA, Maria Odila. Arquivologia e Ciência da Informação: (re)definição de 

marcos interdisciplinares. 1997. 181 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004. 

 

GOMES, Henriette Ferreira. Interdisciplinaridade e Ciência da Informação: de 

característica a critério delineador de seu núcleo principal. DataGramaZero, v. 2, n. 4, 

634



 

 

 

 

                                                                                                                                               
ago/2001. Disponível em: <http://www.dgz.org.br/ago01/F_I_aut.htm>. Acesso em 02 

ago. 2006. 

 

JANTSCH, Erich. Vers l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité dans l’enseignement 

et l’innovation. In: CERI. L’interdisciplinarité: problèmes de l’enseignement et de 

recherche dans les universités. Paris: OCDE, 1972, p. 98-125. 

 

JAPIASSU, Hilton. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 

1976. 

 

MARQUES, Angelica Alves da Cunha. Os espaços e os diálogos da formação e 

configuração da Arquivística como disciplina no Brasil. 2007. 298 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciência da Informação) – Universidade de Brasília, Brasília, 2007. 

 

MICHAUD, Guy. Problemes et solutions: conclusions générales. In: CERI. 

L’interdisciplinarité: problèmes de l’enseignement et de recherche dans les universités. 

Paris: OCDE, 1972, p. 293-300. 

 

MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 

 

PIAGET, Jean. L’epistemologie des relations interdisciplinaires. In: CERI. 

L’interdisciplinarité: problèmes de l’enseignement et de recherche dans les universités. 

Paris: OCDE, 1972, p. 131-144. 

 

PINHEIRO, Lena Vânia Ribeiro. Campo interdisciplinar da Ciência da Informação: 

fronteiras remotas e recentes. In: Pinheiro, Lena V. Ribeiro (org.). Ciência da 

Informação, Ciências Sociais e Interdisciplinaridade. Brasília/Rio de Janeiro, 

IBICT/DDI/DEP, 1999, p. 155-182. 

 

POMBO, Olga; GUIMARÃES, Henrique M.; LEVY, Teresa. A interdisciplinaridade: 

reflexão e experiência. Lisboa: ed. Texto, 1994. 

 

635



 

 

A TRAJETÓRIA DA ARQUIVOLOGIA: três visões sobre os arquivos 
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Resumo: 

Pretende-se apresentar uma revisão de literatura sobre a trajetória da Arquivologia destacando 

o reconhecimento de três visões sobre os arquivos (histórica, gerencial e informacional). 

Considera-se que há uma visão histórica dos arquivos que se estabelece com o modelo de 

instituição arquivística típica do século XIX, que privilegia a dimensão patrimonial de acervos 

custodiados, para servirem à produção historiográfica. O quadro histórico da primeira metade 

do século XX é o elemento de fundo para a identificação do surgimento de uma visão 

gerencial dos arquivos. A demanda de eficiência estatal, frente aos problemas da "explosão 

documental" por parte dos países desenvolvidos, no período chamado entre-guerras, e o 

ambiente de difusão das idéias de administração científica, delineariam o surgimento do 

conceito e das práticas de Gestão de Documentos. O outro enfoque é a visão informacional 

dos arquivos. O discurso da importância da informação como recurso estratégico do ponto de 

vista do desenvolvimento e da orientação de sucesso das organizações, se faz presente, por 

exemplo, nas aplicações dos sistemas de recuperação de informação aos arquivos. Uma 

necessidade de atualização das práticas arquivísticas relacionada aos discursos, difundidos no 

final do século XX, que concedem a informação uma condição de elemento fundamental na 

constituição da realidade.Observa-se o surgimento de movimentos de normalização das 

práticas arquivísticas na direção de sua aproximação de iniciativas internacionais para a 

interoperabilidade dos sistemas informacionais. 

 

Palavras-chave: arquivologia; arquivo e informação; pensamento arquivístico. 

 

1 A TRAJETÓRIA DA ARQUIVOLOGIA 
 

A reconstrução de uma história dos arquivos extrapolaria os objetivos de configurar a 

existência de perspectivas e enfoques relacionados com o saber arquivístico. Assim, optou-se 

pela classificação genérica de visões arquivísticas como um modo de sistematizar os 



 

 

principais deslocamentos da Arquivologia desde a criação das instituições arquivísticas, a 

partir do século XVIII, até as atuais discussões de normalização das boas práticas 

arquivísticas. 

Pretende-se apresentar uma revisão de literatura sobre a trajetória da Arquivologia 

destacando o reconhecimento de três visões sobre os arquivos, que não abrangem a totalidade 

do pensamento arquivístico, mas são, ao menos, representativas de parcela significativa dos 

entendimentos neste campo de saber. 

Ao se admitir que ocorrem possíveis interseções entre essas visões dos arquivos 

(histórica, gerencial e informacional), acredita-se na utilidade didática dessa estruturação para 

a apresentação da trajetória da Arquivologia presente na literatura da área.  

Não se pretende representar um percurso de evolução por meio das visões. Entende-se 

que essas perspectivas não estão em evidente rompimento umas com as outras; podem 

apresentar convivência complementar em algumas situações; permitem uma identificação 

entre as escolas, em outros casos; estabelecem categorias profissionais em contextos 

específicos e sistematizam os principais deslocamentos do saber arquivístico no percurso de 

sua formação. 

 

1.1 A VISÃO HISTÓRICA DOS ARQUIVOS 

 
Naturalizou-se, facilmente, identificar arquivo nas diversificadas práticas de registro e 

tratamento da acumulação, remontando ao surgimento da escrita. Isso sugere que o objeto da 

Arquivologia estivera, desde então, em algum espaço institucional recebendo uma abordagem 

com o mínimo de técnicas acumuladas na prática. “É ao aparecimento da escrita que remonta 

o nascimento dos arquivos e da arquivística, bem como as novas ocupações, entre as quais a 

de arquivista. A escrita permitiu produzir obras literárias mas também serviu a administração” 

(COUTURE; ROUSSEAU, 1998, p. 29). 

Contudo, a partir do século XIX, essa visão histórica dos arquivos relaciona-se com o 

projeto historiográfico de invenção das tradições nacionais como via explicativa para a 

constituição do modelo de instituição arquivística para a custódia de acervos culturalmente 

importantes de um país. 

1.1.1 O modelo de instituição arquivística do século XIX 
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O modelo de instituição arquivística no século XIX projeta a exclusividade dos 

seguintes objetivos: preservar e dar acesso aos documentos públicos sob sua custódia. 

Estabelece-se o direito de acesso aos documentos públicos; o reconhecimento da 

responsabilidade do Estado sobre o patrimônio documental; e a institucionalização de uma 

administração nacional dos arquivos. 

 
Durante o século XIX, a consolidação dos ideais revolucionários proclamados no 
final do século anterior e a consolidação de uma visão positivista da História 
contribuíram para aumentar a abertura, ainda que gradual, dos acervos dos arquivos 
públicos. Ganhava espaço e tornava-se um generalizado a idéia de que os arquivos 
constituíam a base da pesquisa, e que, desse modo, os Estados tinham a obrigação 
de mantê-los acessíveis (FONSECA, 1998, p. 39). 

 

A experiência francesa de constituição de um arquivo de abrangência nacional possui 

tanto encadeamentos que justificam tal criação, como também desdobramentos. Quanto aos 

encadeamentos que justificam a criação do Arquivo Nacional da França, em 12 de setembro 

de 1790, logo se estabelece direta relação com a Revolução de 1789, portanto no ano anterior. 

Os autores canadenses tecem comentários: 

 
Os artesãos da Revolução Francesa compreendem o “poder” que os arquivos 
encerram e a sua importância no exercício do governo, criando os Archives 

Nationales de France [...] e querendo conservar, desde início do mandato, todos os 
documentos produzidos sob a nova administração (COUTURE; ROUSSEAU, 
1998, p. 33). 

 
 

Schellenberg (2002, p. 26) observa o desdobramento: “Foi o primeiro arquivo nacional 

criado no mundo. Nele deveriam ser guardados os documentos da Nova França, documentos 

esses que traduziam suas conquistas e mostravam suas glórias.” 

A elevação da Revolução Francesa ao status de signo divisor de modelos de sociedade 

no Ocidente se deve às rupturas que podem ser caracterizadas no pós-1789: movimentos em 

torno da idéia de nação. Conseqüentemente a necessidade de uma história que identifique a 

coletividade em torno de um Estado.  

É nessas circunstâncias de mudanças estruturais no modelo de organização da 

sociedade que o arquivo entra na agenda das transformações de proporções mundiais 

ocorridas a partir do século XIX. Frank B. Evans, prefaciando a obra de Couture e Rousseau, 

descreve um movimento de deslocamento na função dos arquivos no seio das mudanças 

sociais. Segundo ele, houve 
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[...] o desenvolvimento da História como disciplina [...] em que fontes originais são 
utilizadas como materiais de apoio à investigação, os depósitos de arquivo, outrora 
considerados sobretudo como “arsenais de leis”, transformaram-se agora em 
“arsenais da história” (1998, p. 17).  

 
 

O Arquivo Nacional criado pelos revolucionários fazia parte de um projeto de nação, 

reunindo ali os principais símbolos. 

 
Os arquivos da Revolução Francesa agrupam, em primeiro lugar, os documentos 
das instâncias governamentais da Revolução. São também constituídos pelo núcleo 
duro da nova ordem. Eles são não só o receptáculo de documentos em sentido 
comum; recebem também objetos com carácter fundador muito acentuado: os selos 
da República, os tipos de moedas, os padrões dos pesos e medidas (SANTONI 
apud COUTURE; ROUSSEAU, 1998, p. 37). 

 
 

No contexto de relevância institucional que assume essa centralização dos arquivos, 

destaca-se, sobretudo, a importância do papel de subsidiar a construção de uma memória 

nacional. Esta seria um empreendimento realizado a partir da concentração dos documentos.  

 
Foi o que sucedeu, notadamente em Paris, quando a Revolução Francesa 
concentrou em um único depósito, denominado Archives Nacionales, documentos 
os mais diversos, tais como o Tesouro de Cartas Reais, os arquivos do Parlamento 
de Paris, os das Abadias e conventos da região parisiense, os dos ministérios do 
governo real, os dos príncipes emigrados etc., aos quais se juntaram, logo depois, 
os papéis provenientes das novas assembléias e administrações criadas pela 
Revolução (DUCHEIN, 1983, p. 15). 

 

Na Inglaterra institui-se, em 1838, o Public Record Office. Neste mesmo ano se cria o 

atual Arquivo Nacional no Brasil. Para Schellenberg (2002, p. 31), as razões para instituir esse 

modelo de arquivo público encontram-se na ordem de ser uma fonte cultural, dentro de 

objetivos do projeto historiográfico do século XIX, considerando a evidência dos direitos das 

novas relações de cidadania e governo que estavam surgindo e, também, da ordem oficial que 

caracterizava o trabalho governamental. 

Dentro desse quadro, com o modelo de instituições arquivísticas dirigidas aos 

objetivos de pesquisa histórica, apresenta-se a experiência francesa de formulação da 

abordagem do respeito pela totalidade de cada arquivo. 
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1.1.2 O enunciado francês 
 

No contexto da Revolução Francesa, ocorreu a reunião dos arquivos no Arquivo 

Nacional, que se manifestou, radicalmente, contrária ao mínimo do que já havia sido 

desenvolvido sobre a relação entre o acúmulo dos documentos e a atividade geradora deste. O 

desmonte que começa ser realizado nos arquivos trouxe conseqüências negativas de imediato. 

No entanto, no percurso da adulteração da noção orgânica já existente em torno do conceito 

de arquivo, os franceses trazem uma contribuição para a questão que surge da prática com o 

caos gerado na incorporação de diferentes arquivos pelo Arquivo Nacional. 

 
 

A política de incorporações em massa e a subseqüente reordenação dos arquivos, 
baseada em concepções ideológicas atingiram tais proporções em França, que a 
situação se tornou de certo modo incontrolável e alarmante, do ponto de vista 
arquivístico. Face a esse estado de coisas, surgiu a necessidade de impor ordem 
no caos que se gerara, o que levou à formulação de umas “instructions pour la 

mise en ordre et le classement des archives départementales et communales” 
(SILVA et al., p. 107, negrito nosso). 

 
 

O problema demandou solução que ao seu tempo foi pragmática. O fato de ser objeto 

de uma circular – despacho administrativo – é sintomático. A solução veio por meio de 

instruções promulgadas pela direção do Ministério do Interior, inspiradas no que propõe o 

então chefe da Seção Administrativa dos Arquivos Departamentais, Natalys de Wally – em 24 

de abril de 1841.  

A ambiência administrativa dessa resolução poderia tornar tal diretriz exclusivamente 

pragmática, não fossem os posteriores lampejos de intenção de justificar o enunciado. 

Percebe-se, assim, na idéia de fundo de arquivo uma totalidade descaracterizada quando numa 

classificação por assunto.  

 
A classificação geral por fundos é uma única verdadeiramente capaz de assegurar o 
pronto cumprimento de uma ordem regular e uniforme [...] Se, em lugar desse 
método, fundamentado, por assim dizer, na natureza das coisas, se propõe uma 
ordenação teórica [...], os arquivos cairão em desordem difícil de remediar [...] Em 
qualquer outro tipo de classificação que não seja por fundos corre-se o grande risco 
de não se saber onde encontrar um documento (WALLY, 1890, apud DUCHEIN, 
1983, p. 16). 

 

Schellenberg reconhece as raízes pragmáticas do respeito aos fundos de arquivo. Um 

de seus argumentos sobre a importância do princípio é: 
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O princípio confere ao arquivista orientação prática e econômica para o arranjo, 
descrição e consulta dos documentos em sua custódia. Antes de formulado o 
princípio, os arquivistas, como vimos, reordenavam, em relação aos assuntos [...] 
Tal reajustamento era muito complicado [...] Tão moroso se revelava que absorvia, 
em geral, todo o tempo do arquivista. [...] O princípio de proveniência suplantou o 
processo de dispor os papéis em conformidade com os assuntos. Destarte, um 
método de arranjo de todo dificultoso viu-se substituído por outro de caráter 
prático (SCHELLENBERG, 1980, p. 110, grifos nossos). 

 
 

O fundamental na circular de 1841 é que determina que não haja mistura das 

proveniências e que os documentos de instituições diferentes não podem ser mesclados. 

 
 

O respeito deste primeiro grau é essencial para que os documentos de arquivo 
conservem a sua plena utilidade administrativa, uma vez que os documentos 
activos e semiactivos de uma unidade formam uma entidade própria que não pode 
ser misturada com os documentos de uma ou de várias outras unidades. Por outro 
lado, este primeiro grau é também indispensável à plena existência do valor de 
testemunho do documento de arquivo, visto que o próprio fundo de arquivo, de que 
depende esse valor, procede diretamente desse respeito (SCHELLENBERG, 1980, 
p. 83). 

 
 

Nesse sentido, busca-se a preservação da construção de um conjunto de documentos 

acumulados no entorno de uma atividade, consolida-se a noção de fundo em que a própria 

existência pressupõe não desmontá-lo em outros. Em outro trabalho, Schellenberg comenta: 

 
Conquanto o princípio do respect des fonds não haja sido adotado consistentemente 
na França, depois de sua formulação em 1841, deu-se, contudo, um importante 
passo à frente. O antigo sistema de arranjar os documentos de acordo com algum 
sistema arbitrário de classificação de assuntos foi abandonado, ao menos 
teoricamente, e substituído por um sistema baseado em princípio aplicável de 
maneira geral (2002, p. 245). 

 
 

O enunciado francês do respeito pelos fundos de arquivo tem sido reconhecido como 

um marco importante na formação do saber arquivístico. Essa experiência teria formulado os 

traços essenciais do conceito de arquivo. A partir de então haveria uma compreensão 

objetivada dessa unidade lógica formada pelo conjunto de documentos acumulados no 

exercício de uma atividade, tendo em vista suas funções de testemunhar o passado.  

Essa seria uma contribuição ao trabalho arquivístico que foi ampliada na publicação do 

Manual dos Holandeses, aproximadamente 50 anos depois da enunciação do respeito aos 
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fundos de arquivo pelos franceses.  

 

1.1.3 O Manual dos Holandeses 
 

O Manual dos Holandeses é a forma como se conhece, no Brasil, o Manual de arranjo 

e descrição de arquivos. Essa obra foi publicada pela Associação dos Arquivistas Holandeses 

em 1898. 

Além de marco fundador da Arquivologia na literatura da área, é, também, nas 

palavras de Couture e Rousseau, estandarte do “segundo grau” do “princípio da 

proveniência”: 

 
No segundo grau, o princípio da proveniência exige que todos os documentos em 
um fundo de arquivo ocupem um determinado lugar que tem de ser respeitado ou 
restabelecido, caso a ordem primitiva ou a ordem original tenha sido modificada 
por qualquer razão (COUTURE; ROUSSEAU, 1998, p. 83). 

 
 

O Manual dos Holandeses é absolutamente inovador ao seu tempo com as enunciações 

emitidas, incluindo discussões conceituais, apesar de ser um manual com todo o pragmatismo 

que porventura possa sugerir. É estruturado no formato de cem “parágrafos”, designação 

adotada pelos próprios autores. O conteúdo está desenvolvido na condução dos comentários 

de cada uma das normas.  

Existe um aspecto em que a obra fica datada. São questões específicas de tipologia 

documental, práticas de acondicionamento e modelos institucionais, que são características de 

uma época.  

A produção foi coletiva, “ao se discutir, na Associação dos Arquivistas, a proposição 

em apreço, houve, num ponto, divergência de opiniões” (ASSOCIAÇÃO DOS 

ARQUIVISTAS HOLANDESES, 1973, p. 48). 

Parece nítido, desde o prefácio, a construção de diretrizes em detrimento da suposta 

rigidez de uma normatização de procedimentos. “Enganar-se-ia redondamente, porém, quem 

nos atribuísse o desejo de colocar as regras no presente Manual como um jugo aos ombros dos 

nossos colegas” (ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS HOLANDESES, 1973, p. 11). Ao 

exporem sobre a estrutura do inventário, demonstra-se, em sua essência, o quanto eles 

ultrapassaram os parâmetros de meramente regrar o tratamento dos arquivos, no sentido de 

que revela o quanto este espaço de saber aplicado tende a conduzir-se por princípios. 
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O ponto de vista a partir do qual cumpre ordenar o arquivo há de ser definido pelo 
julgamento do arquivista, que deve levar em conta, nessa matéria, a natureza do 
acervo. [...] como já foi observado, cada arquivo reclama o seu próprio arranjo e, 
por muito desejável que fosse estatuir regras gerais a esse respeito, há que 
renunciar a semelhante propósito (ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS 
HOLANDESES, 1973, p. 111, grifo nosso). 

 
O parágrafo 16 e seu comentário são emblemáticos no tocante à perspectiva que está 

sendo apresentada aqui. Inicia-se com o reconhecimento da existência de um método na 

disposição arranjada dos arquivos: há relações entre os documentos constituindo o todo. A 

organização da administração que produziu o arquivo está refletida na acumulação por ela 

feita. 

 
O sistema de arranjo deve ser baseado na organização original do arquivo, a qual, 
na sua essência, corresponde à organização do órgão administrativo que o produziu. 
[...] Esta regra, adotada pela Associação de Arquivistas, é, de todas, a mais 
importante, porque nela se formula o princípio fundamental, do qual derivam as 
demais (ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS HOLANDESES, 1973, p. 44, grifo 
nosso). 

 
Os mesmos arquivistas acreditavam que 

 
A organização original de um arquivo deve corresponder naturalmente, nas suas 
linhas principais, à antiga estrutura da entidade administrativa que o produziu. Isso 

dispensa demonstração. A antiga organização não se formou arbitrariamente, não 
resultou do acaso, mas é a conseqüência lógica do modo por que se constituiu a 
unidade administrativa, de cujas funções o arquivo é resultado. Esse órgão 
construiu, por assim dizer, o seu arquivo e, ao fazê-lo, tomou em consideração a 
sua própria constituição e necessidades (p. 47, grifos nossos). 

 
 

No parágrafo seguinte desenvolve-se a positividade de uma reconstituição da ordem 

original de conjuntos recolhidos a uma instituição centralizadora. 

 
No arranjo do arquivo, portanto, urge, antes de mais nada, restabelecer o quanto 
possível a ordem original. Somente então será possível julgar-se se é conveniente, 
ou não, e até que ponto, dela apartar-se. [...] faz ressaltar o fato de que, via de regra, 
aquele arranjo se estabeleceu em consonância com os requisitos da organização 
passada e se acha a eles estreitamente vinculado (p. 49 e 50). 

 
Os arquivistas holandeses criaram mesmo uma espécie de sacralidade da ordenação 

imposta na ocasião da acumulação administrativa dos documentos, e nisso estaria a existência 

do que é arquivo, compreensão evidente no seguinte comentário: “O arquivo é um todo 

orgânico, que se veio criando durante certo período de tempo e não algo feito mais tarde, em 
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determinada data fixa” (p. 117). 

É interessante como o parágrafo 38 assevera a mentalidade da abordagem arquivística 

dos documentos observando o elemento catalisador do conjunto fazendo do grupo unidade 

orgânica. “Antes de descrever-se um volume ou um amarrado cumpre conceber-se claramente 

a idéia dominante que presidiu à formação” (p. 80). 

Encontra-se no parágrafo 21 a constatação da perspectiva de análise documental 

fundamentalmente original da disciplina arquivística sobre seu objeto. “Não é o assunto do 

documento, mas a sua destinação, o que deve determinar o lugar que lhe cabe ocupar no 

arquivo” (p. 58, grifo nosso). O fio condutor do “olhar” arquivístico reside no perguntar sobre 

a atividade institucionalizada que foi fator gerador da acumulação; e, nesta relação, visualizar 

a constituição do arquivo. 

A visão histórica dos arquivos se distingue por esses elementos de valorização das 

entidades custodiadoras de acervos para a pesquisa, fundamentalmente, historiográfica. 

Aponta-se para o surgimento, no século XIX, de um modelo de instituição arquivística que 

concentra documentos deslocados do lugar em que foram administrativamente acumulados 

para ocuparem espaço num depósito centrado em servir a pesquisa histórica. 

No entanto, até a chamada “explosão documental”, na primeira metade do século XX, 

não se colocava o problema de guardar todos os documentos produzidos pelas administrações. 

A emergência de uma visão gerencial para suprir a demanda de racionalização da 

produção, do uso administrativo e da eliminação de documentos associa-se à perspectiva que 

vai se estabelecendo de não se poder guardar tudo. 

 

1.2 A VISÃO GERENCIAL DOS ARQUIVOS 

 
Na primeira metade do século XX delineia-se uma realidade na qual as necessidades 

da administração pública encampam uma possível agenda da Arquivologia, num movimento 

de aproximação da função social dos arquivos às demandas de eficiência e transparência 

administrativas do Estado. 

As iniciativas governamentais nos Estados Unidos, entre 1905-1909, de instalar um 

comitê presidencial para aprimorar métodos departamentais sobre os documentos; a criação 

no período de 1910 a 1933 de comissões, planos e conselhos para busca de eficiência por 

parte do governo federal, bem como os trabalhos desenvolvidos pelas Comissões Hoover, em 
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1947-1949 e em 1953-1955, para a organização do ramo executivo do governo em relação à 

sua produção documental, foram fatos que colocaram em evidência o surgimento de uma 

visão gerencial dos arquivos (SCHELLENBERG, 1959) 

Assim, com a denominada explosão documental, a partir da Segunda Guerra Mundial, 

as demandas por uma eficácia da ação administrativa e para uma eficiente gestão econômica 

crescem e exigem das comissões governamentais nos EUA soluções para o volume de 

documentos do Estado. 

O controle sobre a seleção de documentos a conservar e o processo de reduzir a 

proporções manipuláveis a massa documental característica da administração moderna, 

buscando a conservação permanente daquela que tem valor cultural futuro, sem menosprezar a 

integridade substantiva da massa documental para efeitos de pesquisa, configurariam uma 

renovação epistemológica no universo da Arquivologia, assinalada pela adoção do conceito de 

gestão de documentos (INDOLFO, 2008). 

Nessa perspectiva os arquivos são fundamentalmente instrumentos auxiliares da 

administração. Segundo Rodrigues (2002), são o espaço para preservar a memória 

institucional, conservando direitos estabelecidos em processos administrativos. Portanto, o 

arquivo é entendido como o conjunto de documentos, a sua organização e o serviço 

estruturado em torno do seu uso. 

O arquivo é reconhecido nos processos de documentação das transações de seu 

produtor. Os documentos são entendidos como possibilidade de consignação do ato, para um 

eventual retorno ao registrado nesse contexto de controle, de prova e de tomada de decisão. 

Na visão gerencial dos arquivos, enfatiza-se a perspectiva da gestão administrativa. 

Têm-se os objetivos de sustentar direitos da instituição servindo-lhe de memória para uma 

continuidade assentada nos atos registrados. De modo geral, surge um modelo de 

compreensão das funções arquivísticas no controle documental desde o planejamento da 

criação até a sua destinação final. 

De acordo com Jardim (1995), a visão gerencial seria menos uma rejeição à visão 

histórica do que sua ampliação em novas bases. Supõe-se que as instituições arquivísticas, 

especialmente as anglo-saxônicas, além de ampliar suas funções, renovem sua vocação como 

“lugar de memória”. 
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1.2.1 A Gestão de Documentos 
 

Para Evans (1994), a Gestão de Documentos coloca os fundamentos para um enfoque 

global da administração de arquivos e documentos. Ele afirma que os registros e os arquivos 

são ferramentas (instrumentos) e subprodutos dos processos administrativos. Portanto, os 

documentos, independentemente de sua forma física ou características, são aqueles gerados ou 

recebidos e mantidos por uma instituição ou organização, na administração de suas atividades. 

O documento é entendido na condição oficial e legal, de acordo com seu contexto 

institucional e organizacional. A administração de documentos é identificada como área da 

gerência administrativa geral, relacionada com o aumento da economia e eficiência na 

preparação, na manutenção e na recuperação dos registros documentais.  

O ciclo de vida dos documentos é compreendido desde sua produção ou recepção por 

qualquer repartição, passando pela sua manutenção e sua recuperação na administração de 

uma organização, até sua retenção como parte dos arquivos da instituição ou sua destruição 

final. 

Essa compreensão das funções arquivísticas tem a finalidade de efetivar um controle 

eficiente da administração, com a aplicação de princípios e técnicas para reduzir a quantidade 

e melhorar a qualidade dos documentos; para manter (processamento e arquivamento) e 

utilizar os documentos no exercício das atividades dessas instituições; para assegurar a 

transferência sistemática para depósitos intermediários dos documentos de uso não corrente e 

para efetuar a avaliação dos documentos preservando aqueles que têm valor permanente para 

a instituição. 

Na publicação Gestão de Documentos: conceitos e procedimentos básicos (ARQUIVO 

NACIONAL, 1995, p. 15) encontra-se a estruturação das fases que vêm sendo entendidas 

como momentos básicos desse planejamento, controle e organização para os documentos no 

escopo gerencial das organizações.  

Elas seriam: a produção de documentos racionalizada para evitar o não essencial, 

ampliar a utilização dos documentos necessários e aplicar adequadamente recursos 

tecnológicos (reprografia, automação); a utilização dos documentos priorizando a 

disponibilidade rápida dos documentos necessários; utilização a baixo custo dos documentos e 

mobilização de recursos de armazenamento de acordo com a freqüência e natureza das 

consultas; e a destinação dos documentos realizando a identificação dos documentos por 

classes, a classificação destas classes com vistas a sua conservação ou eliminação e 
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eliminação periódica de documentos não permanentes. 

A visão gerencial dos arquivos, com o estabelecimento de normas para o tratamento 

documental, auxilia a tomada de decisão. A implementação do controle sobre os trâmites 

documentais é um modo de assegurar a localização dos documentos na condução 

administrativa das transações. 

Essa perspectiva da gestão de documentos tem na avaliação que estabelece 

temporalidade e destinação aos documentos uma referência essencial. 

 

1.2.2 A avaliação e a temporalidade dos documentos 
 

As práticas arquivísticas sob a orientação do conceito de Gestão de Documentos 

evidenciam a condição essencial da avaliação documental na sustentação da buscada 

racionalização do ciclo vital dos documentos. 

O conceito de arquivo precisaria, segundo Schellenberg (2002), incorporar dinâmicas 

seletivas para formar a parte da massa documental que apresentasse valores para além das 

razões pelas quais os documentos vieram a existir. 

Os motivos de ordem administrativa, e não a disponibilidade tecnológica para 

proliferação dos documentos, caracterizariam a produção documental resultante das ações de 

trabalho dentro das organizações. Desse modo, desenvolvem-se argumentos para racionalizar 

a formação dos arquivos. Inicialmente um controle da produção de documentos com a 

simplificação dos métodos de trabalho envolvendo rotinas de padronizações das formas de 

documentar. 

Daí a importância da classificação para avaliar e estabelecer temporalidade aos 

documentos. No contexto dos arquivos, essa classificação seria entendida a partir da lógica 

orgânica entre a natureza da ação que gera o documento e a forma conferida a este. 

É diante da impossibilidade de guardar tudo que se colocaria a avaliação de 

documentos. Uma primeira sistematização dos argumentos em torno dessa atividade de 

valoração seria a distinção de valores que marcam os documentos na contemporaneidade: 

valores primários e secundários. 

Os documentos nasceriam no cumprimento das atividades exercidas pela entidade 

produtora do arquivo com implicações administrativas, fiscais, legais e executivas, que 

impõem os traços caracterizadores do valor primário, uma categorização do ambiente 
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originário do acervo. 

Os valores secundários teriam de ser identificados nas formas documentais seriadas 

que representam a origem, o desenvolvimento e o funcionamento do produtor do arquivo, 

servindo-lhe de testemunho sobre a existência e as atividades exercidas. Além disso, uma 

importância informativa atribuída aos documentos de conteúdo com elevado grau de 

concentração de informação não recapitulada.  

A visão gerencial ecoa as compreensões da Administração. Aponta-se para o 

florescimento de filosofias da Administração na perspectiva da mediação burocrática da 

racionalidade corporificada no documento. Este passa ser visto como imbuído do atributo 

racional dentro do funcionamento das organizações. 

Do ponto de vista da gestão, o documento é mais do que algo decorrente dos 

procedimentos administrativos contendo privilegiado testemunho do que aconteceu, é o 

próprio fundamento e razão dos processos de trabalho nas organizações. 

A visão gerencial dos arquivos privilegia a entidade documental para a implementação 

de programas de gerenciamento arquivístico dentro das administrações. No entanto, nota-se 

que ocorrem alterações nesse contexto a partir da emergência de uma chamada era da 

informação com o advento das tecnologias de informação e de comunicação, o que 

promoveria uma abordagem informacional dos arquivos. 

 

1.3 A VISÃO INFORMACIONAL DOS ARQUIVOS 

 
Ao final do século XX inicia-se uma reformulação de domínio na Arquivologia. Nesse 

período emerge o estabelecimento da associação da finalidade dos arquivos à de informação 

como uma responsabilidade assumida pela área. 

Para Thomassem (2006), arquivo é o conceito central nos estudos da Arquivologia. 

Esse autor identifica a presença da noção de arquivo a partir da vida cotidiana até às 

configurações governamentais e empresariais, em que o modo arquivístico de agir tem o 

intuito de dar suporte à memória dos produtores de arquivo. 

Nessa demonstração de um fenômeno arquivístico é colocada a composição 

informacional dos arquivos no sentido de informações serem produzidas e estruturadas na 

dinâmica dos processos de trabalho. Quer dizer, o arquivo é formado por informações que são 

geradas no curso das tarefas realizadas, por isso informações profundamente relacionadas a 
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esses processos de trabalho. A mediação informacional instituidora do arquivo teria a forma 

de registros relacionados com o encadeamento de ações enquanto processos de trabalho 

geradores e estruturadores de informação. 

A função dos arquivos estaria na perspectiva das possíveis reutilizações da informação 

gerada e estruturada por processos de trabalho, que lhes impõem uma interpretação 

contextual. O primeiro momento dessa lógica é o apoio operacional dos arquivos para 

continuidade administrativa. A tomada de decisão é munida de referências anteriores, a 

validação dos compromissos envolve os arquivos, os ideais de prestação de contas demandam 

a evidência arquivística confiável.  

Essas seriam as funções primárias do arquivo caracterizadas pela intencionalidade da 

entidade produtora no desempenho de processos de trabalho. A função secundária do arquivo 

seria a de herança cultural, numa outra ordem de intencionalidade, que identifica o que é 

representativo para a posteridade.  

A forma registrada da informação, na perspectiva arquivística, estabeleceria uma 

compreensão a partir dos elementos que constituem os documentos. A noção de forma 

material da informação, com aspectos físicos e intelectuais, é entendida como instituidora de 

uma unidade lógica envolvendo carregador físico dessa informação e a função na criação do 

registro. 

Os objetivos desse saber arquivístico repousariam nos processos informacionais que 

são produtos e produtores da realização de uma função. A preservação de uma estrutura 

informacional que serve de evidência para transações efetuadas. 

A metodologia da Arquivologia estaria apoiada nos aspectos de forma material, de 

estrutura organizacional e de contexto administrativo, caracterizadores do fenômeno 

informacional nos arquivos.  

Nessa abordagem, defendida por Thomassen, pretende-se que o trabalho arquivístico 

seja de análise da missão, da função e das tarefas do produtor do arquivo, visando a configurar 

uma instância de intervenção para o arquivista, na perspectiva de ser este um agente na 

otimização de fluxos informacionais. 

A pesquisa arquivística estaria interessada em estudar as relações entre a informação e 

os elementos de contexto de sua geração e estruturação. 

Angelika Menne-Haritz (1998), autora que se dedica aos estudos da avaliação e da 

proveniência em ambientes eletrônicos, coloca o paradoxo que só a destruição de partes dos 

649



 

 

registros abre acesso à informação potencial da situação original. Usa a metáfora de uma 

floresta que não pode ser vista, porque há muitas árvores. Nessa perspectiva, insere a 

relevância da avaliação para promover o acesso às informações no contexto do arquivo. 

Essa visão informacional dos arquivos tem sido apresentada, na literatura da área, na 

perspectiva da gestão da informação dentro das organizações. 

 

 

1.3.1 A gestão da informação arquivística 
 

O papel da informação no contexto administrativo é assinalado como recurso 

estratégico, tão importante como os recursos materiais e financeiros.  

Segundo Couture e Rosseau (1998, p. 65), as organizações apresentam necessidades 

de acesso rápido a informações. Esses processos informacionais são entendidos como redes de 

comunicação por onde circula informação de características afetas ao âmbito profissional do 

arquivista. 

 

Todos os membros do organismo têm necessidade de informação para 
desempenharem as suas respectivas funções. Arranjam informação necessária tanto 
no exterior como no interior do organismo. Essa informação pode ser verbal ou 
registrada num suporte como o papel, a fita magnética, o vídeo, o disco óptico ou o 
microfilme. Pode ser ou orgânica, isto é, elaborada, enviada ou recebida no âmbito 
da sua missão, ou não orgânica, isto é, produzida fora do âmbito desta. A produção 
de informações orgânicas dá origem aos arquivos do organismo.  

 

Para Ketelaar (2002), na visão informacional, a idéia de arquivo continua sendo o 

potencial de servir para compreender o passado, como é enfatizado pela perspectiva histórica. 

O arquivo está no valor atribuído pela sociedade à manutenção de evidência do passado para o 

futuro. 

Entende-se que a gestão, sobre as atividades dentro de uma organização, apreende um 

processo de geração de informação vinculada ao contexto de andamento das tarefas dessa 

organização. Nesse sentido, percebe-se a formação distribuída da produção informacional, que 

deve ser gerida na perspectiva de serem processos comunicativos, além de evidência do 

funcionamento da organização, servindo-lhe de memória. 

Ketelaar enxerga as práticas diárias das organizações na produção informacional às 

vezes indefinida entre o oficial e a formação paralela de arquivamentos de conveniência 
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relacionados às tarefas organizacionais. As atividades de criação e utilização da informação 

estariam orientadas à transmissão da ação e da experiência através do tempo, um fenômeno 

individual e coletivo. 

De acordo com Terry Cook (1998), o arquivo deve ser reconhecido como um ambiente 

informacional. Haveria um complexo de ações envolvidas na realização de um trabalho numa 

dinâmica de usos da informação. As tecnologias de informação e de comunicação são vistas 

como o fator de impacto para as mudanças na direção de uma visão informacional das práticas 

arquivísticas. 

Assim, observa-se que, tanto na visão histórica como na gerencial, o objeto do trabalho 

arquivístico é abordado do ponto de vista de ser uma entidade, nesse caso a documental. 

Quanto a visão informacional, nota-se, fundamentalmente, a ênfase nas ações de informação, 

ou seja, abordar relações ou processos de comunicação no quadro das interações 

intersubjetivas. 

Para Rodrigues (2006, p. 21) exigências informacionais da sociedade atual tanto na 

perspectiva dos serviços governamentais quanto dos negócios terão colocado mudanças nas 

funções e atividades dos arquivistas com necessidades de tratamento e recuperação da 

informação que redefine os objetivos e o corpo conceitual da Arquivologia. 

1.3.2 A normalização arquivística 
 

As iniciativas de normalização da descrição arquivística têm sido apresentadas como 

uma preocupação com uma melhor recuperação da informação nos arquivos. Para Leão (2006, 

p. 24), “do ponto de vista arquivístico, ter acesso à informação significa a construção de um 

acesso à informação contextualizada, de acordo com suas condições de produção”.  

A descrição arquivística buscaria identificar os elementos de informação dos arquivos 

para a instauração de sistemas de recuperação da informação arquivística. 

De acordo com Fonseca (2001), ao fim da década de 1980, o Conselho Internacional 

de Arquivos iniciou o processo de construção de normas de descrição de documentos 

arquivísticos a serem propostas à comunidade arquivística internacional. Em janeiro de 1992, 

foi elaborada a primeira versão da ISAD(G) – Norma geral internacional de descrição 

arquivística, que estabelece áreas de informação para a descrição arquivística padronizada. 

Em 1996 foi concluída a ISAAR (CPF) – Norma internacional de registro de autoridade 

arquivística para entidades coletivas, pessoas e famílias, que propõe o registro de autoridade 
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para entidades produtoras de arquivo. 

Nesse quadro, aponta-se, ainda, para as iniciativas do Conselho Internacional de 

Arquivos, por meio do atual Comitê de Boas Práticas Arquivísticas, que vem elaborando 

normas para o trabalho arquivístico. É o caso da ISIAH, em discussão, para regrar os 

elementos de descrição das instituições custodiadoras de acervos arquivísticos, e a ISDF, 

também em discussão, para a descrição das funções de produtores de arquivo.   

Santos (2007, p. 65), em artigo sobre a representação da informação em arquivos, trata 

da viabilidade de uso de padrões utilizados na biblioteconomia e seu impacto na 

Arquivologia. 

 

Tem-se como certo que a palavra de ordem da era da globalização é o 
compartilhamento de informações visando à economia de recursos. Para que isso 
ocorra de forma eficiente e eficaz, necessário se faz que a padronização da 
representação da informação seja estruturada de forma mais coerente, atendendo às 
necessidades de buscas de usuários, não só de bibliotecas, mas, também, de 
arquivos. 

 

Os movimentos de normalização das práticas arquivísticas representariam uma 

abordagem informacional dos arquivos. O que vai ao encontro da proposta de uma gestão da 

informação na perspectiva do saber arquivístico inserir-se nesse quadro de intervenção 

profissional sobre o domínio informacional no mundo contemporâneo. 

A visão informacional tem sido apresentada, na literatura da área, em associação com 

as transformações socioculturais a partir da emergência das tecnologias da informação e 

comunicação. Nesse sentido, a atualização das práticas arquivísticas em relação aos discursos 

das novas tecnologias, difundidos no final do século XX, concederia à informação uma 

condição fundamental no território da Arquivologia. Isto se soma ao surgimento de 

movimentos de normalização das práticas arquivísticas na direção das iniciativas 

internacionais de padronização da informação visando à interoperabilidade dos sistemas 

informacionais. Nessa normalização, objetiva-se uma descrição arquivística que estrutura 

informação para servir de “ponto de acesso”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para indicar a unidade de cada uma das visões, recorreu-se à estruturação dos 

argumentos na descrição de práticas e discursos, historicamente referenciados, configurando 
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perspectivas específicas em cada uma das visões. Além da caracterização interna das três 

visões, buscou-se também a contextualização de sua emergência num quadro mais amplo.   

Considera-se que há uma visão histórica dos arquivos que se estabelece com o modelo 

de instituição arquivística típica do século XIX, que privilegia a dimensão patrimonial de 

acervos custodiados, para servirem à produção historiográfica. Nesse sentido, há o 

reconhecimento da importância da experiência francesa na criação dos arquivos nacionais, 

além de enunciar a abordagem contextual que caracteriza o saber arquivístico. 

O quadro histórico da primeira metade do século XX é o elemento de fundo para a 

identificação do surgimento de uma visão gerencial dos arquivos. As relações entre os 

arquivos e a administração teriam sido, em alguma medida, negligenciadas no cenário da 

formação dos Estados nacionais. Os arquivos eram, na visão histórica, vistos enquanto 

instituições para a sustentação de identidades nacionais. 

A visão gerencial estabeleceria uma ampliação das funções arquivísticas. A demanda 

de eficiência estatal, frente aos problemas da “explosão documental” por parte dos países 

desenvolvidos, no período chamado entreguerras, e o ambiente de difusão das idéias de 

administração científica, delineariam o surgimento do conceito e das práticas de gestão de 

documentos. 

A estruturação de técnicas e procedimentos cobrindo a produção, a utilização e a 

destinação dos documentos dentro das administrações instituiria a compreensão do papel dos 

serviços de arquivo na racionalização do uso e da temporalidade dos documentos. 

O outro enfoque é a visão informacional dos arquivos. O discurso da importância da 

informação como recurso estratégico do ponto de vista do desenvolvimento e da orientação de 

sucesso das organizações, se faz presente, por exemplo, nas iniciativas de sistemas nacionais 

de informação recomendados pela Unesco e, também, nas aplicações dos sistemas de 

recuperação de informação aos arquivos. 
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Resumo: 

Esta pesquisa busca caracterizar a noção de informação arquivística presente na produção de 

conhecimento arquivístico no Brasil. Trata-se de discutir a emergência dessa noção expressa 

em teses e dissertações que contemplam questões da área de Arquivologia, especificamente, 

no quadro brasileiro, no período de 1996-2006. A intenção é apresentar as principais 

evidências dessa emergência no quadro brasileiro, apresentando também definições de 

informação arquivística na literatura. Propõe-se uma interpretação que reconhece a 

existência de três atributos caracterizadores da noção de informação arquivística (de 

significado, de materialidade e de evidência). Relaciona-se, ainda, a abordagem 

informacional dos arquivos com uma perspectiva de inovação no discurso sobre as práticas 

arquivísticas na contemporaneidade. Essa inovação estaria presente na orientação de sucesso 

dos negócios organizacionais e nos movimentos das instituições arquivísticas, quando da 

representação temática dos conteúdos de documentos de arquivo por meio dos sistemas ou 

redes de informação. Essas considerações evidenciam o arquivo no reconhecimento de 

formas reificadas da vida nas sociedades contemporâneas, em que se dá a burocratização das 

relações substituindo formas tradicionais de integração social. Sugere uma lógica em que a 

inteligibilidade da comunicação seja diplomaticamente mediada pelo documentar. Essa 

dinâmica é, ao mesmo tempo, comunicativa e validativa. 

 

Palavras-chave: informação arquivística; arquivologia; arquivo e informação. 

 

1 A NOÇÃO DE INFORMAÇÃO ARQUIVÍSTICA 
 

Sabe-se que, desde o século XIX, o documento de arquivo representa um conceito 

importante para o saber arquivístico. Mas como entender o surgimento, no final do século XX, 



 

 

da idéia de informação arquivística? A definição de informação arquivística não está 

contemplada em obras de referência da área, no Brasil. Por exemplo, encontra-se ausente no 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, publicado em 2005, pelo Arquivo 

Nacional. 

Para Monção (2006), documento arquivístico e informação arquivística representariam 

dois conceitos a serem objeto de estudo da Arquivologia. Nesse sentido, haveria uma disputa 

entre a eleição de um ou outro para indicar a centralidade da abordagem arquivística.  

 
Conclui-se que o documento arquivístico permanece como objeto de estudo da 
arquivística, porém as discussões estão avançando de forma bastante intensa em 
relação à mudança do objeto de estudo, no sentido de vir a ser a informação 
arquivística. Essa mudança ainda encontra bastante resistência por parte da 
comunidade científica e profissional da área. [...] Com base na literatura revisada, 
pode-se dizer que a informação arquivística constitui-se em grande desafio para a 
área, devido à ausência de conceitos a respeito e à responsabilidade de vir a ser o 
objeto de estudo da Arquivologia (MONÇÃO, 2006, p. 27).  

 
A intenção, aqui, é apresentar a noção de informação arquivística do modo como está 

caracterizada por meio da revisão de literatura realizada até este momento. Partindo disso, 

indica-se antes a abordagem arquivística da entidade documental. Em seguida, começa-se 

apontar a emergência da noção de informação arquivística como uma expressão da abordagem 

informacional dos arquivos.  

Chama-se a atenção para as principais evidências dessa emergência no quadro 

brasileiro, apresentando também definições de informação arquivística na literatura. Essas 

definições são desdobradas em considerações explicativas sobre suas implicações conceituais, 

além da formulação de provocações em torno desse tema. 

Para aprofundamento de tais problematizações, propõe-se uma interpretação que 

reconhece a existência de atributos caracterizadores da noção de informação arquivística. 

Aponta-se ainda para a colocação de outros questionamentos. 

Busca-se, assim, uma explicitação para a noção de informação arquivística. Esse 

exercício é realizado mobilizando autores em que a noção está sendo caracterizada no âmbito 

da literatura da Arquivologia.  

Diferentemente da emergente perspectiva informacional, expressa pela noção de 

informação arquivística, os principais marcos do saber arquivístico apontam para o 

surgimento, no século XIX, de um modelo de instituição arquivística custodiadora de 

documentos, deslocados do lugar em que foram administrativamente acumulados para 
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ocuparem espaço num depósito centrado em servir a pesquisa histórica ou probatória.  

Essa ênfase no documento tem sido, tradicionalmente, reproduzida na Arquivologia. 

Para Fonseca (2005, p. 88 e 89), a Arquivologia encontra-se, historicamente, marcada pelas 

práticas visando à guarda e à preservação de documentos. 

� o objeto da “Arquivologia clássica” era identificado pelo conjunto de 
documentos produzidos ou recebidos por uma dada administração, era o 
arquivo (fond d’archive), custodiado por uma instituição arquivística;  

� suas principais entidades eram os documentos de arquivo como “artefatos” 
físicos,  e as interações entre estas entidades eram consideradas orgânicas por 
natureza. 

� os objetivos e a metodologia poderiam ser descritos como o controle físico e 
intelectual dos documentos (FONSECA, p. 88 e 89). 

 

1.1 A ABORDAGEM DA ENTIDADE DOCUMENTAL 

 
Autores de reconhecimento internacional na Arquivologia, como Heredia Herrera 

(1983) e Duranti (1994), consideram o saber arquivístico, essencialmente, estruturado em 

torno dos documentos. Deste ponto de vista, o arquivo é entendido como a totalidade de 

documentos produzidos ou recebidos oficialmente por uma administração que posteriormente 

se submete à custódia arquivística. 

A partir da emergência da Gestão de Documentos, na primeira metade do século XX, 

ocorre uma ampliação das funções arquivísticas para além da custódia de acervos em 

instituições arquivísticas, buscando a estruturação dos serviços de arquivo junto aos processos 

de trabalhos dentro das administrações. A Gestão de Documentos surge para racionalizar a 

produção, o uso administrativo e a eliminação de documentos.  

 
Não é a informação contida no documento o que interessa, e a arquivística não é 
uma “ciência da informação” (como muito freqüentemente se diz), ou só uma 
“ciência da informação”, senão que tem um conteúdo muito mais amplo; o que 
interessa é o significado pleno de cada documento, que se evidencia somente por 
meio do vínculo com todos os outros documentos do mesmo arquivo; o que 
interessa é conhecer como este documento foi produzido, ao longo de que 
procedimento administrativo e com que validade jurídico-administrativa 
(LODOLINI, 1988, p. 11, tradução nossa). 

 

Essa visão documentalista1 do arquivo, inicialmente associada ao patrimônio histórico, 

                                                           
1 Visão documentalista aqui quer indicar uma abordagem do saber e das práticas arquivísticas centrada na 
entidade documental. Busca-se estabelecer uma distinção entre a perspectiva arquivística que privilegia o 
documento para representação de seu objeto de trabalho e a da informação representando a centralidade do saber 
e das práticas em torno dos arquivos. No âmbito da Ciência da Informação, para Fernandes (2004), visão 
documentalista seria uma herança da Documentação, sobretudo da segunda geração que tem em Briet o maior 
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constituinte de um saber sobre os documentos autênticos, se aproxima da Gestão de 

Documentos. Nesse sentido, a permanência da idéia de que o arquivo é capaz de guindar o 

documentar ao estatuto documental probatório. Para Ricoeur (2000), o arquivo não é apenas o 

lugar físico, é um lugar social instituído com o fim de testemunho do passado por meio da 

prova documentária.  

Camargo (1994), ao abordar o arquivo sob este ponto de vista, sugere que as razões de 

ordem prática colocam uma redução e um condicionamento na produção de sentido do que 

está documentado. Admite uma estabilidade de sentido ao conteúdo dos documentos no 

contexto arquivístico. 

Para Sousa, a entidade documental é essencial para o saber arquivístico. 

 
O documento arquivístico é um artefato humano com pressupostos e características 
específicas. O ambiente e o conteúdo são delimitados e definidos pelo sujeito 
acumulador, que pode ser uma pessoa física ou jurídica. [...] o documento 
arquivístico nasce como resultado do cumprimento de uma atividade e é mantido 
como prova dela. E, também, com o objetivo de decidir, de agir e de controlar as 
decisões e as ações empreendidas e, ainda, para efetuar pesquisas retrospectivas 
que ponham em evidência decisões ou ações passadas (SOUSA, 2004, p. 120-122). 

 
 

Segundo Lopez (2000, p. 39), 

 
O documento de arquivo é uma prova mediada por diversas relações: de um lado a 
sua geração/uso institucional, de outro lado a interpretação e tradução destas 
funções na classificação documental; de um lado tudo aquilo que ela carrega 
enquanto índice (traço) do real e, do outro, sua leitura/interpretação feita pelo 
pesquisador. De um lado, o documento é resultante de uma vontade institucional, 
fruto de uma determinada concepção de mundo. Porém, é vetor tanto de novas 
ações . 

 

Esse autor caracteriza um contexto de geração dos documentos, no passado, enquanto 

produto de relações sociais que são objeto de intervenção, no ambiente da acumulação e da 

ordenação do acervo, tendo em vista a projeção de uso dos documentos como vetor de novas 

relações perspectivadas.  

De acordo com Lopez (p.81), a idéia de documento de arquivo comporta uma síntese 

entre informação e suporte. Ele entende que, no espaço do arquivo, o conteúdo informativo do 

documento, para além da observação isolada de uma inscrição, configura uma materialidade 

(potência de efeitos) que sustenta a produção de sentido sobre conteúdos em determinada 

                                                                                                                                                                                      
expoente, final dos anos de 1930. 
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direção. “O conteúdo informativo do documento [de arquivo] não pode ser analisado no 

vazio; isto é, como se não houvesse uma materialidade garantidora da fixação dessa 

informação e como se tal conteúdo não fosse produto de uma ação geradora do documento.”  

O trabalho arquivístico é entendido, fundamentalmente, assentado sobre o 

processamento técnico de documentos que resultaram da atividade de uma pessoa física ou 

jurídica. 

 

1.2 A EMERGÊNCIA DA INFORMAÇÃO ARQUIVÍSTICA 

 
A despeito dessa abordagem centrada na entidade documental no contexto dos 

arquivos, a expressão informação arquivística emerge na literatura da área da Arquivologia, 

nos anos de 1980, estabelecendo a abordagem informacional que inscreve o arquivo na 

dinâmica da importância que possui a informação na contemporaneidade.  

De acordo com Fonseca (2005, p. 13), há uma possibilidade renovadora a partir da 

perspectiva informacional no panorama arquivístico internacional. 

[…] destaca-se a criação, em 1987, do Groupe Interdisciplinaire de Recherche en 

Archivistique – GIRA (Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Arquivologia). O 
grupo de pesquisa foi criado na Escola de Biblioteconomia e Ciências da 
Informação da Universidade de Montreal – ESBI, no Canadá. O artigo publicado 
por seus fundadores em 1988, L’archivistique a-et-elle trouvé son identité, pode ser 
considerado um marco nas reflexões sobre a Arquivologia como área autônoma de 
conhecimento numa perspectiva contemporânea e a criação do grupo de pesquisa 
constitui-se em importante espaço de reflexão em torno das especificidades do 
fenômeno informacional arquivístico, na busca da construção de um conceito de 
informação arquivística.   

 
Desse modo, as idéias em torno do fenômeno informacional arquivístico têm sido 

colocadas em associação com movimentos de aproximação da Arquivologia de uma condição 

autônoma de área do conhecimento. 

 
A noção de informação arquivística é recente na literatura da área e ainda carece de 
verticalização teórica. Na verdade, a Arquivística tende a reconhecer os arquivos 
como seu objeto e não a informação arquivística. Em torno dessas duas 
perspectivas, situam-se as escolas de pensamento mais conservadoras – ainda 
predominantes – e as mais renovadoras. De modo geral, a primeira tendência 
encontra acolhida nos arquivos públicos europeus e, a segunda, em escolas de 
Ciência da Informação de universidades dos Estados Unidos e Canadá (JARDIM; 
FONSECA, 1998). 

 
A noção de informação arquivística é identificada, nesta citação, com um 

deslocamento de objeto na Arquivologia, além de sua aproximação com as escolas norte-

660



 

 

americanas e canadenses. Essa renovação tem apresentado evidências de um processo de 

alterações para a área dos arquivos no quadro brasileiro. 

As evidências sinalizadas são ainda pontuais, pois não se trata de um levantamento 

exaustivo. Apresentam-se, a seguir, algumas ilustrações da ordem da produção do 

conhecimento arquivístico e do âmbito do ensino ou formação profissional, que poderão vir a 

se constituir em possíveis indicadores. 

O primeiro desponta em 1990, quando a Associação dos Arquivistas Brasileiros, ao 

realizar um dos Congressos Brasileiros de Arquivologia, tematiza a questão no próprio título: 

“informação e arquivo”. Apesar de não ser um fenômeno brasileiro, poderia ser um marco 

inicial de reconhecimento da abordagem informacional dos arquivos no Brasil?  

O fluxograma atual do curso de Arquivologia da Universidade Federal Fluminense, 

depois da reforma implementada em 2007, ao apresentar um alinhamento com a perspectiva 

de uma abordagem informacional do arquivo2, aponta, talvez, uma segunda evidência. A 

ocorrência da palavra “informação” no título das disciplinas torna-se reveladora. Enquanto no 

antigo fluxograma o informacional apenas aparecia na designação de uma disciplina, agora 

esse termo aparece em 11 das quarenta disciplinas da grade curricular.  

O que se pode observar são aspectos da trajetória, recente, da emergência da noção de 

informação arquivística no quadro brasileiro. Esta pesquisa pressupõe que a emergente noção 

encontra-se presente naquela produção de conhecimento arquivístico, que está sendo 

publicada. Identificam-se trabalhos nos quais a perspectiva da abordagem informacional dos 

arquivos é adotada.  

Entendemos informação dentro de uma perspectiva arquivística como uma 
representação registrada a partir de sua inserção em contexto administrativo de uma 
entidade coletiva ou de vida de uma pessoa ou família, passível de organização, 
tratamento, preservação, contextualização e comunicação, e como recurso para 
geração de conhecimento ou para o processo de tomada de decisões, podendo ser 
utilizada por multiusuários e produzir vários sentidos (OLIVEIRA, 2006, p. 31). 

 

Essa é uma situação em que se procura explicitar uma definição para a noção de 

informação arquivística. A essa manifestação objetiva de um registro com qualidades 

arquivísticas, até então categorizado pela noção de documento, associa-se a permanência da 

idéia de registro, o que pode até suscitar o enquadramento do deslocamento do documento 

                                                           
2 O Projeto Político Pedagógico, da reforma implementada em 2007, enfatiza o propósito de formar profissionais 
para atuar no campo informacional. Apresenta o objetivo de responder às demandas das informações produzidas 
pelas transformações que caracterizam a contemporaneidade. 
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para a informação como sendo apenas nominal. Será uma simples mudança de termo? 

Assim, a informação arquivística apresentaria características de ser registrada sob a 

lógica do contexto administrativo que se dá pelo exercício de funções, atividades e transações, 

mediante registros.  

Moreno (2006), a partir de autores canadenses e americanos, considera que, até 

meados dos anos oitenta, se enfatizava a forma sobre o conteúdo dos documentos. Os 

princípios arquivísticos só dariam conta de uma preocupação com o documento em seu 

contexto de produção, isso por meio da representação de estrutura e formato de atos 

documentados. Essa autora chama a atenção para o conceito de documento. Este reuniria os 

aspectos informativos e de suporte nessa entidade documental.  

 

Ressalta-se que os documentos gerados e recebidos, em decorrência das atividades 
das instituições, são detentores de informação arquivística, a qual tem 
peculiaridades e características específicas. A informação arquivística é produzida 
dentro do exercício das funções/objetivos a que se propõem as entidades e tem 
papel fundamental, pois faz parte dos recursos informacionais que, ao lado dos 
recursos humanos, financeiros e materiais, toda organização utiliza para seu 
funcionamento (MORENO, 2006, p. 17). 

 
A autora recoloca a determinância da condição registrada para o informacional nos 

arquivos, tendo em vista que são acervos compostos por informações, quando estas são 

consideradas conseqüência dos documentos.  

 

Entende-se por informação arquivística, a informação que está diretamente 
relacionada ao organismo produtor, isto é, ela é produzida dentro do contexto do 
exercício das funções/objetivos a que se propõem as organizações/instituições. A 
informação arquivística por meio de seu conteúdo informacional forma o 
documento de arquivo. A informação arquivística/documento de arquivo tem como 
traço característico o fato de ser produzido de forma espontânea, natural e rotineira, 
por imperativos de ordem prática, sem qualquer intenção de se transformar em 
fonte para a história. No âmbito do funcionamento de uma instituição, apresenta 
caráter evidencial congênito, ou seja, nasce para servir de instrumento ou prova de 
determinadas ações e é alheio a um eventual uso secundário que dele se possa fazer 
(MORENO, 2006, p. 133). 

 

Nesta definição, a noção de informação arquivística está associada com a busca por 

um domínio mais amplo para atuação do profissional de arquivo, que tanto está no 

processamento de acervos nas instituições arquivísticas como também se insere no 

funcionamento das organizações como parte constitutiva do próprio administrar.  

Não obstante, as tecnologias de informação e comunicação delineariam um quadro de 
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recursos de redes de comunicação em que o funcionamento organizacional tem, nesse intenso 

trânsito informacional, um elemento vital. A atuação do arquivista fortaleceria a consolidação 

de um espaço de gerenciamento de informação arquivística, promovendo soluções da 

arquivística e incluindo a opção pelas tecnologias e a mobilização de diferentes recursos. 

 

A nova onda de profissionais [que ganha] espaço pelo fato de lidar, essencialmente, 
com informação produzida e manipulada no âmbito organizacional e registrada em 
variados tipos de suportes, por recorrer ao uso da tecnologia para o processamento 
dessa mesma informação e por prestar serviços aos seus utilizadores já não 
baseados apenas na comunicação das fontes de informação, mas sim no 
fornecimento da própria informação (ROBREDO, 2003, p. 48). 

 
O arquivista atuaria articulando o funcionamento dessa interação informativa: o 

acompanhamento do processo documental e o mapeamento dos fluxos informacionais, que 

são estabelecidos pelos processos de trabalho dentro de uma organização. O sistema de 

informação pode ser entendido como modelo de representação da realidade em seus 

processos de comunicação, descrevendo como vai interagir um conjunto de partes que, 

coordenadas por um fim, potencializam sua capacidade de realização. 

 

1.3 CARACTERIZAÇÃO CONCEITUAL DA INFORMAÇÃO ARQUIVÍSTICA 

 

Para Guimarães e Silva (1996, p. 57), a dimensão documental do arquivo pode ser 

enquadrada pela compreensão informacional de processos de comunicação dentro do espaço 

das instituições arquivísticas e dos serviços de arquivo. As propriedades e características da 

informação arquivística estariam na dependência do contexto, o qual resulta da atuação de um 

organismo produtor. A ligação de uma informação com outras e com o exercício das 

atividades desse produtor constitui o arquivo, além da oficialidade na intenção de produzir 

efeitos de ordem jurídica provando fatos. 

Nharreluga, a partir de Jardim (1999b), aborda a informação arquivística 

governamental, “entendida como toda aquela que, produzida e acumulada por instituições 

governamentais, em função mesmo de suas funções e atividades, reveste-se de natureza 

pública”. Considera diferentes perspectivas sobre a informação enquanto recurso, commodity, 

percepção e constituição social, para formular o seguinte entendimento: 

 
1 A informação reflete e fornece elementos à definição de processos de direção e 

articulação de ações e atividades em diferentes ambientes; 
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2 A informação excede as tentativas de sua representação em estruturas, 
articulações e integrações, exigindo formas específicas de sua mediação nos 
diferentes ambientes de trabalho. 

3 O poder da informação não reside em si mesma, ele se potencializa com a 
circulação e uso da informação, mediante estruturas e canais que envolvem o 
uso de capacidades adequadas à criação de sua significação para gerar 
conhecimento. 

4 A racionalidade das estruturas e canais, bem como dos diferentes programas 
institucionais que envolvem a produção, uso e disseminação da informação, 
encontra-se necessariamente referida às políticas de informação, em seu nível 
de atuação. 

5 A informação representada no quadro do governo eletrônico - em função do 
contexto de sua produção - reveste-se de um caráter arquivístico. 
(NHARRELUGA, 2006, p. 41 e 42) 

 

Problematizando o impacto das comunicações eletrônicas nos arquivos, David 

Bearman sustenta que as condições virtuais de apresentação desses meios não 

descaracterizariam a compreensão documental da comunicação no fenômeno arquivístico. O 

trabalho do arquivista, a partir dos metadados, ou metainformações, amplia as possibilidades 

de controle sobre os documentos. 

 
Os documentos são os portadores, os produtos e são eles que informam sobre as 
transações. Qualquer dado não constitui por si um documento, posto que nem todos 
os dados representam de forma completa a transação na qual estão envolvidos. De 
fato, a maior parte da informação gerada pelos sistemas de informação e 
administrada por meio deles, não constitui um documento e carece dos atributos de 
validade e eficácia. Os documentos só serão válidos e eficazes se se recolhe, 
conserva e utiliza aquela informação sobre seu conteúdo, estrutura e contexto que 
resulta imprescindível para garantir um tratamento arquivístico integral adequado 
aos mesmos (BEARMAN, 1996, p. 4, tradução nossa). 

 
Para Terry Eastwood, o trabalho arquivístico assenta-se na descrição dos conjuntos 

documentais, mas reconhece a finalidade dos arquivos em fornecer informações. Nessa 

perspectiva, demonstra uma preocupação com as necessidades de informação dos usuários. 

Esse professor canadense entende que 

 
Os arquivos precisam ser instituições mais populares do que são, muito mais 
pessoas podem se deleitar e se beneficiar do conhecimento e uso de arquivos do 
que atualmente o fazem. Isso vai criar uma sociedade gradativamente mais 
instruída e talvez uma sociedade onde as pessoas sejam mais preocupadas com as 
suas raízes e seu passado.[...] queremos dar aquela informação básica, talvez até 
dizer alguns fatos sobre os arquivos que vão orientar o usuário que queira ser 
orientado (EASTWOOD, 2007, p. 18). 

 
Michael Cook (2007, p. 126) defende que a perspectiva informacional, nas práticas 

arquivísticas, representa um auxílio na descrição dos arquivos, no sentido de separar a 
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“informação de contexto da de conteúdo”. No quadro da normalização arquivística, o método 

de categorização da informação seria uma expressão da representação orientada ao usuário. 

De acordo com Sibille, o informacional nos arquivos emerge junto da utilização da 

informática para automatizar instrumentos de pesquisa em instituições arquivísticas. Na 

França, 

Uma aceleração é verificada, desde o início dos anos de 1990, na informatização 
[...] dos serviços, e desde 1995 nas descrições. [...] A normalização da descrição 
arquivística e a reflexão sobre os meios ofertados pelas novas tecnologias estão, 
hoje em dia, no centro do debate profissional (SIBILLE, 2007, p. 98).  

 
A autor australiano Adrian Cunningham discute o controle intelectual dos documentos 

configurando uma abordagem informacional dos arquivos. A informação arquivística refletiria 

a complexidade da “realidade de inter-relações dinâmicas entre diferentes entidades 

produtoras de documentos”. 

 
Em 1964, Scott fez a sugestão radical de se abandonar o fundo como foco do 
controle intelectual e [...] longe de ser um ataque ao princípio da proveniência, 
Scott via sua abordagem como sendo eficiente de registrar a verdadeira e 
freqüentemente complexa natureza da proveniência e sistemas de arquivamento do 
que o uso da abordagem dos fundos (CUNNINGHAM, 2007, p. 80 e 81).  

 
Para Nils Bruebach, a informação arquivística representa um efeito da revolução 

digital e suas implicações no arquivo. 

 
A última década do século XX é freqüentemente vista pela Arquivologia como um 
período de mudanças de paradigmas. A revolução tecnológica com seus impactos 
nas administrações e escritórios fez com que os princípios de trabalho arquivístico, 
os métodos, as estratégias e as abordagens profissionais fossem repensados e 
reavaliados (BRUEBACH, 2007, p. 39). 

 
Michael Fox analisa as razões da normalização arquivística no contexto das 

necessidades de informação junto aos arquivos. Enfatiza a importância da consistência do 

conteúdo informacional diante do usuário. Existiria um problema quando o “conteúdo e a 

estrutura da descrição de documentos variam de instituição para instituição”. No nível da 

informação, a solução estaria na aplicação de normas para estruturar o “conteúdo da 

informação arquivística” (FOX, 2007, p. 28). 

Para Terry Cook (2000), o papel da Arquivologia, na atualidade, envolve uma visão 

teórica sobre as práticas arquivísticas, que passa da entidade documental para o processo, uma 

abordagem relacional do universo arquivístico. Como resultado dessa transformação, não 

mais a partir do arranjo e da descrição do armazenamento de entidades documentais, deve-se 
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encontrar formas de análise das funcionalidades do fenômeno informacional nos arquivos. 

Para Silva (2008, p. 66), a informação arquivística é entendida “como aquela 

produzida, recebida e acumulada por um organismo em razão das competências e atividades 

necessárias para a realização de seus objetivos”, sugerindo, nesse sentido, a dependência da 

condição registrada para sua acumulação, além de evocar os elementos da conceituação de 

arquivo. 

De acordo com Crespo (2000, p. 29 e 30), a definição de informação arquivística 

encontra-se na delimitação do objeto de estudo da Arquivologia, este com características de 

ser uma informação detentora de forte relação com o produtor que impõe sua significação no 

quadro das atividades e funções desse organismo formador do arquivo.  

 

A partir dos anos de 1980, em função dos desenvolvimentos apresentados pelas 
sociedades, a arquivística foi marcada por novas transformações. Neste contexto 
surgiu o conceito de gestão da informação. A princípio foi um desenvolvimento da 
idéia de gestão, mas que não se prendeu aos suportes e criou a possibilidade da 
análise do conteúdo informacional. O exame mais profundo deste conceito leva a 
superação da idéia de documento como objeto da arquivística, passando a ser a 
informação orgânica registrada o elemento fundamental de estudo da área 
(CRESPO, 2000, p. 115). 
 

Esse autor demarca o informacional nos arquivos associado ao contexto de adoção das 

chamadas tecnologias de informação e comunicação. As alterações de cunho social e 

tecnológico configuradas a partir da década de 1980 colocaram demandas de ampliação dos 

conceitos e das práticas arquivísticas. A informação teria se tornado uma ordem de realidade 

sobre a qual o arquivista interviria quando no contexto dos arquivos. 

As funções arquivísticas, no nível da gestão da informação, são entendidas como um 

processo de intervenção junto à administração das organizações, objetivando a racionalização 

da produção e do fluxo da informação. 

  

A característica testemunhal da informação arquivística, ou seja, o fato de os 
documentos arquivísticos se constituírem em fontes de prova das ações que os 
geram, exige um gerenciamento rigoroso de sua criação, transmissão e guarda, de 
maneira que se possa, a todo tempo, prestar contas dessas mesmas ações, atender às 
demandas dos cidadãos e garantir à sociedade o conhecimento sobre si mesma 
(RONDINELLI, 2005, p. 20). 

 
 

Mariz (2005) realizou um estudo sobre aspectos teóricos caracterizadores da 

transferência de informação, por parte dos arquivos públicos brasileiros na web. Para a autora, 
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informação é o conteúdo contido num registro que pode ser transferido. Com essa concepção, 

afasta-se das problematizações da informação na produção de sentido operada por quem 

recebe mensagem, que pode não produzir exatamente os sentidos pretendidos por um 

“emissor”, e se distancia das questões mais complexas envolvendo os condicionamentos 

socioculturais formadores dos sujeitos dentro de uma ação de informação, mediações atuantes 

nessa produção de sentido.  

Mariz apresentou, ainda, três pressupostos em sua pesquisa: a Ciência da Informação 

como um emergente espaço de produção de conhecimento arquivístico; os arquivos como 

lugares de informação ou serviço de informação; e a sociedade contemporânea como uma 

realidade em redes.  

A questão de sua pesquisa é verificar em que medida a internet está sendo explorada 

pelas instituições arquivísticas brasileiras, sobretudo quando estas são entendidas como 

prestadoras de serviço de informação.  

É no deslocamento da ênfase no suporte de um registro documental para conteúdos 

informacionais desses mesmos documentos que se entende a emergência da perspectiva de 

uma informação arquivística. Identifica-se, inclusive, o fortalecimento dos princípios 

arquivísticos nesse quadro, pois se a contextualidade estruturante do saber arquivístico era, 

tradicionalmente, visualizada no armazenamento e organização dos suportes, agora é na via da 

representação de conteúdos informacionais em seu contexto de produção que determina a 

abordagem informacional dos arquivos.  

Para Mariz, a transferência de informação arquivística é entendida no processo de 

divulgação do conteúdo de documentos custodiados por instituições arquivísticas, enfatizando 

o aspecto contextual da produção dessas informações.  

Para Rodrigues (2006), na segunda metade do século XX, os estudos promovidos no 

âmbito da Unesco agenciaram uma aproximação dos arquivistas da abordagem informacional 

dos arquivos. Ele aponta a publicação de importantes estudos, sob os auspícios desse 

organismo internacional, na perspectiva da formação do profissional da informação 

contemplando a Arquivologia e a Biblioteconomia. A base profissional do arquivista é 

reconhecida numa realidade informacional, tanto no contexto organizacional do usuário 

produtor do arquivo como no espaço da instituição arquivística, lugar em que a informação 

autêntica sob custódia torna-se acessível . 

Segundo Jardim (1999b, p. 29-33), a administração das organizações em seu 
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funcionamento configura a geração e o processamento de informações, de modo registrado no 

próprio curso do exercício das atividades. A autor entende que há serviços de gestão dessa 

informação como um aspecto constitutivo do próprio administrar. Esse modo de registrar da 

administração, com objetividade e formalidade, delinearia a especificidade de um fenômeno 

informacional próprio do arquivo. 

Jardim propõe, ainda, que o ciclo da informação arquivística envolve o ambiente 

organizacional da sua produção e o posterior marco das instituições arquivísticas responsáveis 

pela preservação e acesso desse patrimônio. 

Entende-se, neste momento, informação arquivística associada a uma visão 

documentalista do fenômeno informacional, tendo em vista a disposição registrada que se 

pressupõe na intervenção profissional do arquivista.  

Relaciona-se, ainda, a abordagem informacional dos arquivos com uma perspectiva de 

inovação no discurso sobre as práticas arquivísticas na contemporaneidade. Essa inovação 

estaria presente na orientação de sucesso dos negócios organizacionais e nos movimentos das 

instituições arquivísticas, quando da representação temática dos conteúdos de documentos de 

arquivo por meio dos sistemas ou redes de informação.  

Informação arquivística seria a fixação de um conteúdo num meio com atributos de 

significado, materialidade e evidência em relação às atividades de um produtor de arquivo. 

Essas considerações evidenciam o arquivo no reconhecimento de formas reificadas da 

vida nas sociedades contemporâneas, em que se dá a burocratização das relações substituindo 

formas tradicionais de integração social. Sugere uma lógica em que a inteligibilidade da 

comunicação seja diplomaticamente mediada pelo documentar. Essa dinâmica é, ao mesmo 

tempo, comunicativa e validativa.  

Para compreender a emergência da informação arquivística, e pensar as possibilidades 

de sua caracterização conceitual, será necessário tomar como objeto a historicidade dessa 

reflexão além de elucidar objetivamente esse construto. 

 

1.4 PROBLEMATIZANDO A NOÇÃO DE INFORMAÇÃO ARQUIVÍSTICA 

 
O processamento técnico para essa informação arquivística configuraria rotinas de 

controle densamente metódicas. Os arquivistas seriam agentes participantes ações de 

informação que caracterizam o processo documental de uma organização.  
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Entretanto, quando se explicita “informação arquivística” o que realmente se quer 

evocar com essa noção? Seria mesmo possível imaginar as possibilidades de uma 

categorização mais ampla que o registro ou o documento? Quais são as implicações de pensar 

a possibilidade das práticas em torno dos arquivos estarem presididas pela ênfase nesse uso 

social da linguagem que chamamos de informação? 

Nessa abordagem informacional mantém-se a especificidade arquivística de 

representar as ações administrativas que se materializaram nos atos registrados (documentos). 

O arquivo permanece representando a possibilidade de armazenar a evidência do 

funcionamento da administração por intermédio da preservação e do acesso, tanto da ordem 

como do conteúdo documental. A partir de tal concepção, a noção de documento arquivístico 

associa-se a um estatuto probatório, assim como a de informação arquivística relaciona-se a 

um estatuto de validação, ambos representando modos de validação? 

Pode-se explicar essa invenção da informação arquivística, no quadro da Arquivologia 

brasileira, ligando-a às condições de produção de conhecimento arquivístico no âmbito 

institucionalizado dos programas de pós-graduação em Ciência da Informação, sem que essas 

explicações excluam a pertinência de outras. A noção de informação arquivística parece 

inscrita numa lógica de argumentação acadêmica de atualizar as das práticas tradicionais em 

torno do processamento técnico dos arquivos na direção de sua autonomia enquanto área do 

conhecimento.  

Nesse sentido, para Silva (2002), não se pode assumir uma ênfase na técnica entendida 

como fim em si para a existência de uma ocupação profissional inscrita num exercício de 

fazeres manuais isolados. O autor supõe a existência de atuais condições de oportunidades 

com múltiplas instâncias acadêmico-profissionais para a Arquivologia. 

A busca de elementos caracterizadores, desta noção de informação arquivística, 

implica a compreensão do arquivístico na demanda de documentar, numa dimensão 

comunicativa, o exercício de atividades socialmente organizadas. As ações cotidianas das 

administrações são objeto de registro enquanto forma estruturada de informação. O universo 

arquivístico permanece correspondendo a conjuntos informacionais decorrentes do 

funcionamento das organizações. 

Trata-se de uma dimensão comunicativa na interpretação do informacional nos 

arquivos. Para o arquivista português João Vieira, arquivo é formado pelo 

 
conjunto das relações natural e artificiosamente estabelecidas entre documentos e o 
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conjunto dos instrumentos e dispositivos técnicos que os suportam. Este complexo 
coeso de diversos elementos inter-relacionados caracteriza-se, essencialmente, por 
servir um objetivo comum: a conservação, o acesso e a utilização eficazes [...de] 
determinados significados administrativos nos documentos que o integram, para 
além do sentido que lhes é conferido pelo lugar que ocupam na seqüência da 
produção, o arquivo é também, em grande medida, um sistema de significação [...] 
esse discurso definido pela ordem dada aos documentos, pelas relações 
arquivísticas projectadas e estabelecidas entre eles, que nos é possível surpreender 
a organização naquilo que ela tem de mais recôndito [...] essa informação (2005, p. 
40, grifo nosso). 

 
Essa esfera de significado, na qual se insere a informação arquivística, configura uma 

ação comunicativa, formadora da racionalidade no andamento das administrações. A noção de 

informação arquivística é compreendida nos processos de comunicação, que se apóiam em 

práticas estabelecidas num ambiente de modos, administrativos e jurídicos, de agir. 

No segundo momento, a manifestação de alguma materialidade, quer dizer, a forma 

registrada de uma inscrição com objetividade material ao que é documentado. Considera-se a 

existência de um substrato físico imprescindível nessa consignação de uma passagem validada 

do ato para um registro. 

O terceiro momento elucidativo aponta para os atributos de evidência incorporados nos 

procedimentos de um documentar, sobre o qual se reivindica sustentar uma referência do que 

aconteceu com uma força de prova. Esse informacional enquanto ação comunicativa permite 

circular uma referência com validade, o que tem a ver com a idéia de testemunho encerrado 

num arquivo.  

Marion Beyea (2007, p. 33) comenta:  

 
É dessa evidência [o que o arquivo é] que deriva grande parte de seu valor – para 
propósito de responsabilidade, administração, cultura e história. Ao lidar com a 
evidência – não informação ou objetos, embora documentos arquivísticos sejam 
objetos ou contenham informação –, os arquivistas, ao contrário de outros 
profissionais do conhecimento, da informação ou de curadoria, devem, nos 
processos que seguem e nas metodologias que aplicam, assegurar-se de que os 
documentos arquivísticos, suportes dessa evidência, sejam, ao longo do tempo, 
mantidos em seus contextos, completos, originais e confiáveis (grifo nosso).  

 

Essa evidência é reconhecida na ação que foi consignada ao registro com credibilidade 

e validade para representar uma intencionalidade, ou manifestação de vontade.  

As condições deste acontecimento discursivo, a informação arquivística, podem ser 

observadas no campo arquivístico enquanto lugar em que se reproduzem as competências 

técnicas para redefinições de posições, distribuídas nas relações entre trabalhadores dos 
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arquivos, produtores de conhecimento arquivístico e usuários. A partir disso, busca-se 

tematizar o construto informação arquivística inscrito nessa lógica que apreende o território 

arquivístico. 

A dimensão arquivística nas dinâmicas sociais pode ser observada nas formas de 

sociabilidade assentadas na autenticidade dos registros. A recente enunciação informação 

arquivística comportaria noções antecedentes. Aparentemente pressupõe uma constituição 

enquanto artefato informacional, até então chamado de documento de arquivo. O fenômeno 

informacional em arquivo também sugere a dependência de uma materialidade na 

disponibilidade do registro. A noção de informação arquivística parece associada à existência 

da unidade materializada da informação na condição documental.  

O saber arquivístico abarcaria a lógica presente na classificação e na seleção das 

inscrições. Essa seria uma compreensão do arquivista sobre o arquivamento como uma 

estrutura técnica que participa ao mesmo tempo do registro de um evento e de sua produção.  

Diferentemente do que foi observado, a abordagem informacional do arquivo deve ser 

problematizada nas práticas de documentar carregadas de materialidade na estabilização de 

uma informação que é efeito de práticas sociais com legitimidade institucional. 

 
Não é o poder de apenas transcrever características objetivas individuais 
preexistentes na forma escrita, portanto permitindo que “informações” sobre os 
indivíduos fossem comunicadas. Ao contrário, [...] não é na documentação como 
um meio de comunicação de informação, mas como transmissão de poder gerativo 
e formativo, através do qual indivíduos que podem ser conhecidos são constituídos 
institucionalmente. [...] Para o estudo da materialidade da informação, o conceito 
de ligação é a documentação. Práticas documentárias institucionais lhe dão peso, 
massa, inércia e estabilidade que materializa a informação de forma tal que ela 
possa configurar profundamente a vida social (FROHMANN, 2006, p. 6). 
 

A partir de tal análise, o arquivístico é entendido como uma tecnologia cultural 

incorporada nas práticas sociais que possibilitam um instrumental de penhor do futuro a partir 

do passado pela técnica do arquivamento? Isso apontaria para a legitimidade e a racionalidade 

buscada pelo trabalho de controle que garante a coerência e a validação do que foi 

armazenado? 

Quais são as relações entre a noção de informação arquivística operada por atores da 

produção de conhecimento arquivístico, atualmente no Brasil, em face ao que se tem, 

tradicionalmente, formulado na literatura arquivística? 
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RESUMO: O rápido desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação vem 
acarretando importantes impactos na educação e nas pesquisas. Este estudo indica o 
importante papel da monitoria eletrônica no ensino nas universidades, sobretudo nos cursos 
de formação de profissionais da informação, onde se incluem os arquivistas e bibliotecários. 
A monitoria eletrônica possibilita o oferecimento de material de apoio às disciplinas 
presenciais, por meio de sistemas de hipertextos, adequadamente estruturados e organizados 
para esse fim. O hipertexto cria uma estrutura organizada de nós e links, criando uma rede 
interativa, fator crucial para determinar a recuperação da informação, sem perda de conteúdo 
semântico. Aponta a necessidade de se estimular o uso desse instrumento para a 
complementação da formação acadêmica do aluno de graduação, proporcionando a 
construção de competências informacionais, essenciais ao profissional da informação. Expõe 
a relevância de mais esse canal de interação aluno-professor-conteúdo, que utiliza a 
tecnologia em prol de uma maior cooperação e reutilização de conteúdos. 
 

Palavras-chave: Monitoria eletrônica. Hipertexto. Profissional da informação.  
 
 
ABSTRACT: The fast development of information and communications technologies is 
causing important education and research's impacts. This study indicates the important role of 
the electronic tutors in education at universities, over all in formation of information's 
professionals, which include archivists and librarians. The virtual tutor makes possible 
offering material to support to regular discipline by using structuralized and organized 
hypertexts systems. Hypertext has an organized structure of links and connections creating an 
interactive cross-referencing that is crucial factor to determine information retrieval, without 
loss of semantic content. It points the necessity of stimulating the use of this instrument to 
complementation of graduate pupil academic formation, providing the construction of literacy 
information that is essential abilities to the information professionals. It displays the relevance 
of this canal of interaction pupil-professor-content that uses the technology in favor of a 
bigger cooperation and use of contents.  
 

Keywords: Electronic tutors. Hypertexts. Information professionals.  



 

Introdução 

Antes de se inscrever uma informação, um ser pensante a cria na mente, na mais 

absoluta privacidade. Com a ajuda de um sistema de signos o homem pensante é capaz de 

revelar essa informação para outras pessoas, passando-a da condição privada para a coletiva. 

Depois de organizadas, essas informações referenciam o homem a seu destino, começando 

pelo seu nascimento, indo, ao longo de sua existência, capacitando-o a se relacionar com as 

memórias do passado e estabelecendo perspectivas de futuro. A informação tem essa condição 

de harmonizar o mundo, sendo agente modificador da consciência do homem. Todo esse 

conhecimento organizado precisa de um espaço físico ou virtual para que possa ser 

recuperado por quem dele necessite. 

A informação vem sendo preconizada por muitos como o produto de maior 

consumo no século XXI, elemento chave para todos os segmentos da sociedade, pois é um 

instrumento de transformação da realidade daqueles que a usam com competência. 

Para o deslocamento e transmutação da informação, é necessário que se utilize 

ferramentas de organização e controle, de catalogação, classificação, indexação, redação de 

resumos e de tradução. Isso irá torná-las disponíveis ao uso e assimilação para o processo de 

reconstrução de uma estrutura em outra melhorada. Dessa forma, a comunicação efetiva entre 

emissor e receptor gerará conhecimento, causando o desenvolvimento do saber do indivíduo e 

da coletividade, e promovendo sua liberdade, seu poder de decidir a vida, trazendo benefícios 

para a sociedade como um todo. 

As ferramentas de organização e controle, referidas anteriormente, são um 

conjunto de métodos, metodologias e técnicas, que têm, como prática, o intuito de transformar 

dados em informações padronizadas de relevância e propósito, que sirvam à tomada de 

decisões do usuário final. Como processo, é um recurso estratégico que visa a transferência de 

conhecimentos entre indivíduos e/ou organizações. 

Atualmente, o rápido desenvolvimento das tecnologias de informação e de 

comunicação produz substanciais impactos nas mais diversificadas áreas de atuação do ser 

humano. Nas universidades, a possibilidade de uso dessas tecnologias no apoio à educação 

tem impulsionado as investigações acerca da efetividade delas como instrumento de ensino.  

Muito se ouve falar em Educação a Distância – EAD – e no Brasil ela é 

regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei N. 9194, de 20 de 

dezembro de 1996). Para credenciar os cursos de EAD, o Ministério da Educação (MEC) 
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exige que sejam seguidos os mesmos critérios aplicados para cursos presenciais. Muitas são 

as exigências para a implementação de cursos a distância e há questões ainda não respondidas 

em relação às transformações que a introdução desses cursos trará.  

Este artigo tem por objetivo descrever a importância da monitoria eletrônica e do 

hipertexto, como coadjuvante nas aulas presenciais nos cursos de graduação, principalmente 

para os profissionais da informação, onde se incluem arquivistas e bibliotecários. Essa 

iniciativa pode ser interessante por introduzir ferramentas que promovam o uso de tecnologias 

no meio acadêmico, auxiliando os professores na disponibilização do material didático, como 

por exemplo, cronogramas, bibliografia, exercícios e aulas com projeção de multimídia. A 

implantação do serviço de monitoria eletrônica pode também gerar competências 

informacionais nos futuros profissionais, uma vez que terão a possibilidade de interagir com 

as informações disponibilizadas. O serviço é oferecido por meio de software gestores de 

conteúdo, muitos deles gratuitos, chamados Content Management Systems – CMS.  

Essas ferramentas permitem criar um ambiente de apoio ao processo ensino-

aprendizagem e uma real interação aluno-professor, permitindo o gerenciamento dos 

conteúdos das disciplinas, através da produção de hiperdocumentos.  

O Papel da Monitoria Eletrônica e do Hipertexto no Ensino 

Um professor possui, a partir das diversas opções tecnológicas existentes, 

condições de introduzir novos métodos de ensino e trabalhar com seus alunos em ambiente 

virtual, além do presencial. É importante que os recursos informacionais e tecnológicos 

oferecidos pela instituição à qual pertença o docente sejam utilizados para proporcionar ao 

discente melhor capacitação. Com isso, o aluno estará mais preparado para enfrentar o 

competitivo mercado de trabalho e promoverá o desenvolvimento de habilidades importantes. 

Esse aluno estará solidificando o aprendizado teórico ao enfrentar na prática as situações de 

uso de informação.  

A monitoria eletrônica pode ser uma forma viável para o ensino-aprendizado nas 

universidades, uma vez que tem por objetivo enfatizar a cooperação entre docentes e 

discentes, com o apoio de tecnologia, num ambiente de interatividade no qual se torna 

possível a reutilização de conteúdos. Essa disponibilização será facilitada pelas novas 

tecnologias que permitem desenvolver sistemas de hipertextos organizados e modelados para 

fins didáticos.  
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O princípio de ligação que caracteriza o hipertexto pode ser associado à proposta 

de Vannevar Bush de uma biblioteca para armazenar o conhecimento acadêmico registrado, 

cujo conteúdo pudesse ser acessado de forma hipertextual: o Memex. Esse autor afirmava que 

a mente humana não funciona de forma hierárquica e que o homem faz constante associação 

das informações recebidas com sua experiência anterior. Quando um novo dado é oferecido 

ao leitor, é natural que abandone a questão anterior e siga a direção determinada pela 

associação de idéias que acontece em sua mente, formando um caminho tortuoso e irregular. 

O termo hipertexto teve origem na década de sessenta e foi cunhado por Theodor 

Nelson, com o Projeto Xanadu1, que propunha a construção de um software capaz de criar, 

hospedar e gerir um banco de dados hipertextuais. Esse trabalho foi apresentado na 

Conferência Nacional da Association for Computing Machinery, nos Estados Unidos, em 

1966 (FACHINETTO, 2005).  

Segundo Lévy (1993), o hipertexto é composto de nós (palavras, páginas, sons 

etc.) ligados por conexões (links), e esses nós, por sua vez, podem ser também hipertextos. 

Lévy (1993, p.25) estipula seis princípios para a criação de uma rede de hipertexto: 

1. princípio da metamorfose: nada é constante, o conhecimento exige sempre 

a re-construção pela interação dos atores envolvidos; 

2. princípio da heterogeneidade: são diversos os materiais utilizados nos 

‘nós’ e conexões, unificando todo tipo de associação imaginável; 

3. princípio de multiplicidade e de encaixe das escalas: cada ‘nó’ pode ser 

composto de uma grande rede, sucessivamente, e a interpretação de um 

único ponto (micro-rede) pode representar uma mudança significativa na 

vida de milhões de pessoas (macro-rede).; 

4. princípio de exterioridade: os elementos e conexões na rede hipertextual 

impede a noção de interior, uma vez que o que faz parte do texto também 

está fora dele. A fronteira entre interior e exterior não estão nitidamente 

delimitados, estabelecendo-se, fronteiras móveis, apenas com finalidades 

operacionais; 

5. princípio de topologia: as redes são construídas a partir de proximidade 

semântica, criando o que Lévy chama de “ecologia cognitiva”, que são 

ligações que fazem sentido naquele contexto; 

                                                 
1 NELSON, Theodor Holm. Xanalogical structure, needed now more than ever: parallel documents, deep links to 
content, deep versioning, and deep re-use. ACM Computing Surveys, v. 31, n. 4, December 1999. Disponível em: 
<http://www.acm.org/surveys/ Formatting.html>. Acesso em: 4 mar. 2008. 
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6. princípio de mobilidade dos centros: para ‘nó’ pode ser considerado um 

centro, pois é uma ramificação de infinitos outros centros, ampliando o 

conhecimento.  

Esses seis princípios devem nortear a concepção de um hipertexto e podem 

conduzir-nos a uma noção de rede criada pelo hiperdocumento. Além disso, para Marchionini 

(1994) o hiperdocumento deve ter seus nós indexados para possibilitar acesso ao conteúdo. 

Esse autor sugere oito regras para a criação de hipertexto:  

1. identificação das facetas mais relevantes; 

2. lista exaustiva de termos e frases; 

3. mapeamento e revisão de termos para facetas; 

4. criação de termos preferidos; 

5. introdução de nós de informação, com remissivas para outros; 

6. revisão do conjunto de nós de acordo com os critérios tais como 

gramaticais ou de estilo; 

7. manutenção do sistema de hipertexto atualizado e revisado; 

8. edição e teste do hiperdocumento final. 

A American Association of School Librarians, uma divisão da American Library 

Association, emitiu, em 1998, um documento intitulado “Information literacy: a position 

paper on Information problem solving”. Esse documento concluiu que “para estarem 

preparados para um futuro caracterizado pela mudança, os estudantes devem aprender a 

pensar de uma forma racional e criativa, a resolver problemas, a gerir e recuperar informação 

e a comunicá-la eficazmente”. 

O hipertexto pode ser o instrumento que possibilita a construção de redes de 

relações, que impulsionam a criação de conhecimento. Para Lima (2007), a mente possui a 

função de interpretar as informações recebidas, gerando conhecimento, e isso é mais fácil 

quando as informações estão no formato gráfico. O texto não linear, característico do 

hipertexto e do pensamento humano, oferece aos usuários vantagens sobre o modo de 

apresentação impresso, pois as informações são arranjadas de forma a se adequarem às 

necessidades individuais dos usuários. Toda a informação pode ser organizada de forma 

profissional e cada aluno terá à sua disposição todo o conteúdo necessário para a sua 

aprendizagem. Esse conteúdo poderá ser acessado de diversificadas formas, adequando-se 

assim ao aluno, e não o contrário. Além disso, o meio eletrônico de armazenamento suporta 

grande quantidade de informações, sem a necessidade de suporte físico, melhorando a 

680



 

visualização do todo o conteúdo. Ao ter liberdade na navegação pelos nós e links, cada aluno 

pode criar a própria identidade de aprendizagem. 

As técnicas de modelagem conceitual, que consiste em identificar conceitos e 

atributos que mais identifiquem o conteúdo proposto possibilitando ao sistema agrupá-los de 

forma correta, e a arquitetura da informação, que compreende a representação, o agrupamento 

e as associações das informações, por meio do software utilizado para a disponibilização do 

conteúdo, serão o pilar da estruturação do hiperdocumento. 

A modelagem prévia do conhecimento se torna, então, intrinsecamente necessária: 

“a representação do conhecimento e a estruturação por parte do professor é de grande 

importância para o processo cognitivo” (CHAIBEN, [1995]). Será o professor que estruturará 

o conhecimento criando uma rede semântica capaz de induzir o aluno a estabelecer melhores 

formas de aprendizado, o que possibilitará atingir os objetivos propostos pela disciplina.  

O papel da monitoria eletrônica nas universidades é o de manter o ensino de 

graduação integrado às mais recentes mídias disponíveis para que esse profissional possa se 

adequar a um mercado cada vez mais competitivo e desenvolver competências 

informacionais. O profissional da informação encabeça essa lista de profissionais, pois muito 

conhecimento e informação são gerados e é esperado dele o tratamento e a disponibilização 

de tudo que é produzido.  

O Profissional da Informação 

O profissional da informação pode ser um arquivista, bibliotecário, 

documentalista, gestor da informação ou museólogo. Apesar de apresentarem algumas 

especificidades em relação às suas atividades e instituições, todos têm em comum o objetivo 

de disponibilizar a informação a seus clientes/usuários. Pode-se considerar que arquivistas e 

bibliotecários são os mais tradicionais profissionais da informação. 

Há diferenças metodológicas de tratamento documental nas diversas disciplinas 

da Ciência da Informação, sobretudo entre a Arquivologia e a Biblioteconomia. A diferença 

mais marcante parece ser que a informação na biblioteconomia tem sua ênfase na saída do 

sistema e na arquivística a ênfase está na geração da informação. Na arquivística, de forma 

simplista, pode-se dizer que a instituição gera documentos através de suas diversas atividades, 

que são mantidos para servirem de prova ou testemunho legal. Na biblioteconomia, o que 

importa é o conteúdo dos documentos e se esse teor trará a satisfação das necessidades dos 

usuários da instituição em questão. 
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Entretanto, muitos conceitos entre a B|iblioteconomia e a Arquivologia são 

convergentes e não implicam na substituição ou fusão dos dois cursos, como fica explicitado 

nas palavras de Matos e Cunha (2003), quando falam da declaração da Unesco sobre os 

conteúdos em comum na formação de arquivistas e bibliotecários: 

Logo, segundo a Unesco, muitos indícios apontam no sentido de que há um núcleo 
comum de interesse, que permite uma convergência de conteúdos básicos para a 
formação profissional. Não se trata, contudo, de uma proposta para absorção dos 
diferentes cursos ou de uma profissão pela outra, mas sim a identificação de pontos 
comuns permitindo o diálogo e aproximação das profissões (MATOS; CUNHA, 
p.168). 

Arquivos e bibliotecas atuam na: 1) gestão da memória; 2) produção de 

informação documentária, tais como bases de dados e catálogos; e 3) mediação da 

informação. Ambas as disciplinas fazem a gestão da memória quando definem o que será 

estocado ou descartado. Também produzem e mediam a informação quando organizam o 

estoque informacional para que seja utilizado por seus usuários, satisfazendo suas 

necessidades.  

A Arquivologia e a Biblioteconomia têm na informação o objeto tratato e, além 

disso, as duas profissões atualmente lidam com as mudanças de suporte informacional, que 

aos poucos deixa de ser físico para ser digital. Esses profissionais necessitam apreender 

conhecimentos relativos ao uso da tecnologia para melhor desempenharem suas atividades. 

Essa preocupação não é recente e está presente no Livro Verde, que é um 

documento lançado em 1999. Esse documento contém uma proposta de implantação do 

Programa Sociedade da Informação (SocInfo), instituído pelo Governo, com o objetivo de 

integrar, coordenar e fomentar ações para a utilização de tecnologias de informação e 

comunicação: 

Educar em uma sociedade da informação significa muito mais que treinar as pessoas 
para o uso das tecnologias de informação e comunicação: trata-se de investir na 
criação de competências suficientemente amplas que lhes permitam [...] bem como 
aplicar criativamente as novas mídias, seja em usos simples e rotineiros, seja em 
aplicações mais sofisticadas. Trata-se também de formar indivíduos para ‘aprender a 
aprender’, de modo a serem capazes de lidar positivamente com a contínua e 
acelerada transformação da base tecnológica (TAKAHASHI, 2000, p.45).  

A formação de profissionais da informação deve contribuir para o reconhecimento 

de que a informação precisa e completa é uma das bases para uma tomada de decisão, para a 

formulação de questões baseadas nas necessidades específicas de informação, para o 

desenvolvimento de estratégias de procura de informação, para a organização da informação 

de forma a que esta seja facilmente encontrada e para a integração do conhecimento retirado 

da informação recolhida em corpos de novos conhecimentos. 
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Para cumprir o objetivo primordial de disponibilizar a informação, o profissional 

da informação deverá estar atento às evoluções tecnológicas e desenvolver competências 

informacionais durante sua formação. A competência informacional permite que os 

indivíduos estabeleçam relações por meio de uma reflexão crítica, da capacidade de avaliar e 

transformar as informações em conhecimento e, dessa forma, possa ser valorizado pelo que 

pensa e não pelo que produz. O foco deixa de ser a informação em si, mas o conhecimento 

que ela gera. Ter competência informacional é possuir flexibilidade para assumir diversos 

papéis, ou seja, é o  

[...] desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas de relação interpessoal e de 
inserção social, buscando interiorizar comportamentos, assimilando conteúdos 
factuais e conceituais (conhecimentos), procedimentais (habilidades) e atitudinais 
(valores). Somente a partir desse trinômio – conhecimentos, habilidades e valores – 
é possível realizar uma educação em sua verdadeira acepção (DUDZIAK; 
GABRIEL; VILLELA, 2003, p.7).  

A complexidade do mundo informacional exige que o profissional da informação 

tenha uma formação que priveligie esse trinômio, onde o fator de desenvolvimento de 

competências tecnológicas tem papel central. As universidades, os professores e outros 

envolvidos na educação de profissionais da informação devem se empenhar para que isso seja 

possível. 

A monitoria eletrônica pode ser um caminho, uma vez que ao oferecer esse 

serviço, os monitores e professores irão elaborar e permitir a criação de documentos 

hipertextuais. Nesse processo irão estar presentes aspectos cognitivos que possibilitam a 

construção de redes de relações, que impulsionam a criação de conhecimento. A 

representação do conhecimento será uma rede semântica que propiciará um ambiente de 

aprendizado capaz de melhorar o processo cognitivo do aluno.  

Desta forma, o serviço de monitoria constitui-se em um sistema de aprendizagem 

colaborativa que coloca à disposição dos discentes os conteúdos das disciplinas em ambiente 

virtual, o que acarretará o desenvolvimento de competências informacionais. 

O serviço de monitoria pode ser implementado com o uso de softwares de gestão 

de conteúdo, que facilitam o tratamento e a disponibilização da informação, uma vez que 

permitem que as informações sejam armazenadas, organizadas, disponibilizadas e recuperadas 

facilmente. 
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Sistemas de Gestão de Conteúdo (CMS) 

O termo “Sistema de Gestão de Conteúdo” é tradução do inglês Content 

Managment System – CMS, e recebe essa nomenclatura porque integra todos os instrumentos 

necessários para implementar e gerir websites, portais ou intranets, sejam eles comerciais ou 

institucionais.  

Atualmente, os sistemas gerenciadores de conteúdo permitem uma grande 

facilidade de interação entre produtores e usuários de informação, pois sua vantagem é 

permitir alterações de conteúdo, com agilidade e de forma segura, a partir de qualquer 

computador conectado à internet. Esses sistemas são ferramentas que otimizam os processos 

de criação, personalização, catalogação, indexação, controle de acesso, de segurança e de 

disponibilização de conteúdos na web. Antigamente isso era impossível, pois existiam na 

Internet somente páginas estáticas, o que impedia a troca de informações entre as instituições 

e seus clientes/usuários ou entre as pessoas em geral. O avanço tecnológico, associado às 

teorias contemporâneas de aprendizagem, provocou alterações no processo de ensino e no 

modo como o professor conduz o processo de aprendizagem. 

Segundo Krämer (2001), as tecnologias de informação, e portanto, os gestores de 

conteúdo, podem sustentar a reconstrução educacional ao oferecer a possibilidade de 

apresentar materiais de aprendizagem em diversos tipos de mídias, tais como textos, gráficos, 

sons, imagens, vídeos e simulações. Também oferecem sincronização entre essas mídias, que 

explificam a seqüência dos processos mais complexos, que podem ser visualizados por meio 

de animações e comentários. Eles permitem a construção de aplicações com conceitos 

hipermídia, com movimentação livre, isto é, com mecanismos de pesquisa e de navegação que 

ajudam o estudante a mover-se livremente em busca de informações, seguindo seu estilo 

pessoal e seus interesses específicos. Além disso, o software oferece diferentes ferramentas 

para que as seqüências de operações e os caminhos de aprendizado preferidos dos alunos 

possam ser gravados, avaliados e reativados, se e quando necessário. O estudante pode ainda 

adicionar suas próprias referências estruturais e suas notas pessoais nos materiais dos cursos. 

Considerações Finais 

O que se pretende, com o uso da monitoria eletrônica e dos princípios do 

hipertexto, é contribuir para a criação de competência informacional que pode ser sintetizada 

pelas etapas: definição de tarefas, estratégias de pesquisa de informação, localização e acesso, 

utilização da informação, síntese e avaliação (STORY-HUFFMAN, 2008).  
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Parece ainda haver resistência quanto ao uso da monitoria eletrônica nas 

universidades, mas pode ser um caminho interessante a ser seguido. É preciso usar a 

tecnologia em prol de um processo de ensino e aprendizagem mais eficiente e focados na 

prática do profissional da informação. Apesar de existirem diversos softwares livres que 

permitam oferecer esse serviço, essa ferramenta parece ainda ser utilizada de forma tímida 

pelas universidades. 

Criar um modelo capaz de obter resultados satisfatórios depende da ação integrada 

entre professores, monitores e alunos. É preciso repensar a aplicação da monitoria eletrônica e 

criar uma metodologia próxima do EAD. Com isso, existirá uma interação professor-monitor-

aluno, e essa troca efetiva só acontecerá se cada um dos atores envolvidos estiver 

comprometido na intenção da construção de conhecimento.  

No tocante aos profissionais da informação, parece crível afirmar que a 

Arquivologia e a Biblioteconomia têm muito em comum. Todo os esforços devem ser 

aplicados na formação desses profissionais para que desenvolvam competências 

informacionais. Para Matos e Cunha (2003, p.174): 

A análise das questões que envolvem a convergência entre a Arquivologia, a 
Biblioteconomia e a Ciência da Informação, se consolida no enfoque da formação 
profissional para a área. A formação acadêmica inclui os aspectos do objeto de 
estudo comum a essas disciplinas, aponta a pesquisa científica como forma de 
sedimentar e ampliar o conhecimento teórico, [e] revela a importância e diversidade 
dos espaços onde a informação é produzida, coletada, tratada e disseminada. Revela 
o arcabouço que constitui o desenvolvimento das profissões da área. Indica, de per 
si, as especificidades e interdisciplinaridade dos saberes específicos e convergentes. 

Não se deve deixar que a inclusão digital presente na agenda do governo, da 

iniciativa privada e da sociedade civil em geral seja meramente publicitária, uma questão de 

marketing. A sociedade deve ser capaz de perceberque essa preocupação não pode ser 

reduzida à disponibilização de equipamentos e a universidade,  principalmente,  possui 

ambiente propício para tal discussão e para aplicação de iniciativas que possam trazer 

soluções.  
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                                                         RESUMO 
 
 Este trabalho, ora em andamento, visa diagnosticar, através de levantamento de dados, 
os conhecimentos prévios dos alunos que ingressam no curso de Arquivologia, no 
primeiro período do curso, na Universidade Estadual da Paraíba, quais as suas 
expectativas, seus interesses e suas afinidades com a área. A partir do  diagnóstico 
objetiva-se desenvolver ações que apresentem o curso de maneira que os ingressantes e 
futuros profissionais, tenham idéia clara da essência do curso, das linhas de pesquisas e 
do seu campo de trabalho, visando à capacitação, atualização técnica, renovação de 
programas de ensino-aprendizagem, bem como propostas didático-pedagógicas que 
atendam as novas expectativas do mercado de trabalho da região. O método utilizado é 
o descritivo exploratório: a pesquisa encontra-se na sua segunda fase. Foram coletadas 
num primeiro momento, 610 perguntas feitas pelos estudantes do primeiro ano do curso 
de Arquivologia. Este material recebeu um tratamento estatístico, proporcionando os 
primeiros resultados do diagnóstico. A segunda fase constou de um questionário com 33 
perguntas relacionadas aos aspectos socioeconômicos e cultural dos alunos. Este 
questionário foi respondido por 84 estudantes. Foi procedido o tratamento estatístico, 
com resultados significativos.  Pretende-se, a partir dos resultados obtidos, criar 
estratégias de ação que viabilizem programas de ensino-aprendizagem que possam 
produzir a excelência acadêmica dos futuros profissionais com capacidade de atender as 
novas demandas da sociedade.  
 
 
Palavras-Chave: Arquivologia. Ensino. Avaliação 
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 1. INTRODUÇÃO   

        Uma das grandes questões que se coloca, em termos de ensino universitário, no 

Brasil, hoje é: até que ponto os nossos alunos, futuros profissionais, poderão construir 

uma mentalidade acadêmica producente de tal forma que dê conta das novas demandas 

do mercado e da sociedade? Até que ponto os nossos estudantes oriundos do ensino 

médio, na sua maioria, de escolas públicas, possuem condições para uma real imersão 

no mundo da pesquisa, formação, e aperfeiçoamento técnico-humano propostos pelas 

universidades?  

          Neste sentido, torna-se relevante pensar que a problemática envolve não só o 

desempenho do profissional em formação, mas a qualidade de nossos cursos. É 

imperioso, assim, criar um quadro de valorização do processo ensino-aprendizagem que 

vislumbre um acompanhamento sistemático de todas as etapas de formação deste futuro 

profissional, de modo que eles saiam das universidades em condições de produzirem, 

transferirem e disseminarem conhecimentos, visando o desenvolvimento social e sua 

realização pessoal. 

          Jardim (2003) afirma que a dimensão científica da arquivologia alterou as 

condições de produção e exige um novo discurso do profissional ligado a área 

arquivística. Tal fato, deve-se ao surgimento de novas normas de produção, traduzida 

por um comportamento informacional que segue as exigências do capitalismo moderno, 

tais exigências, segundo o estudioso, estão ligadas aos serviços de informação 

arquivítica; a identidade e a sua formação profissional. Para o autor citado, tudo passa 

por uma reflexão sobre a Arquivologia como disciplina e neste sentido MALHEIRO 

(2004), coloca-nos um quadro bastante inquietante: para ele, incomoda o fato de se 

pensar a Ciência a partir de questões meramente formais, apenas como uma construção 

social. Segundo suas palavras: 

                                    

 A proliferação de disciplinas pretensamente científicas vem acompanhando o 
momento natural de reforço identitário e corporativo das profissões, 
estabelecendo-se, assim, uma curiosa simbiose entre dois conceitos nascidos 
distintos: ciência e profissão. Legitimar cientificamente uma profissão, como a 
de bibliotecário, de documentalista, de arquivista, de museólogo ou a de 
jornalista, surge da indissociável da presença, recente em Portugal, da 
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respectiva formação graduada oferecida pelas universidades, como se ciência e 
universidade fossem sinônimos. (p.13) 

           O autor chama a atenção, delimitando seu pensamento ao seu país de origem 

(Portugal), no entanto entendemos que se aplica também ao Brasil, para a diferença 

necessária entre fazer ciência no sentido dos aprofundamentos de quesitos teóricos, 

quebra de paradigmas e dogmas de investigação científica e os quesitos de ordem 

puramente formal, como o fato de que equivocadamente se pensa que se produz ciência, 

a partir da existência de profissionais, revistas especializadas, número elevado de 

pesquisadores em determinada região, ofertas de curso de graduação e pós-graduação 

em universidade públicas e privadas (Op. cit, 13). 

Na verdade, ele pretende mostrar que o fazer científico como diríamos em bom 

português “está para além mar...”,ou seja, transcende as questões burocráticas,  apesar 

de passar por estes dados de realidade, pois constitui verdade, identifica-se e respalda-se 

uma instituição de qualidade se esta tem em seus quadros  um número significativo de 

cientistas e publicações em dada área de conhecimento. 

A provocação do professor Malheiro (2006), no nosso entender, propõe um 

redimensionamento do pensar a universidade e a formação de profissionais, 

especificamente no âmbito da Ciência da informação. Para ele, torna-se significativo 

que mais e mais os profissionais ligados às diversas áreas do saber que congregariam a 

CI (arquivistas, comunicólogos, profissionais da computação, bibliotecários, 

documentalistas) reconheçam a complexidade do fazer científico de forma crítica e 

busquem as aproximações razoáveis e possíveis, para além das querelas profissionais. 

Vislumbrando, assim, uma imersão na área da Ciência da Informação de modo 

que possamos vir a contribuir de maneira efetiva para a consolidação do curso de 

Arquivologia na Paraíba, não como mais um curso, porém conectado com as novas 

demandas da sociedade e atentos para os encaminhamentos que estudiosos da área, 

tanto nacionais quanto internacionais apontam, no sentido quebra de paradigmas e de 

abertura de horizontes, pensamos que seria sensato, antes de programarmos as nossas 

ações pedagógicas a longo e médio prazos, atribuindo-lhes um caráter mais analítico e 

crítico dos postulados teóricos da área e neste momento citamos Jardim (2003) que 

afirma:  
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“Cabe assinalar, porém, que a bagagem cognitiva de muitos de nossos alunos 
expressa-se, em diversas circunstâncias, nas suas dificuldades na leitura da 
literatura especializada, na expressão escrita, na análise e síntese que permitem 
a construção de mapas conceituais. Nos casos em que predomina, durante o 
processo de ensino, a abordagem científica do fenômeno informacional 
arquivístico e não o tecnicismo de receituário, o aluno terá muitas dificuldades 
em superar as eventuais limitações que traga do 2o Grau.”   

 

2. PROJETO DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 

A idéia, deste projeto de pesquisa e extensão, nasceu de um exercício de sala de 

aula da disciplina Fundamentos Arquivísticos, em que foram coletadas 610 perguntas 

feitas pelos 84 alunos dos turnos manhã e noite do curso de arquivologia/2007. Tais 

perguntas refletem as inquietações dos estudantes (já verificadas de forma empírica) que 

ingressam no curso, sobre o que lhes esperam, o que é realmente a área, etc. 

Resolvemos, assim, criar um banco de dados a partir das perguntas elaboradas pelos 

alunos, apresentando estatisticamente os questionamentos coincidentes e reveladores do 

perfil dos que ingressaram no curso em 2007. 

Dessa forma, averiguou-se a necessidade de compreensão e avaliação das 

características desse educando que chega a Universidade, quais suas expectativas e grau 

de conhecimento a respeito da área que pretende estudar. A partir desses elementos, a 

nosso ver, teremos condições de criar ações estratégicas para melhorar a qualidade de 

atendimento ao educando e por conseqüência, aprimorar a qualidade do curso que 

preconiza um profissional que não seja apenas um guardador de papel4, mas alguém 

capaz de dialogar com a sociedade e compreender que o surgimento de redes mais e 

mais complexas de comunicação vai exigir deste, uma nova postura na sociedade.  

Nos propomos, desenvolver uma pesquisa de extensão5 que em um primeiro 

momento busca reconhecer através de um estudo do perfil sócio-econômico, quem é a 

                                                 

4 Expressão utilizada pelo professor José Maria jardim no texto a universidade e o ensino de Arquivologia 
no Brasil. 
5 Projeto aprovado em outubro de 2007 pela Universidade Estadual da Paraíba. 
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clientela que o curso está absorvendo, quais as suas condições matérias de existências, 

quais as suas competências e quais as condições reais de formação profissional.  

O nosso objetivo a partir das informações obtidas, é o de criar instrumentos e 

mecanismos de participação social, para que os alunos desenvolvam, com melhor 

qualidade, os seus estudos e possam ser profissionais que venham atuar no mercado de 

trabalho de maneira consistente, visando o desenvolvimento de sua região. 

  2.1 METODOLOGIA 

Através do método exploratório, codificamos e selecionamos as questões 

coincidentes e que apareceram com mais freqüência nas 610 perguntas feitas pelos 

alunos do período 2007.1:  

Codificação das Perguntas 

Q = Questão  

Q1. – Áreas de atuação do Arquivista; Q2. – Mercado de trabalho para o profissional; 

Q3. – Importância do profissional para a sociedade; Q4. – Diferença da Arquivologia 

para outras áreas que trabalham o conteúdo Informação, como: Ciência da Informação, 

Biblioteconomia, etc.; Q5. – Como surgiu o curso? Há quanto tempo existe no 

Brasil?;Q6. – O profissional Arquivista trabalha apenas com documentos em suportes 

de papel? E quanto a novas tecnologias? 

Q7. – Remuneração do Arquivista?;Q8. – Literatura específica disponível da área? 

Q9. – Especializações na área?;Q10. – Por que surgiu o curso na Paraíba? 

 

 

 

 

2.3 - Questionário controlado 

 

 O questionário foi aplicado nas turmas ingressantes de Arquivologia, contando 

com 33 perguntas, divididas em dois tópicos: Socioeconômico e Você, seus estudos e a 

Universidade. Escolhemos, para esta reflexão as variáveis com dados mais expressivos: 

1.  O aluno trabalha?; 

2.  Que o motivou a fazer o curso?; 
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3. Está satisfeito com o curso?; 

4. Área de atuação? 

5.  Gosta de ler?; 

6. Quantos livros já comprou da área?; 

7. Cor; sexo; Idade; renda; 

11. Qual o grau de importância que os mesmo dão as disciplinas  da grade curricular?. 

  

3. ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

A partir da análise dos dados construímos gráficos auto explicativos que 

demonstram a situação atual dos alunos. Vejamos, abaixo: 

 

GRÁFICO 1 – PERCENTUAL DOS ALUNOS QUE TRABALHAM 

 

 

     Fonte: Alunos do Curso de Arquivologia UEPB - Anos 2007 e 2008 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Alunos do Curso de Arquivologia UEPB - Anos 2007 e 2008 

 

Verificamos no gráfico 1, que o alunado é constituído por pessoas que na 

maioria não trabalha, tanto no ano de 2007 quanto no de 2008. Embora haja um número 

elevado dos que não trabalham, pode-se inferir que a causa do não trabalho deve-se a 

falta de emprego e não opção de não trabalhar. 

 

GRÁFICO 2 – MOTIVAÇÃO PARA CURSAR ARQUIVOLOGIA 
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 Fonte: Alunos do Curso de Arquivologia UEPB - Anos 2007 e 2008 

 

 Quando perguntamos sobre o que motivou a fazer o curso de arquivologia, os 

mesmos responderam em 2007: possuir um curso superior (Ver gráfico 2), 

demonstrando assim,  que, muitas vezes, sem reunir as condições necessárias, o fizeram. 

Já em 2008, o alunado escolheu o curso de arquivologia por indicação, o que demonstra 

divulgação maior do curso junto à sociedade, vez que ainda é bastante natural se 

perguntar: Arqi… o que? Mostrando assim, através dessa pesquisa, de que não se tem 

clareza sobre a importância da profissão para a sociedade. 

GRÁFICO 3 – ESTÁ SATISFEITO COM O CURSO 

 

 

 

 

 

 

                 

      Fonte: Alunos do Curso de Arquivologia UEPB - Anos 2007 e 2008 

 

 Quando questionados se estão satisfeitos com o curso, o aluno tanto em 2007 
quanto em 2008, mostra um grau de satisfação elevado: em 2007 cerca de 94% de 
satisfação e em 2008, 82% como mostra o gráfico  acima. 

 

 

GRÁFICO 4 – QUANTOS LIVROS JÁ COMPROU DA ÁREA 
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                     Fonte: Alunos do Curso de Arquivologia UEPB - Anos 2007 e 2008 

 

 

 Quando perguntamos a quantidade de livros que os alunos já adquiriam na área, 

observamos que: a pesquisa realizada em 2007, demonstrou que cerca de 80% do 

alunos, não haviam comprado nenhum livro da área; em 2008 esse percentual diminuiu 

para cerca de 60,7%, como mostra o gráfico 4. O que nos faz associar às razões 

socioeconômicas da grande maioria dos alunos de Arquivologia, que têm baixa renda, 

como mostra o gráfico 5 abaixo. 

 

GRÁFICO 5 – RENDA MENSAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Alunos do Curso de Arquivologia UEPB - Anos 2007 e 2008 
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 Sobre a renda mensal questionada aos alunos (gráfico5), observamos um dado  

importante: a grande maioria dos alunos tanto no ano de 2007, quanto em 2008, 

possuem uma renda mensal em torno de 2 a 4 salários. Há um percentual significativo 

que tem faixa entre 1 a 2 salários. Este dado no faz refletir sobre o problema no aluno de 

baixa renda, que na sua maioria, opta por um curso de baixa concorrência por não 

possuir condições financeiras, necessárias para se preparar para os chamados cursos 

mais concorridos.  

 

GRÁFICO 6 – GOSTA DE LER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Alunos do Curso de Arquivologia UEPB - Anos 2007 e 2008 

 

 Quando questionados se gostam de ler, um quadro positivo nos salta aos olhos: 

no ano de 2007, a pesquisa constatou que cerca de 90% dos alunos gostam de ler; em 

2008 o percentual atingiu a marca de 86%. Isso demonstra que os alunos de 

Arquivologia, têm uma consciência de que  se deve desenvolver o gosto pela leitura, 

principalmente em uma área que necessita-se de muita leitura, pois a mesma dialoga 

com outras áreas do saber e, que precisa cada vez, mais, em virtude das demandas 

informacionais e tecnológicas, de um aluno com uma visão abrangente dos contextos 

informacionais. Este item, também deve ser olhado com cuidado, pois a pratica docente 

revela que embora haja uma motivação para ler, existe, por outro lado, uma grande 
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dificuldade de entendimento dos textos científicos, sobretudo quando se exige 

conhecimentos prévios com base filosofia e lógica. 

 

 

 

GRÁFICO 7 – DISTRIBUIÇÃO DO SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alunos do Curso de Arquivologia UEPB - Anos 2007 e 2008 

 

 Observando o resultado quanto ao item sexo dos alunos de arquivologia, vemos 

no gráfico acima (gráfico 7), que mais da metade, ou seja, 66% dos alunos são do sexo 

feminino. Esta deve ser uma questão a ser melhor avaliada, pois parece haver uma 

identificação das ciências que tratam de certa forma com educação, formação, 

conservação e preservação com o gênero feminino, como se fosse algo natural.  

 

GRÁFICO 7 – DISTRIBUIÇÃO DA IDADE 
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Fonte: Alunos do Curso de Arquivologia UEPB - Anos 2007 e 2008  

 

  

Quando questionados qual a idade dos alunos ingressos de arquivologia 200/2008, 

vemos que em 2007, se constituía em cerca de 48% de jovens entre 17 e 22, em 2008 

esse percentual aumenta, chegando a 71% de alunos na faixa dos 17 e 22 anos.  

 

GRÁFICO 8 – COR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Alunos do Curso de Arquivologia UEPB - Anos 2007 e 2008 

 

Um item relevante para nossa pesquisa, é o questionamento quanto à cor ou 

etnia do aluno: em 2007, cerca de 48,6% dos alunos se consideram brancos; em 2008 

esse percentual aumento, cerca de 55,9% dos alunos se consideram brancos, enquanto o 

percentual de negros, pardos e de origem indígena, não chega a 25%. Este dado 

demonstra alguns resultados e reflexões de pesquisas feitas por todo o pais que trata da 

democratização do acesso das chamadas “minorias” às universidades brasileiras, 

também chama a atenção para a questão do auto reconhecimento, pois se vivemos em 

uma sociedade cuja a população é na sua  grande maioria, mestiça, muitos não assumem 

a sua verdadeira etnia. A partir deste dado algumas perguntas podem ser feitas: por 

exemplo, quem esta cuidando do registro da memória destas “minorias”? Há uma 

política neste sentido? A ampliação e modos de consideramos esta questão nos trará 

respostas e encaminhamentos devidos. 
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 Outra questão levantada pela pesquisa  disse respeito ao grau de importância que 

os mesmos dão às disciplinas. Observamos um dado relevante: a maioria dos alunos dão 

maior importância às disciplinas técnicas do curso, desconsiderando a importância de 

disciplinas  como filosofia ou administração. Observamos nessa "visão" dos alunos dois 

problemas: a não percepção da importância da interdisciplinaridade na formação do 

profissional em um curso que dialoga com outras áreas do conhecimento. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados estatísticos obtidos refletem os problemas e as expectativas da maioria 

dos estudantes universitários, não havendo, até o momento, nenhuma grande novidade. 

Os dados que demonstram pouco tempo de estudo por semana ou compra insignificante 

de livros da área especifica de estudos já era, de certa forma, esperado. 

  O que nos parece relevante destacar é o desconhecimento do estudante que 

ingressa na área de arquivologia sobre o que vai estudar efetivamente. Observa-se 

claramente,  certa inquietação quando estes começam a cursar as disciplinas, pois 

esperam demasiadamente um estudo técnico, ou seja, à base de manuais que lhes dêem 

condições de manusear os sonhados papéis ou documentos de arquivos e também 

possibilitem responder as demandas dos concursos públicos que, no  entender deles, 

trarão para suas vidas dinheiro, prestígio e estabilidade. E de certa forma correto se 

pensar assim; faz parte da mentalidade capitalista. Vivemos em uma sociedade de 

mercado, onde o ter e o ser são vislumbrados de forma diversa.  

No entanto, o que se apresenta como ponto a se refletir, tanto pelos docentes 

quanto pelos discentes e instâncias responsáveis pela criação de cursos de Arquivologia 

é que para se trabalhar com a informação, tona-se imperioso ir além do ensino 

meramente técnico, é necessário uma imersão no mundo da filosofia, da historia, da 

teoria do condicimento, da sociologia e de outras tantas ciências.  

Os estudantes em sua grande maioria não consideram a disciplina filosofia como 

de grande relevância para o curso, as maiores indicações são para as disciplinas que no 
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entender destes trarão maior conhecimento, sobretudo prático para área. O que se faz 

necessário considerar, no entanto, é que há uma grande confusão entre o que seja uma 

prática, sobretudo no tocante aos estudos superiores.  Não se pode prescindir de um 

estudo teórico sobre qualquer que seja o assunto, confirmando o que afirma o teórico e 

educador Paulo Freire: uma prática sem teoria e vasia é uma teoria sem prática e nula.  

       Em conclusão, ainda que parcial e incipiente, indicamos que a aproximação dos 

dados comparativos 2007/2008 e as ações junto aos alunos com palestras e discussões 

sobre temas pertinentes a formação do profissional em Arquivologia e, sobre o pensar e 

fazer ciência, necessitamos, promove um processo de apreensão de conhecimentos 

prévios, pelos estudantes, sobre o curso escolhido, de maneira que contribui para a 

redução das suas dúvidas e inquietações.  Ambicionamos, a partir da radiografia do 

curso, a implementação de um banco de dados sobre as necessidades e as expectativas 

desses alunos, o que possibilitará um planejamento estratégico e o refinamento do 

projeto político-pedagógico da referida área. Salientamos que não há uma data fixa para 

o término do nosso trabalho de pesquisa e extensão, podendo, com o sucesso dessa 

experiência-piloto, ser estendido a outros cursos da Universidade Estadual da Paraíba. 
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O mercado de trabalho do profissional arquivista da Universidade Estadual de Londrina 
–UEL- face à sua formação 

Edilene Fatel Aureliano 
Gisele Barreiros Oliveira 

Linete Bartalo – linete@uel.br 
UEL-Universidade Estadual de Londrina 

 

RESUMO: O curso de Arquivologia da UEL – Universidade Estadual de Londrina - foi 
implantado em 1998, tendo formado 190 arquivistas até o ano de 2007, em sete turmas. As 
turmas formadas em 2005 e 2006, com 27 e 36 egressos respectivamente, foram objeto de 
estudo de uma pesquisa realizada como Trabalho de Conclusão de Curso de duas formandas do 
ano de 2007. Com o objetivo de analisar a formação e a inserção no mercado de trabalho desses 
egressos, utilizou-se como instrumento de coleta de dados um questionário com questões 

predominantemente fechadas, sendo algumas de múltipla escolha e também algumas com 
solicitação de justificativa das respostas. Foram investigadas a formação, a educação 
continuada, a inserção no mercado de trabalho, a adequação do currículo cumprido face ao 
mercado de trabalho, a avaliação pessoal do currículo e a satisfação com a formação. 
Participaram efetivamente da pesquisa 14 egressos de 2005 e 13 de 2006 e os resultados 
revelaram que aproximadamente metade desses egressos deu continuidade à sua formação e 
que todos estão trabalhando, porém, uma minoria exercendo a profissão de arquivista. No 
entanto, a maioria teve dificuldade de inserção no mercado de trabalho. A maioria dos 
participantes da pesquisa acredita que o currículo cumprido influenciou positivamente a sua 
inserção no mercado de trabalho, porém apontam como fator dificultador nesta inserção, o 
desconhecimento da profissão pela sociedade, de um modo geral. Mais de 70% dos 
participantes relataram estar satisfeitos com sua formação. 

 

Palavras-chaves: Formação do arquivista; Mercado de trabalho do arquivista 

 

INTRODUÇÃO 

A nova ordem social que coloca a informação e os meios de comunicação 

como fatores estratégicos para a geração de novos conhecimentos e competitividade entre as 

organizações, bem como as novas formas de acesso à informação impulsionaram a criação de 

novas metodologias de trabalho, além de novas formas de enfrentamento da vida em todos os 

aspectos, tais como as relações sociais, as relações familiares, a busca da aprendizagem 

continuada, entre outros. 

Nesse contexto, Castro (2000, p.145) assinala que “a sociedade industrial 

cedeu lugar à sociedade da informação” e questiona qual a denominação a ser dada à sociedade 

do futuro: “sociedade do digital, sociedade do lazer?” 

Um ponto fundamental a ser pensado nesta nova configuração social é a 

educação e a esse respeito, para o Brasil, Takahashi (2000, p.45) lança as seguintes diretrizes: 



 

 

 

Educar em uma sociedade da informação significa muito mais que treinar 
pessoas para o uso das tecnologias de informação e comunicação: trata-se de 
investir na criação de competências suficientemente amplas que lhes permitam 
ter uma atuação efetiva na produção de bens e serviços, tomarem decisões 
fundamentadas no conhecimento, operar com fluência os novos meios e 
ferramentas em seu trabalho, bem como aplicar criativamente as novas mídias, 
seja em usos simples e rotineiros, seja em aplicações mais sofisticadas. Trata-
se também de formar os indivíduos para ‘aprender a aprender’, de modo a 
serem capazes de lidar positivamente com a contínua e acelerada 
transformação da base tecnológica. 

 

Em decorrência da evolução da sociedade e principalmente pelas novas 

tendências do mercado de trabalho que ela acarreta, o processo educacional encontra-se em 

constante evolução. Hoje a educação centra-se mais no aprender a aprender do que no 

aprender conteúdos, pois como enfatizam Silva e Cunha (2002, p.78) 

 

Aprender a conhecer é um pilar que tem como pano de fundo o prazer de 
compreender, de conhecer e de descobrir. Aprender para conhecer supõe 
aprender para aprender, exercitando a atenção, a memória e o pensamento. 
Uma das tarefas mais importantes no processo educacional, hoje, é ensinar 
como chegar à informação. Parte da consciência de que é impossível estudar 
tudo, de que o conhecimento não cessa de progredir e se acumular. Então o 
mais importante é saber conhecer os meios para se chegar até ele.  

 

A sociedade do conhecimento tem como principio a democratização do 

conhecimento pelo fato de que as informações podem ser democraticamente acessadas ou 

adquiridas por todos. Dessa forma, presume-se, todos estão em condição de aprender, pois a 

informação, matéria-prima da aprendizagem e por conseqüência do conhecimento, encontra-se 

disponível democraticamente. A aprendizagem, nessa perspectiva, deixou de ser 

responsabilidade exclusiva da escola enquanto espaço privilegiado do saber. Na verdade, o 

conhecimento, fator de transformação, só pode ser produzido pela ação mental que transforma 

a informação em conhecimento. A informação rompeu os limites da sala de aula, da biblioteca, 

da Internet e encontra-se a impregnar a sociedade, mas somente a sua assimilação, 

interiorização e processamento pelo indivíduo é que a transforma em conhecimento, uma vez 

que o conhecimento é uma ação eminentemente humana (TÁLAMO, 2004).  

Com a globalização da sociedade, da qual resultou essa nova ordem social 

operaram-se mudanças significativas no mundo do trabalho. A atividade produtiva sempre 

dependeu de novos conhecimentos, mas nesse novo contexto passou a depender também de 

criatividade, liderança, ética, clareza e principalmente habilidade e competência para resolver 

problemas.  
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Enfim, o profissional deverá ser uma pessoa crítica e preparada para agir e se 

adaptar rapidamente às mudanças e desafios dessa nova sociedade. Com a acelerada produção 

do conhecimento e o mercado de trabalho tornando-se cada vez mais exigente, o preparo do 

profissional não pode mais se restringir à formação acadêmica adquirida no ensino de 

graduação, ele deve constantemente buscar a complementação de sua formação. Nesse sentido, 

Costa (2008) desenvolveu uma pesquisa para sua dissertação de mestrado cujo objetivo foi o de 

estudar a relação entre a formação acadêmica dos arquivistas e o mundo do trabalho em 

Brasília. Entre suas conclusões encontra-se a de que “Ao profissional são demandadas atitudes, 

habilidades e conhecimentos que extrapolam aos adquiridos na sua formação” (COSTA, 2008, 

p. 10). Diante disso torna-se fundamental, então, que ele tenha “aprendido a aprender”, pois 

deve ser autônomo na busca da formação necessária à sua atuação, saber o que deve aprender e 

onde e como buscar as informações a fim de construir os novos conhecimentos demandados. 

 

 

A FORMAÇÃO DO ARQUIVISTA 

 

Em conseqüência das transformações culturais, políticas e econômicas da 

sociedade contemporânea, a educação e o entendimento do que vem a ser formação 

educacional também se transformou. A Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional-LDB, promulgada em dezembro de 1996, regulamenta a estrutura e o funcionamento 

dos sistemas de ensino, define os objetivos da educação nacional, os graus de escolaridade e 

orienta os processos formativos. Assim, a estruturação curricular dos cursos de graduação 

sofreu profundas modificações, principalmente no estabelecimento das diretrizes curriculares 

nacionais em substituição aos denominados currículos mínimos.  

Os currículos dos cursos de graduação das instituições de ensino superior, até 

a promulgação desta Lei, deviam estar em conformidade com o currículo mínimo estabelecido 

pelo Ministério da Educação e Cultura/Conselho Federal de Educação que, para os cursos de 

Arquivologia brasileiros, era determinado pela Resolução n0. 28/74 (BRASIL, 1974, p. 400) 

com as seguintes matérias: 

 

Introdução ao Estudo do Direito, Introdução ao estudo da História, Noções de 
Contabilidade, Noções de Estatística, Arquivos I a IV, Documentação, 
Introdução à Administração, História Administrativa, Econômica e Social do 
Brasil, Paleografia e Diplomática, Introdução à Comunicação, Notariado e 
Língua Estrangeira. 
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A nova LDB delegou às Instituições de Ensino Superior a elaboração dos 

currículos de seus cursos, por meio de projetos pedagógicos. O artigo 20. da Resolução 

CNE/CES 20, de 13 de março de 2002 (BRASIL, 2002, p. 34) que estabelece as diretrizes 

curriculares para os cursos de Arquivologia determina que 

 

O projeto pedagógico de formação acadêmica e profissional a ser oferecida 
pelo curso de Arquivologia deverá explicitar: 
a) o perfil dos formandos; 
b) as competências e habilidades de caráter geral e comum e aquelas de caráter 
específico; 
c) os conteúdos curriculares de formação geral e os conteúdos de formação 
específica; 
d) o formato dos estágios; 
e) as características das atividades complementares; 
f) a estrutura do curso; 
g) as formas de avaliação. 

 

Em consonância com seus respectivos Projetos Pedagógicos, a formação do 

arquivista compreende uma multiplicidade de disciplinas que varia em cada instituição de 

ensino superior. Marques (2007) em sua pesquisa que teve como objeto de estudo o processo de 

formação e configuração da arquivística como disciplina científica no Brasil, tem entre suas 

conclusões que “a configuração atual [da arquivologia] parece ser decorrente dos diálogos 

estabelecidos com outras disciplinas, quanto aos vínculos institucionais dos seus cursos de 

graduação, quanto à formação/titulação dos docentes desses cursos e quanto à produção 

científica, com temáticas relacionadas à área” (MARQUES, 2007, p. 8).  

Esta democratização da educação, trazida pela evolução social, formou uma 

nova cultura, a cultura da aprendizagem, na qual aprender constitui-se numa exigência social 

crescente e enseja reflexões como a de Silva (2006, p. 29) ao convidar os arquivistas a 

construírem sua profissão e sua área de atuação quando destaca que 

 

A Arquivologia não é uma realidade dada. A Arquivologia é uma construção 
social, produto de pensamentos. É uma construção profissional, técnica, 
científica, prática e teórica, da qual todos somos atores. E essa construção se dá 
pela construção do conhecimento próprio da área. O próprio conceito do que 
seja a Arquivologia é uma construção. É uma construção política e intencional. 
Não é algo natural. Não é fruto de uma árvore, esperando ser colhido. É fruto 
de escolhas e decisões. E isso é construído a partir de uma realidade exterior 
aos arquivos, pois ocorre no interior do cérebro das pessoas. A Arquivologia 
será aquilo que os arquivistas decidirem. Isso significa que apenas acompanhar 
as práticas dos arquivos não é suficiente. Para ensinar e aprender é preciso 
haver o que ensinar e o que aprender. Alguém terá de construir isso. 
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Jardim (1999, p. 32) assegura que os arquivistas devem assumir uma atitude 

pró-ativa no que diz respeito ao delineamento de sua profissão neste novo cenário social, 

principalmente quanto à reflexão sobre o seu papel na sociedade, pois 

 

Como agentes e sujeitos destas transformações, os arquivistas vêem-se 
obrigados a debruçarem-se sobre a Arquivologia em três dimensões que se 
integram, ou seja: o conhecimento arquivístico, as organizações arquivísticas e 

o próprio arquivista. Na interseção destas três dimensões, encontra-se o ensino 

arquivístico, tendo como principais atores o arquivista em formação inicial e o 
arquivista como docente e pesquisador. Ambos se inserem num cenário em 
cujo macrocosmo social localiza-se a Universidade, as organizações 

arquivísticas e as demandas que legitimam uma profissão à medida que esta 
assume tarefas socialmente importantes. 

 

Buscando esse norte, os cursos de Arquivologia têm procurado contemplar a 

formação integral exigida pela sociedade contemporânea. A evolução digital, o aumento da 

demanda por informação e os documentos gerados em massa, além da evolução da sociedade 

devida ao aumento exponencial do conhecimento obrigaram as instituições de ensino a 

atualizarem constantemente seus currículos de acordo com as diretrizes estabelecidas em seus 

Projetos Pedagógicos. 

 

 

A FORMAÇÃO DO ARQUIVISTA NA UEL E O MERCADO DE TRABALHO 

 

A implantação do curso de Arquivologia na UEL em 1998, conforme 

delineado à época (CURSO DE ARQUIVOLOGIA DA UEL, 1998), teve como contornos 

contextuais principais, entre outros, o fato de que a oferta do curso de arquivologia no Brasil 

estava restrita a apenas quatro instituições de ensino superior (UNIRIO, UFSM, UFF e UnB) e 

que o desenvolvimento acelerado da região norte paranaense, bem como sua vinculação 

política e econômica ao MERCOSUL, justificavam a sua criação. As necessidades de mercado 

também foram consideradas nesta justificativa, tendo sido diagnosticada, por intermédio de 

uma pesquisa realizada em 1997 junto às instituições paranaenses, a existência de uma 

demanda emergente, tanto nas instituições públicas quanto privadas, por um profissional cujo 

perfil a proposta pedagógica do curso de arquivologia poderia satisfazer. O currículo desta 

proposta fundamentou-se nas antigas determinações da Resolução 28/74 (BRASIL, 1974, p. 

400) e configurou-se de acordo com o currículo mínimo estabelecido pela mesma. 
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Em 2004, após avaliação do currículo vigente, já com três turmas formadas, 

propôs-se um novo currículo para o curso, estribado na Resolução CNE/CES 20 de 13 de 

março de 2002 (BRASIL, 2002, P. 34), cuja implantação foi realizada em 2005. A UEL 

mantém em sua página na WEB a Resolução CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) 

23/2005 do Projeto Pedagógico do novo curso, no qual encontram-se estabelecidas as diretrizes 

do mesmo que prevê em seu Artigo 20. que 

 

A necessidade do acesso cada vez mais rápido à informação, tanto pelo 
produtor do documento, como pelo usuário externo, o vertiginoso crescimento 
da produção documental e a mudança do perfil do pesquisador que 
freqüentemente solicita informações contidas em conjuntos documentais 
homogêneos são características que atestam a complexidade do trabalho 
arquivístico, exigindo o contínuo aperfeiçoamento e a atualização dos 
profissionais da área. 

 

A mesma Resolução em seu Artigo 40. ressalta que 

 

A formação do arquivista não se restringe a uma profissionalização estrita e 
especializada, mas deve estar preparando o egresso para enfrentar com 
proficiência e criatividade os problemas de sua prática profissional, produzir e 
difundir conhecimentos, como também refletir criticamente sobre a realidade 
que o envolve. (p. 2) 

 

Dentre os objetivos que o curso de Arquivologia da UEL tenta alcançar 

encontra-se o de  

 

Desenvolver capacidades para aprender a aprender, a ser, a fazer, a viver junto 
e a conhecer, levando em consideração a autonomia na formação para capacitar 
os estudantes a atuarem em um mundo que está em permanente mudança; 
Desenvolver capacidades para pensar, inovar e executar para o futuro, 
atendendo com competência e criatividade às diferentes demandas de 
informação arquivística oriundas da sociedade; (p. 8) 

 

Também a Universidade Federal de Santa Maria oficializou o perfil desejado 

dos arquivistas a serem por ela formados (publicado em seu site) e destaca que este perfil 

“baseia-se no conjunto das competências e habilidades necessárias para a formação de um 

profissional flexível e crítico, capaz de acompanhar os desafios tecnológicos e as mudanças da 

sociedade” e justifica que 

 

O Curso de Arquivologia através desta proposta busca construir um perfil 
profissional de natureza interdisciplinar que possa dar conta de uma realidade 
heterogênea, onde as mudanças são rápidas, constantes e profundas, cuja 
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tecnologia aperfeiçoa-se constantemente e os usuários estão cada vez mais 
exigentes. (p. 1) 

 

Santos (1996) ao discorrer sobre o perfil esperado para o profissional da 

informação alerta para a necessidade de que sua formação deve abranger 

 

habilidades gerenciais, capacidade de comunicação efetiva, habilidades no 
tratamento de pessoas e habilidades pedagógicas. [...] estudos de usuários e 
comunidades, [...] conhecimento de línguas estrangeiras, estatística, 
metodologias de pesquisa e informática. (SANTOS, 1996, p. 12) 

 

É evidente que a formação acadêmica, por mais próxima que esteja das 

necessidades do mundo do trabalho, atualmente não consegue dar conta de satisfazê-las 

integralmente, pois as demandas de aprendizagem aumentaram e estão mais exigentes. Há 

muito mais o que aprender, de modo mais profundo e em menos tempo do que há dez anos 

atrás. Nesse sentido, Bellotto (p.3) pontua que especialistas preocupados com a formação do 

arquivista 

 

São unânimes em reconhecer as deficiências da formação, a falta de relação 
entre o mercado de trabalho e o mundo universitário, assim como apontar as 
fraquezas internas da profissão advindas não só da debilidade de formação, 
mas também da carência de maior consolidação das teorias, das normas, da 
evolução vertiginosa das tecnologias não acompanhada pelo mesmo ritmo no 
ensino e aprendizagem. 

 

Assim, cabe ao profissional arquivista, frente às exigências atuais da 

sociedade da informação buscar seu aperfeiçoamento continuadamente, mediante estudos 

complementares e de atualização educacional, acompanhar o debate e os avanços do 

conhecimento da área, bem como dos novos parâmetros tecnológicos.  

O arquivista tem sua profissão regulamentada pela lei nº 6.546/78 e atua em 

instituições públicas ou privadas, em arquivos correntes, intermediários e permanentes: 

médicos, jurídicos, administrativos, contábeis e pessoais, entre outros, podendo também ser um 

profissional autônomo. A esse respeito, Guimarães (2000, p. 55) chama a atenção para o fato de 

que  

 

A idéia de emprego (colocação fixa, sólida e estável) passa a dar lugar à de 
empregabilidade (em que se une a concepção de atividade profissional, 
mutante e diversificada, à de competitividade profissional, centrada no 
elemento humano e em seu grau de adaptabilidade a uma realidade 
heterogênea, complexa e em constante transformação). Se antes a ênfase estava 
nos rígidos e canônicos padrões técnicos de uma sólida formação, hoje a ênfase 
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se traslada para a qualidade dos serviços e produtos profissionais, e o até então 
movimento associativo fiscalizador pautado pela intervenção estatal herdada do 
corporativismo getulista cede lugar a uma congregação profissional mais 
voltada para a qualidade e a atualização. 

 

No entanto, mesmo com as múltiplas possibilidades geradas pela nova ordem 

social, a inserção do profissional arquivista no mercado de trabalho conta com alguns fatores 

dificultadores. Um deles é o desconhecimento da profissão por parte da sociedade, 

principalmente nas empresas de âmbito privado e conseqüentemente o desconhecimento de seu 

campo de atuação.  

Sendo assim, muitos arquivistas, ainda durante o curso, enquanto alunos, 

procuram no estágio não obrigatório a oportunidade de começar a atuar na profissão e, em 

muitos casos, são contratados durante ou ao final do estágio. Essa situação ocorre 

principalmente em empresas privadas, como demonstra a pesquisa feita na Universidade 

Federal Fluminense –UFF- (GARCEZ e SANTOS, 2007, p.8) com graduados de 2000 a 2005. 

No âmbito das instituições públicas não há essa possibilidade uma vez que a inserção acontece 

por meio de concurso público. Apesar de existir nestas instituições campo de atuação para o 

arquivista, muitas vezes o cargo de arquivista não existe em seus quadros de carreiras, 

impossibilitando assim a abertura de concurso.  

 

 

A PESQUISA 

 

O curso de Arquivologia da UEL formou 190 arquivistas desde sua 

implantação até o ano de 2007, em sete turmas. As turmas formadas em 2005, com 27 

formados e em 2006 com 36, constituíram-se o objeto de estudo desta pesquisa, realizada como 

Trabalho de Conclusão de Curso de duas formandas da turma de 2007. Com o objetivo de 

analisar a formação e a inserção no mercado de trabalho desses egressos, utilizou-se como 

instrumento de coleta de dados um questionário com questões predominantemente fechadas, 

sendo algumas de múltipla escolha e também algumas com solicitação de justificativa das 

respostas. Foram investigadas a formação, a educação continuada, a inserção no mercado de 

trabalho, a adequação do currículo cumprido face ao mercado de trabalho, a avaliação pessoal 

do currículo e a satisfação com a formação.  

708



 

 

Participaram efetivamente da pesquisa 27 egressos, sendo14 da turma de 

2005 e 13 da turma de 2006. Desse total 19 (70,4%) são do sexo feminino e 8 (29,6%) do 

masculino com idades entre 22 e 50 anos. 

No que diz respeito à continuidade dos estudos para atualização de 

conhecimentos e capacitação para desempenho de atividades específicas, 51,9% dos 

participantes não deram continuidade aos seus estudos depois da formatura e 48,1% realizaram 

cursos depois de formados. Quando comparadas as duas turmas, observa-se que 53,8% dos 

participantes de 2006 continuaram a estudar, enquanto que da turma de 2005 somente 42,9%, 

conforme resultados apresentados na Tabela 1.  

Os cursos realizados pelos participantes, em sua maioria, foram 

Especialização em Informação, Conhecimento e Sociedade e Especialização em Gestão 

Pública, além de cursos técnicos, cursos de espanhol, de informática e profissionalizantes. 

 

Tabela 1 – Educação Continuada dos Participantes (N=27) 

 Continuidade Não Continuidade Total 

Geral 48,1% 51,9% 100% 

2005 42,9% 57,1% 100% 

2006 53,8% 46,2% 100% 

 

A maioria dos participantes (51,9%) relatou ter enfrentado dificuldade para 

entrar no mercado de trabalho, porém todos estão trabalhando atualmente, sendo que 44,4% já 

estavam trabalhando antes de se formar, 7,4% teve a inserção no mercado de trabalho até seis 

meses depois de formados, 11,1% até um ano depois de formado e os demais (37%) 

demoraram mais tempo para encontrar emprego. 

As áreas de atuação profissional dos participantes da pesquisa estão 

distribuídas entre instituições públicas (40,7%), privadas (44,4%) e trabalho autônomo 

(14,8%).  

Apenas 14,8% dos participantes estão trabalhando como arquivistas, 

enquanto que 3,7% trabalham como auxiliares de arquivo e 81,5% exercem outras funções, de 

acordo com os resultados apresentados no gráfico 1.  

Os participantes que exercem outras funções foram solicitados a discriminá-

las. Constatou-se que 36,3% trabalham na área administrativa como técnicos, assistentes e 
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gerentes e 63,6% trabalham como pesquisador, técnico de análises, técnico operacional, técnico 

previdenciário, agente de gestão pública, professor, entre outras atividades. 

 

Gráfico 1 – Áreas de atuação profissional dos participantes (N=27) 

 

O gráfico 2 apresenta os resultados referentes à percepção dos participantes 

quanto à influência que o currículo cumprido teve para a sua inserção no mercado de trabalho. 

Verificou-se que 44,4% dos participantes consideraram positiva a influência, sugerindo que “o 

currículo se seguido de forma correta e aprofundada garante um bom conhecimento para a 

aplicação do trabalho feito por profissionais de arquivo”, alguns ainda consideram a influência 

positiva não exatamente na inserção, mas na atuação do profissional. Um profissional aprovado 

em um concurso público que não atua como arquivista diz utilizar “alguns conhecimentos 

adquiridos” no local onde trabalha. Consideram que o currículo cumprido influenciou 

negativamente para a inserção no mercado de trabalho 14,8% dos respondentes, sendo que 

40,7% não responderam à questão que investigava esta dimensão. 
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Gráfico 2 – Percepção da influência do currículo na inserção no mercado de trabalho 

(N=27) 

 

Indagados sobre possíveis falhas nas áreas de conhecimento abrangidas pelo 

currículo cumprido, as respostas dos egressos, quando analisadas no geral, revelam que, para a 

maioria dos participantes (85,2%) faltou alguma área de conhecimento no currículo cumprido. 

Um participante comentou que “a única coisa que tínhamos era a disciplina de gestão de 

arquivos onde a professora precisava se desdobrar para inserir a administração no conteúdo”, 

e em Londrina há mais “possibilidades de emprego em novas empresas do que com arquivos 

permanentes”, pois para se “trabalhar o arquivo é necessário entender o funcionamento da 

empresa / instituição”. 

Quando analisados comparativamente os resultados das duas turmas de 

formados, constata-se que a de 2005 sentiu de forma mais contundente a falta de alguma área 

de conhecimento no currículo cumprido, pois 92,9% dos participantes relataram esta falha, 

enquanto que da turma de 2006 apenas 76,9% a relataram. No entanto, apesar de ambas as 

porcentagens (92,9% e 76,9%) apresentarem-se altas, indicando fortemente a percepção de 

lacunas no currículo pelas duas turmas, estes resultados talvez possam estar apontando para 

uma possível melhoria da oferta do currículo de um ano para o outro; neste caso, a turma mais 

antiga sentiu com uma freqüência maior estas lacunas. É sabido que o professor, de forma 

geral, melhora o programa de um ano para o outro com base nas avaliações, ainda que 
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empíricas e não sistemáticas, as quais realiza ao longo do período em que ministra a disciplina. 

Talvez possamos identificar esta diferença de avaliação entre as duas turmas como uma 

possível conseqüência deste fato. 

Solicitados a discriminarem o que faltou no currículo, os participantes 

listaram disciplinas tais como Lógica, Psicologia, Metodologia para elaboração de trabalhos 

científicos, Recursos Humanos e mais disciplinas na área de Direito, além das que cursaram. 

Entre as áreas citadas, 59% dos participantes sentiram a ausência de uma disciplina em 

Administração. Acerca das disciplinas da área de Arquivologia, sentiram falta de Classificação 

de Arquivos, Ética, Terminologia, Restauração, Gerenciamento Eletrônico de Documentos, 

Tecnologia da Informação, Planejamento Estratégico, bem como aulas mais práticas. 

Na tabela 2 estão apresentados os resultados obtidos no que diz respeito à 

satisfação com a formação. A maioria dos egressos (40,7%) está satisfeita com sua formação, 

33,3% dos participantes estão muito satisfeitos e 25,9% pouco satisfeitos, nenhum participante 

encontra-se totalmente insatisfeito. Comparando os resultados das turmas de 2005 e 2006, 

evidencia-se uma maior satisfação dos formandos de 2005, dos quais 42,9% dizem estar muito 

satisfeitos, 42,9% satisfeitos e apenas 14,3% pouco satisfeitos, enquanto que entre os 

formandos de 2006, 23,1% sentem-se muito satisfeitos, 38,5% satisfeitos e 38,5% pouco 

satisfeitos. 

Dentre as justificativas para os diversos graus de satisfação com a formação, 

encontraram-se as seguintes: “Dentro de qualquer instituição é necessário qualificação 

profissional e o curso de Arquivologia é um curso novo que possibilita grandes oportunidades 

com a crescente necessidade do mercado em racionalizar espaço e disponibilizar 

informações”. No entanto os profissionais consideram-se despreparados para assumir “um 

arquivo inteiro, uma empresa”, pois os “estágios não deram suporte para tal”.  

 

Tabela 2 – Grau de Satisfação com a Formação (N=27) 

 Muito 
Satisfeito 

Satisfeito Pouco 
Satisfeito 

Nada 
Satisfeito 

TOTAL

Geral 33,3% 40,7% 25,9% 0% 100% 

2005 42,9% 42,9% 14,3% 0% 100% 

2006 23,1% 38,5% 38,5% 0% 100% 

 

Solicitados a atribuírem uma nota de 0 a 10 ao currículo cumprido, a turma de 

2005 atribuiu notas que variaram de 3 a 10 e a turma de 2006 de 5 a 9,5. Observa-se que a 
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concentração de freqüência em ambas as turmas foi em torno das notas 7 e 8, tendo 4 

participantes da turma de 2005 e 4 participantes da turma 2006 atribuído nota 7 e outros 4 de 

ambas as turmas atribuído nota 8, ou seja, 57% dos participantes de 2005 e 61% de 2006 

atribuíram notas 7 e 8, conforme se pode visualizar no gráfico 3.  

 

Gráfico 3 – Avaliação da Formação Superior (N=27) 

 
CONCLUSÃO 

 
A sociedade não admite mais profissionais, seja de qualquer área de atuação, 

que terminem sua graduação, assumam uma posição no mercado de trabalho e não dêem 

continuidade à sua formação. Profissionais de todas as áreas devem ser atuantes e dinâmicos, 

tendo uma postura crítica e uma busca constante por atualização e adequação às mudanças, às 

novas tecnologias e, principalmente, que estejam atentos à evolução da sociedade. Hoje o 

emprego está relacionado com a qualificação pessoal, com a competência, com a capacidade de 

adaptação e com a aptidão. Os profissionais da área de informação sentem essa necessidade de 

uma forma mais acentuada em virtude, exatamente, de trabalharem com informação. Os 

resultados indicam que essa visão não é compartilhada por todos os egressos participantes desta 

pesquisa, pois mais da metade não deu continuidade aos estudos. 

O processo de aprendizagem nunca está concluído e pode enriquecer-se com 

experiências teóricas e práticas, afinal, aprender é preparar-se para uma tarefa contínua de 
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busca de novos conhecimentos e aprender a aprender, na atual sociedade, é mais importante do 

que aprender conteúdos, pois a produção de novos conhecimentos tornou-se muita rápida e em 

conseqüência sua rotatividade também é rápida.  

A atual rapidez das mudanças no mercado de trabalho exige um novo 

posicionamento, tanto dos profissionais como das empresas, sejam elas públicas ou privadas. O 

arquivista ao chegar a esse mercado de trabalho depara-se com o desconhecimento de sua 

profissão e sem a promoção da mesma inviabiliza-se a inserção, pelo menos em larga escala, no 

mercado de trabalho. 

Seria interessante realizar um trabalho de sensibilização do empresariado para 

a importância do trabalho do profissional arquivista a fim de promover a criação de novos 

postos de trabalho, pois sabe-se que o trabalho do arquivista nas empresas acaba sendo 

realizado por pessoas sem a devida capacitação, o que gera problemas que poderiam ser 

evitados com a presença deste profissional. 

Pode-se afirmar que o currículo cumprido pelos participantes da pesquisa foi 

bem avaliado por eles, pois a grande maioria atribuiu notas sete e oito ao mesmo. Nesse sentido 

há de se considerar o empenho do Departamento de Ciência da Informação, no qual o curso 

está alocado, no sentido de buscar a melhoria da qualidade pedagógica dentro das 

possibilidades que se apresentam, quais sejam, instituição pública que trabalha com parcos 

recursos e muitas dificuldades.  
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 RESUMO 

A leitura é para o arquivista o primeiro elemento do processo de aprendizagem e, 

conseqüentemente, ela é imprescindível para a formação universitária desse profissional. O ato 

de ler é parte de um processo complexo que se inicia e se desenvolve ao longo da vida do 

sujeito. O presente trabalho tem por objetivo verificar a importância que os discentes do curso 

de Arquivologia da Universidade Estadual da Paraíba dão á leitura, pois na educação dos 

agentes da informação ela é de grande importância no desenvolvimento de suas atividades. A 

rapidez dos processos de inovação tecnológica da sociedade do conhecimento, e o cenário de 

crescente competitividade e globalização, exigem um esforço educacional contínuo na 

formação dos arquivistas que só conseguirão corresponder a esses novos desafios de produção e 

representação da informação, através do aperfeiçoamento de suas habilidades cognitivas. A 

metodologia utilizada para esta pesquisa foi o estudo de caso. Desta forma, buscou-se saber 

junto aos discentes se: gostam de ler; quantos livros já adquiriram após entrar na universidade; 

quais as dificuldades encontradas em suas leituras e quais os motivos que os levam à biblioteca. 

Concluímos que os discentes do curso de arquivologia têm consciência do valor da leitura para 

o seu desenvolvimento, pois o processo de desenvolvimento cognitivo se dá através de 

estratégias bem planejadas, a partir do conhecimento prévio e de seus valores culturais. A 

leitura é um processo constante e deve se constituir por um ato de aprendizagem, pois somente 

com a prática, o leitor passivo torna-se um leitor crítico.  

Palavras-chave: leitura. discente. arquivologia. aprendizagem. 

 

                                                      
1 Alunos do curso de Arquivologia – UEPB  
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INTRODUÇÃO 

 

Diante das tecnologias do mundo moderno as pessoas têm deixado a leitura para último 

plano, esquecendo-se que essa modernidade coloca a leitura como algo crucial, afinal estamos 

vivendo na era da informação, o que exige do sujeito, tanto a disposição ao ato de ler, quanto à 

postura reflexiva, interpretativa e crítica, esta realidade leva a sociedade vigente a ser chamada 

de sociedade do conhecimento. Por este e outros motivos, vários estudos e pesquisas tratam de 

temáticas referentes ao processo de ensino-aprendizagem, tendo a leitura como essencial neste 

processo. Na caminhada acadêmica não é diferente, “as práticas discursivas de leitura, 

estabelecidas no ensino universitário, suscitam um trabalho investigativo mais apurado” 

(AQUINO, 2004, p. 36) na qual se faz necessário a leitura não apenas de textos científicos e 

literaturas específicas de determinada área, mas a intertextualidade, bem como as leituras 

anteriores ao ingresso na academia.  

Porém, a realidade é que existe uma relação distante entre aluno e livros/leitura, isto 

ocorre devido a alguns aspectos: crescimento num ambiente sem incentivo à intelectualidade, 

encontrando dificuldades para desenvolver hábito ou gosto pela leitura; pais que não lêem e não 

compram livros não conseguem estimular seus filhos ao ato de ler; a obrigatoriedade, muito 

comum nas escolas, geralmente produz no aluno uma antipatia abrangente que o distancia ainda 

mais dessa prática, o que se reflete diretamente nas dificuldades que emergem quando no 

momento de leitura dos textos científicos. 

Considerando as afirmações aqui já feitas e tomando por base a premissa que diz que a 

leitura possibilita o desenvolvimento cognitivo, este trabalho objetiva verificar a importância 

que os graduandos de Arquivologia da UEPB dão à leitura. A metodologia utilizada para este 

trabalho foi à coleta de dados, feita através de um estudo de caso, com aplicação de um 

questionário semi-estruturado aos alunos do 2° e 3º período do referido curso, no primeiro 

semestre de 2008, no qual se procurou investigar: Se os discentes do curso de arquivologia 

gostam de ler; Quantidade de livros já adquiridos após entrar na universidade; Dificuldades 

encontradas em suas leituras; Freqüência à biblioteca por semana; Motivos que o levam a 

biblioteca; Meios de comunicação utilizados para se manterem informados e; Último livro 

comprado pelo discente. Para se ter um bom embasamento teórico, procurou-se fazer leituras de 

livros, artigos científicos, periódicos, dentre outros referenciais teóricos que tratam desta 

temática. 
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Inicialmente serão apresentadas algumas reflexões preliminares sobre a necessidade da 

leitura para a aprendizagem e sua inerência ao arquivista. Posteriormente, far-se-á a análise 

quantitativa e qualitativa dos resultados da pesquisa, na qual se procurou investigar hábitos do 

já referido universo da pesquisa que refletem a importância dispensada à leitura, o que atestará 

se os graduandos de arquivologia da UEPB estão se preparando da maneira adequada para 

serem, posteriormente, profissionais competentes. Finalmente, serão apresentadas as conclusões 

que se articulam em torno do objetivo já estabelecido.  

Vale salientar ainda que, embora Freyre (2006) afirma que “a leitura do mundo preceda 

a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da 

leitura daquele” (p. 11), com quem concordamos afinal a leitura é parte de um processo de 

humanização, devido á finalidades pré-estabelecidas, este trabalho enfatizará a leitura da 

palavra escrita, sabendo que esta já é por si só, um agente possibilitador do desenvolvimento 

cognitivo no sujeito. 

 

2. A LEITURA E APREDIZAGEM 

 

 Em tempos de avanços tecnológicos e da era da informação, na qual somos 

bombardeados com uma quantidade cada vez maior de informação, a leitura se torna 

imprescindível para a análise reflexiva e crítica do contexto no qual estamos inseridos, bem 

como para efetivar o processo de aprendizagem que impõe a busca contínua pelo 

conhecimento, como enfatiza SOUZA (2007): 

Em nossa sociedade, a busca pela informação, pelo conhecimento tem sido um 
processo contínuo, seja pela percepção de que sem ele o indivíduo ficaria excluído 
socialmente, de que com este não permaneceria no estado de ignorância neste novo 
contexto informacional, marcado visivelmente pelo uso intensivo das tecnologias de 
informação e de comunicação [...]. 
 

Este novo contexto informacional exige a inserção do sujeito neste processo contínuo de 

busca pela informação e pelo conhecimento, o que pode se efetivar mediante a leitura, 

porquanto esta lhe proporcionará uma postura ativa diante das questões que permeiam a 

sociedade e que estão presentes nos textos, afinal, segundo Infante (2000) ela “é o meio de que 

dispomos para adquirir informações e desenvolver reflexões críticas sobre a realidade” (apud 

Picanço e Pereira, 2007, p. 4). 

 Mediante o ato de ler, podem-se estabelecer diálogos entre os textos lidos e expandir os 

horizontes do conhecimento, que são aspectos importantes para o aluno, principalmente o de 
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ensino superior, que precisa assumir uma postura crítica diante das inúmeras questões que 

norteiam o lugar sócio-histórico no qual ele está inserido. Entretanto, apesar dessa necessidade 

estudos têm apontado que ao ingressar na universidade o discente enfrenta dificuldades quanto 

à quantidade de textos e a leitura dos mesmos, isto pode ser um reflexo da falta do hábito/gosto 

pela leitura, tornando-a uma tarefa árdua, tanto para o discente, quanto para o docente, que 

muitas vezes não consegue compreender as dificuldades daquele. 

Uma pesquisa realizada pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) de São Paulo 

publicado pelo Jornal da Tarde, São Paulo, 25 de junho de 20074, revelou que cerca de 20% dos 

universitários da Região Metropolitana de São Paulo não tem o hábito de ler. Isso significa que 

uma em cada cinco pessoas que freqüenta alguma faculdade, seja pública ou privada, vive 

afastada do mundo da leitura. Da parcela que afirmou ler de vez em quando, a Bíblia foi citado 

como livro mais lido, em segundo lugar está O Pequeno Príncipe. Esse pequeno percentual de 

leitores terá comprometida sua trajetória acadêmica e profissional, como nos afirma Machado et 

al (2005), “a prática da leitura melhora a escrita e, assim, se alguém não lê com freqüência, 

possivelmente não escreve bem e isso acaba diminuindo as chances de ascensão profissional”. 

   O ato de ler se apresenta de grande importância para o aperfeiçoamento profissional, 

pois o mesmo, quando adquirido através de métodos e técnicas bem estruturadas levando ao 

conhecimento científico se refletirá num sentido amplo de suas atividades. Como nos referencia 

Silva (2000, apud Paulo e Silva, 2007, p. 3): “[...] ler não é um ato de consumir idéias 

[informações], mas de criá-las, para transformar-se e transformar”.  

Hoje, aprender a aprender se faz necessário, deve-se então refletir sobre a concepção de 

leitura, sabendo que além dela ser uma das melhores maneiras de melhorar o vocabulário e a 

expressão escrita e oral, envolve e informa as idéias, as quais lhe darão enfoques abrangentes 

para o conhecimento cultural do qual depende o seu progresso na vida. Logo, a leitura é parte 

inerente de um aprendizado continuo e permanente, o que torna rico o leitor, lhe proporcionado 

o desenvolvimento de habilidades que o auxiliará no melhor entendimento dos textos, o que lhe 

dará subsídios para exercer suas atividades acadêmicas e profissionais. 

Ademais, é relevante atentar ao que afirma Melo (2005, p. 78): 

O leitor ingênuo ou inexperiente é caracterizado ... como aquele que se detém em 
interpretações superficiais, aprisionando-se no processo de decodificação da estrutura 
lingüística explícita. Ao contrário, o leitor crítico, sagaz, assume uma postura 
maliciosa e atenta, com o intuito de identificar e interpretar as pistas deixadas pelo 

                                                      
4 Disponível em: <(http://www.estadao.com.br/revistafeminina/noticias/2007/jun/25/102.htm)>. Acesso em: 14 de 
mar. de 2008. 
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escritor. Por sua experiência e conhecimentos prévios, o leitor sagaz dispõe de 
estratégias mais apropriadas para compreender o que o seu interlocutor quer lhe dizer. 

É necessário que professores e graduandos construam práticas discursivas e críticas de 

leitura para que estes últimos desenvolvam esta sagacidade apontada pela autora, pois é essa 

“postura maliciosa e atenta” que lhes possibilitará o entendimento das questões atuais, 

subsidiando-lhes para questionar e até mudar as ações humanas, mediante o desenvolvimento 

de pesquisas que trarão grandes contributos a sociedade.   

 

3. LEITURA E ARQUIVOLOGIA 

  

Após a Revolução Francesa se percebeu a importância dos documentos para a sociedade 

e a sua produção aumentou vertiginosamente, com isso sentiu-se a necessidade de um 

profissional que soubesse dar um tratamento adequado a grande massa documental acumulada 

nos arquivos (informações arquivísticas). Diante dessa necessidade surge a Arquivologia como 

uma área do conhecimento que vai tratar da organização de conjuntos documentais produzidos 

através das atividades desenvolvidas por uma organização, entidade ou pessoa, que são os 

arquivos.  

Com esta área do conhecimento surge também o profissional de arquivo que é o 

Arquivista. Este, por sua vez, vai se utilizar dos princípios e técnicas da Arquivologia para 

ordenar os documentos de maneira que possibilite a posteriore, uma recuperação satisfatória 

dos mesmos. Sobre a função desse profissional Bellotto (2007 p. 26) nos diz: “Cabe ao 

arquivista identificar, descrever, resumir e indexar” os documentos de arquivo. Para que este 

ponha em prática os procedimentos arquivísticos de forma eficiente é essencial que ele assuma 

uma postura interpretativa e crítica diante das informações, postura esta que envolverá suas 

funções cognitivas e seu conhecimento adquirido ao longo de sua vida acadêmica.  

Todavia, para adquirir um conhecimento vasto que o torne um profissional competente, 

a leitura é algo essencial, pois, segundo Dauto (2007), é através dela que seremos aprendizes e 

formadores de opinião em qualquer ambiente social e democrático no qual estivermos. Tem-se 

que a leitura é o instrumento de apropriação do conhecimento, e que o discente de Arquivologia 

que está se preparando para ser um profissional capacitado precisa se apropriar de tal 

instrumento, não só através de literatura específica da área, mas também de outras fontes de 

informação, para que torne seu conhecimento amplo e diversificado, resultando em eficiência 

721



 

  

quando no momento de realizar a identificação, descrição, resumo e indexação dos 

documentos. 

 Uma afirmação incontestável é que para a realização das atividades acadêmicas e 

profissionais, faz-se necessário ao arquivista um conhecimento prévio para a compreensão e 

reflexão dos textos quando na academia, e dos documentos, quando no exercício de suas 

atividades profissionais, como nos afirma Neves, Dias e Pinheiro (2006, p. 141): “o 

conhecimento anterior facilita o processamento do texto e a compreensão, por oferecer uma 

estrutura na qual o conteúdo do material lido possa ser relacionado”.  Durante a leitura o 

conhecimento anterior é acionado de maneira a facilitar o trabalho do profissional, resultando 

numa indexação adequada que possibilitará a recuperação por parte do usuário, principal 

objetivo do arquivista contemporâneo. Portanto, é preciso que as práticas de leitura, quando na 

universidade, sejam bem estruturadas, com intuito de compreender os conceitos e termos, no 

sentido de conduzir a reflexão e ao surgimento de novas idéias, conceitos e termos.  

 É importante ressaltar ainda sobre a influência das novas tecnologias que vem sendo 

marcante no contexto informacional vigente, fazendo emergir novos suportes e novas tipologias 

documentais, o que exige do profissional de arquivo constantes inovações e competências, no 

sentido de estarem preparados para recolher, avaliar, indexar e recuperar as informações 

geradas neste novo contexto de evolução tecnológica, informacional e social. Contexto este que 

requer deste profissional um posicionamento crítico e maior capacidade intelectual para 

acompanhar a evolução e a convergente utilização da variada gama de recursos de informação e 

de comunicação, o que lhe será viabilizado mediante o ato de ler, a busca inerente à construção 

do saber universitário pela interdisciplinaridade, com intuito de ampliar seus conhecimentos, 

tornando-o apto ao desenvolvimento de suas funções, bem como preparado para assumir o 

posicionamento de agente mediador entre a informação e o usuário. 

Considerando que o arquivista tem sido orientado para satisfazer as necessidades 

informativas das organizações, de modo que a administração desenvolva suas funções com 

eficiência e economia, bem como da sociedade, no sentido de salvaguardar os direitos e deveres 

do cidadão, mediante garantia do acesso a informação documental, o profissional de 

arquivologia deve estar sempre em contato com diversas fontes de leitura, intentando não só 

conhecimento de sua área, mas das diversas áreas do conhecimento. A leitura e a interação com 

assuntos diversos, o tornará um mediador preparado para auxiliar os sujeitos-leitores – usuário 

potencial ou impotencial – de maneira adequada e sob bases seguras e sólidas, satisfazendo as 

necessidades da sociedade da informação como nos afirma Ribeiro (2004, p.5): “A resposta aos 
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desafios, postos pela sociedade da informação exige, por conseguinte, renovadas competências 

para o arquivista, que só se adquirem se houver uma alteração radical nos modelos formativos 

... que irão modelar perfis profissionais inovadores”. 

Portanto, a Arquivologia necessita de profissionais capacitados e envolvidos 

intensamente com práticas de leitura, para tornarem-se aptos no sentido de desenvolver de 

maneira satisfatória atividades que exigem não só habilidades técnicas, mas também o 

conhecimento e habilidades intelectuais, como por exemplo, resumir e classificar obras; indexar 

documentos; desenvolver instrumentos de pesquisa; criar boletins informativos; elaborar 

projetos de implementação de gestão documental; bem como o desenvolvimento de pesquisas 

com intuito de conhecer as necessidades do usuário, o que marcará um diferencial no cenário 

arquivístico brasileiro. 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 Realizou-se a tabulação dos dados organizando-os em gráficos percentuais, os quais 

estão classificados conforme resultados apresentados a seguir, contendo indicadores 

informacionais para uma análise quantitativa e qualitativa das práticas de leituras dos discentes 

do 2º e 3º períodos do curso de Arquivologia – 1º semestre de 2008, totalizando 60 estudantes. 

Os resultados irão evidenciar como estes futuros arquivistas, alunos da UEPB, estão se 

preparando em sua formação no que se refere ao ato de ler. 

Partimos da idéia de que o brasileiro lê pouco, o que foi constatado em pesquisas 

realizadas em outras instituições de ensino, e Jales (1992 apud Paulo e Silva, 2007, p. 2) 

enfatiza bem esta temática ao afirmar: 

O brasileiro lê pouco e mal, apontando várias razões ou barreiras, tais como: baixo 
poder aquisitivo da população, devido à má distribuição de renda no Brasil; tradição 
cultural: tempo para a leitura, pois a mesma exige silêncio e muitas vezes solidão e; a 
falta de políticas na área cultural e educacional.                 
    

Nesta perspectiva, de que “o brasileiro lê pouco e mal”, procuramos verificar se esta 

premissa também se aplica aos futuros arquivistas da UEPB.  É relevante dizer ainda que o 

estudo das razões e barreiras pelas quais se lê mal não faz parte de nossa pesquisa, haja vista ser 

este um estudo preliminar, com pretensão de pesquisas futuras nas quais serão incluídas estas e 

outras questões. 
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 Intentando facilitar a análise dos dados o instrumento de pesquisa foi dividido em sete 

categorias de análise: Gosto pela leitura; Quantidade de livros comprados; Dificuldades na 

leitura; Freqüência à biblioteca; Motivos de ida a biblioteca; Utilização de meios 

informacinais; e por fim Último livro comprado.  

4.1 Gosto pela leitura 

Considerando o quanto a leitura é importante ao arquivista o desenvolvimento de suas 

habilidades cognitivas mediante, porquanto esta possibilitará desempenhar suas atividades 

acadêmicas e profissionais de satisfatoriamente, nesta parte do trabalho procuramos identificar 

qual o gosto e hábito pela leitura dos futuros arquivistas na UEPB. Ao que se verificou que a 

maioria dos estudantes questionados se interessa pela leitura, como vemos no gráfico:  

   

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1. Gosto pela leitura 
Fonte: pesquisa direta 2008 

 

Note-se no gráfico acima que 73% dos respondentes informaram que gostam de ler, 

enquanto 27%, que gostam de ler de vez em quando, e 0% não gosta o que nos leva a crer que 

apesar de pesquisas realizadas em outras instituições de ensino constatarem o afastamento da 

leitura tanto pelos estudantes universitários, quanto pelos brasileiros em geral, nos estudantes 

de 2º e 3º períodos do curso de Arquivologia da UEPB este afastamento não foi constatado. No 

entanto, não se pode ignorar a parcela dos que gostam de ler apenas de vez em quando, o que 

pode ser o reflexo da falta de incentivo à leitura pela família e/ou pela escola no período pré-

acadêmico. Mas, o fato de nenhum dos respondentes optarem pela opção “NÃO” e a maioria 

gostar de ler se constitui no primeiro passo para que estes sejam, posteriormente, um diferencial 

no cenário arquivístico brasileiro. 

 

4.2 Quantidade de livros  
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 É sabido que no Brasil o livro ainda possui um custo inacessível à grande maioria da 

população, sendo este um dos fatores latentes que ocasiona na baixa venda destes. Não 

obstante, a compra de livros simboliza, de certa forma, um padrão de consumo, bem como a 

importância dispensada ao saber. Por conseguinte, nesta categoria de análise procurou-se 

identificar quantos livros os graduandos questionados adquiriram após a entrada na 

universidade (gráfico 2), haja vista que eles já cursaram entre um ano e um ano e meio do 

curso, a compra de  literaturas, específicas ou não, atesta o interesse do aluno no sentido da 

aquisição do conhecimento, bem como do reconhecimento da importância da leitura ao seu 

bom desempenho na academia e, posteriormente, nas atividades profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Aquisição de livros após entrada na universidade 
Fonte: pesquisa direta 2008 

  

Como mostra o gráfico, quanto à quantidade de livros que os discentes já adquiriram 

após ingresso na universidade, obtivemos como resultado que 30% dos respondentes ainda não 

adquiriram nenhum livro, 17% fizeram aquisição de apenas 1,  25% já adquiriu pelo menos 2 

livros; 7% compraram 3; e 22% adquiriram mais de 3 livros. 

Note-se que apesar de um total de 30% informarmos que não adquiriu nenhum livro 

após entrar na universidade, a soma daqueles que adquiriu entre um, dois, três e mais de três é 

bastante significativa, da ordem de 70%, superando a percentagem daqueles que ainda não 

comprou nenhum livro. Mediante os dados, percebe-se nestes resultados a reafirmação dos 

dados anteriores sobre o gosto pela leitura dos discentes do curso de arquivologia, o que é 

bastante significativo se considerarmos o alto custo, aqui já referenciado, do material editorial 

impresso no Brasil. 

 

4.3 Dificuldades na leitura 

Sabe-se que ao ingressar na universidade, o graduando inicia a leitura dos textos técno-

científicos, sentindo, na maioria das vezes, uma grande dificuldade porquanto ele se depara 
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com uma linguagem nova, específica, diferente da linguagem do cotidiano, que requer uma 

leitura mais apurada, a recorrente consulta ao dicionário e a busca constante pelo significado 

dos termos e expressões novas. Esta dissonância é sentida tanto por aqueles tem o hábito/prazer 

pela leitura, quanto por aqueles que não o tem. Entretanto, a dificuldade aumenta 

significativamente para aqueles últimos, pois além da árdua tarefa de fazer algo que não gosta, 

tem-se ainda a necessidade de se habituar à linguagem e expressões novas, gerando uma 

situação desconfortável, o que exigirá uma mudança de hábitos, e pode-se dizer mesmo de 

paradigmas. No tocante aos alunos de arquivologia, detectou-se significativa dificuldade na 

leitura dos textos acadêmicos, como demonstra a exposição gráfica abaixo:  

 

   

 

 

 

 

 
 

Gráfico 3. Dificuldades nas leituras 
Fonte: pesquisa direta 2008 

 

Conforme os dados acima, podemos observar que apesar dos alunos declararem ter uma 

boa carga de leitura e o gosto pelo ato de ler, há sem dúvida, dificuldades diante dos textos 

acadêmicos: 40% afirmaram que as maiores dificuldades é no que se refere ao vocabulário; 

32% quanto à compreensão da linguagem; 15%, que achavam os textos chatos e apenas 13% 

não sentem dificuldades na leitura dos textos. Os respondentes que sentem dificuldades porque 

acham os textos chatos, talvez sejam aqueles que lêem de vez em quando. 

Vale ressaltar que, a dificuldade revelada pela maioria dos pesquisados se deve ao fato deles 

estarem trabalhando com textos técnico-científicos, com linguagens, expressões e termos 

novos, e essa compreensão leva certo tempo para se efetivar como nos afirma Galvão (2004) a 

relação entre discente e texto técnico-científico merece certa atenção, pois, a compreensão 

destes textos não se dá de forma automática, mas requer um esforço necessário que a posteriori 

trará grandes benefícios em suas atividades. Todavia, o total de 13% que optaram pela opção 

“Não sinto dificuldades”, a considerar as dificuldades geradas pelos textos acadêmicos, também 

é um resultado de extrema relevância, o que implica dizer que os estudantes de 2º e 3º períodos 

de arquivologia da UEPB têm desenvolvido de maneira satisfatória suas funções cognitivas, o 

que se refletira em suas atividades futuras.    
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4.4 Freqüência à biblioteca 

 O processo de constante aprendizagem é algo crucial a ser buscado pelo sujeito que 

almeja ampliar seus conhecimentos, como afirma Cândido e Oliveira (2005, p. 3): 

Hoje, a informação tornou se fundamental para a sociedade e o individuo e não há 
limites estabelecidos para obtê-la e transformá-la em conhecimento, dependendo, 
basicamente, da forma como é interpretada e utilizada pelo receptor. A biblioteca 
permite ampliar o universo de disseminação das informações, disponibilizando ao 
público acesso aos materiais que as produzem e profissionais qualificados, como 
referenciais, no auxílio para obtenção do conhecimento (...) Assim sendo, a biblioteca 
constitui o passaporte para institucionalizar e pluralizar o direito da sociedade à 
informação, preservar, valorizar e respeitar a cultura de um povo e democratizar a 
obtenção do conhecimento.                      
 

Por conseguinte, um dos fatores que atesta os hábitos de leitura no discente é a 

freqüência com que este vai à biblioteca, haja vista que é esta unidade de informação que detém 

os recursos essenciais ao aprendizado dos estudantes, que são os livros, periódicos, trabalhos de 

conclusão de curso, dentre outros. Pensando nisto, esta parte do trabalho procura investigar 

quantas vezes por semana o aluno de arquivologia vai à biblioteca, o resultado desta categoria 

confirmará, ou não, as variáveis anteriores, nas quais se detectou já o gosto pelo ato de ler e a 

significativa aquisição de livros. Concernente a esta questão, os dados revelaram que 60% dos 

respondentes afirmaram que vão mais de três vezes por semana à biblioteca, como se pode 

verificar no gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4. Quantidades de vezes que os discentes vão à biblioteca por semana 

Fonte: pesquisa direta 2008 
 

 Como se percebe, a maioria dos alunos de Arquivologia vai regularmente à biblioteca, 

visto que 13% vão 2 vezes por semana; 13%, 3 vezes; e 12%, uma vez. Considerando que 62% 

é uma percentagem significativa que vai mais de três vezes, isso nos leva a crer que os 

discentes além de estarem usufruindo dos recursos auxiliadores da aprendizagem que lhe são 

disponibilizados na unidade de informação, estão também sempre à busca de conhecimento. 

Portanto, os futuros arquivistas que estão se formando na UEPB, estão buscando uma 
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preparação melhor, no sentido de buscar meios auxiliadores e inerentes, por assim dizer, ao 

processo contínuo de aprendizagem. 

 

4.5 Motivos de ida à biblioteca 

 Diante das mudanças que marcam a sociedade vigente, as bibliotecas universitárias têm 

atravessado também um processo de mudança de paradigma, porquanto a informação não é 

disponibilizada apenas em papel impresso, mas também em meio eletrônico, com aquisição de 

microcomputadores com intuito de viabilizar os estudos do aluno e professores através da 

internet. Na Universidade Estadual da Paraíba não é diferente, que tem oferecido computadores 

em sua biblioteca, proporcionado aos discentes e docentes recursos tecnológicos 

informacionais. Entretanto, é recorrente o pensamento de que onde se tem internet, os 

estudantes não vão para pesquisar, mas para acessar e-mails e entrar nas salas de bate-papo.   

No tocante aos alunos questionados, procurou-se identificar os motivos que os levam a 

freqüentar a biblioteca, ao que os dados revelaram que 73% afirmaram ir à biblioteca com 

propósito de ler e acessar a internet. 

  

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico 5. Quais os motivos que os discentes vão à biblioteca 
Fonte: pesquisa direta 2008 

  

 Observe-se que a grande maioria dos discentes do 2º e 3º do curso de Arquivologia vai à 

biblioteca para ler e pesquisar na internet, 5% vão à biblioteca apenas para acessar a internet; 

13%, apenas para ler e; 8% afirmaram não ir à biblioteca. Embora não faça parte de nosso 

objetivo analisar as causas que levaram aos resultados aqui expostos, é pertinente dizer que 

aqueles que responderam não ir à biblioteca, ou trabalham regularmente e não encontram 

tempo, ou não entenderam esta questão, visto que na categoria anterior nenhum dos 

respondentes afirmou não ir à biblioteca.  

13%
5%

73%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

a) Apenas para lê b) Apenas para

acessar a internet

c) Para lê e para

acessar a internet

d) Não vou a

biblioteca

728



 

  

Entretanto, se somarmos a variável “Apenas para ler” com “Para lê e acessar a internet”, 

a percentagem que vai a unidade de informação para ler é bastante significativa, da ordem de 

aproximadamente 85%. Diante destes dados, infere-se que a grande maioria dos que acessam a 

internet o faz com intuito de pesquisar e complementar seus estudos, desmistificando a idéia 

recorrente de que quando a unidade de informação detém de rede de computadores, os alunos 

vão apenas para acessar “Orkut” e “Messenger”.  

 

 

 

4.6 Utilização de meios informacinais 

 A necessidade de se manter informado é latente na sociedade da informação, que, aliás, 

já é chamada de sociedade do conhecimento, o que leva o sujeito à apropriação dos variados 

recursos comunicacionais já dispostos mediante ao avanço tecnológico e informacional. A 

partir desta evolução e da necessidade de se manter informado, bem como da adoção de uma 

postura reflexiva e crítica diante das inúmeras informações que nos são imposta diariamente, é 

preciso atentar aos variados pontos de acesso dispostos à sociedade, afinal “São estes novos 

meios de comunicação que potencializam a escala universal o espírito científico tal como foi 

realizado pelas universidades medievais e pelas academias do iluminismo”. (FIDALGO, 1996, 

p. 5). 

Considerando tais afirmações, esta parte da investigação visou identificar os meios de 

comunicação que os questionados costumam lançar mão para se manter informado, como 

mostra o gráfico que se segue:  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 6. Meios de comunicação para se manterem informados. 
 Fonte: pesquisa direta 2008. 
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Como podemos ver, 50% informaram que costumava utilizar apenas o jornal para se 

manter informado, sendo este o meio de comunicação mais utilizado pelos discentes. 15% 

apenas da internet; 3% de revistas; 0%, artigos científicos e; 32% costumam se utilizar de todos 

os meios citados. Note-se que os futuros arquivistas do 2º e 3º períodos lançam mão de diversos 

meios de comunicação para se manter informado. Isso mostra que, diferentemente do senso 

comum, que prega que o meio de comunicação mais utilizado seria a internet, na verdade 

futuros arquivistas da UEPB se utilizam de diversos meios comunicacionais para se manterem 

atualizados, principalmente o jornal, dispondo ainda de grande credibilidade na sociedade 

moderna e tecnologizada.      

 

 

4.7 Último livro comprado 

Levando em conta a afirmação de Eduardo Frieiro (1957)  que diz que “O amor aos 

livros é uma conseqüência do amor à leitura” (apud BRAGANÇA et al, 2005, p. 15), neste 

momento da pesquisa intentou-se saber o último livro comprado pelo graduando de 

arquivologia, com intuito mesmo de conhecer as preferências ou necessidades quanto a áreas do 

conhecimento, o que atestará o posicionamento interdisciplinar assumido pelo universo 

pesquisado e seu “amor à leitura”.  

No tocante aos resultados, obtivemos diversas respostas na qual foram citados 37 livros 

de diferentes áreas do conhecimento, entre específicos, literatura, administração, história, 

romance, filosofia, auto-ajuda e lingüística. O que demonstra que além dos graduandos do 2º e 

3º períodos de arquivologia da UEPB gostarem de ler, freqüentarem regularmente a biblioteca e 

se manterem informados através de meios de comunicação diversos, estão sempre à procura de 

adquirir conhecimento através de outras fontes que não só textos específicos do campo 

arquivístico. 

 

4.8 De caminho ao Portanto  

Através da análise dos dados coletados num universo de sessenta estudantes do curso de 

arquivologia da UEPB, podemos afirmar que estes não fazem parte da maioria dos brasileiros 

que não gosta de ler, visto que os dados evidenciaram que a maioria dos alunos é propensa a 

leitura; adquiriram pelo menos um livro no período entre um ano e um ano e meio do curso; 

freqüentam regularmente a unidade de informação da universidade para ler e desenvolver 
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pesquisas; procuram manter-se informados através de variados meios de comunicação, mas 

principalmente do jornal; e estão sempre a busca do conhecimento, mediante aquisição de 

livros de diversas áreas do conhecimento. 

 Outro ponto relevante é que, embora os questionados sintam dificuldades quando na 

leitura dos textos acadêmicos, principalmente com o vocabulário, isto se dá devido à linguagem 

específica apresentar expressões e termos novos, dissonantes da linguagem cotidiana, gerando 

certa dificuldade no momento da leitura. No entanto, notou-se que tais estudantes estão 

buscando subsídios para vencer tais empecilhos, o que os tornam aptos para exercer suas 

atividades acadêmicas e, posteriormente, profissionais arquivísticas neste contexto de 

constantes mudanças no qual estão inseridos.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, tendo em vista os dados coletados sobre as práticas de leituras dos alunos do 

curso de Arquivologia e, considerando que a leitura é uma ferramenta fundamental no dia a dia 

do Arquivista é premente o desenvolvimento do prazer pela leitura para alcançar suas metas e 

objetivos dentro das perspectivas de um profissional da arquivologia como gestor da 

informação. 

Acreditamos que a Arquivologia, por ser uma área do conhecimento emergente no 

Brasil, necessita de profissionais competentes e envolvidos intensamente com práticas de 

leitura, para tornar-se capaz de desenvolver de maneira satisfatória atividades que requerem um 

capital intelectual maior como, por exemplo, resumir e classificar obras; indexar documentos; 

desenvolver instrumentos de pesquisa; criar boletins informativos; elaborar projetos de 

implementação de gestão documental; realizar estudos com intuito de conhecer as necessidades 

de informação dos usuários; desenvolver textos críticos, resenhas, artigos científicos, relatos de 

experiência e de pesquisa. Enfim, realizar a disseminação da informação e, conseqüentemente, 

assumir a postura tanto de agente de mudança no que se refere ao senso comum sobre os 

arquivos, direcionando o olhar da sociedade a estas tão importantes unidades de informação; 

quanto de agente mediador entre o conhecimento e a necessidade. 
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A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA EM ARQUIVOLOGIA: 
ASPECTOS CONCEITUAIS . 

 

BARROS1,Thiago Henrique Bragato  

MORAES2, João Batista Ernesto de 

 

1. Introdução  

Na pesquisa cientifica, o pesquisador é geralmente questionado por si mesmo e por 

seus pares sobre qual é a “valia” da sua pesquisa, o “porque” se pesquisa e a pergunta final 

“Para que ela serve?”, e pensando nesta “valia” e nas questões correlatas, pode ser que o pes-

quisador responda que a “valia” de sua pesquisa é o conhecimento, não sem pretensão ou sem 

finalidade, mas sem uma justificativa em si mesma. 

Durante toda a história da ciência, grandes descobertas foram feitas “acidentalmente” 

(mas não sem a intenção de descobrir), e o que foi descoberto por um, foi reinventado por 

outro. Podemos citar, por exemplo, como nos conta Asimov (1977) que Tomas Edison, bus-

cando como fazer o filamento da luz elétrica durar mais tempo antes de queimar-se, descobriu 

“acidentalmente” que a energia elétrica propagava-se no vácuo, sem entender o porquê isso 

acontecia. Mais tarde esse “efeito de Edison” foi desvendado como resultado da habilidade 

dos elétrons, sob determinadas condições de viajar sem impedimento algum através do vácuo. 

Que, a partir desta idéia chegou-se a válvula de rádio e depois a televisão.  

Portanto, os avanços científicos e tecnológicos em seu princípio, muitas vezes não 

passam de um “acidente”, que busca resultados para um determinador problema e acaba en-

contrando outros fenômenos e outros problemas. A busca pela “valia” imediata da pesquisa e 

da ciência, acaba muitas vezes a nos levar por caminhos mais “técnicos”, “úteis” e deixamos 

de lado o cerne da questão. 

Esse tipo de tomada de decisão acontece em todas as áreas do conhecimento e na Ar-

quivologia e na Ciência da Informação não é diferente, a resposta mais simples é justificada 

pela tradição técnica existente é muitas vezes mais confortável que o questionamento e o es-

tudo do aparelho conceitual existente, porque é nestes conceitos chave que uma área define 

seu método de trabalho e seu campo de aplicação.  
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Buscamos aqui traçar um paralelo teórico entre a instituição arquivística e a documen-

tação protegida em seus acervos limitando-se a uma instituição arquivística em particular e 

documentos em particular, porque o discurso é plural e suas possibilidades de análise são i-

númeras, o que torna o trabalho de análise arenoso. Mas, delimitado o universo de análise e as 

temáticas discursivas que serão analisadas, a análise torna-se possível. 

Desta forma, para um início do estudo, buscou-se uma definição de discurso. Numa 

perspectiva foucaultiana, discurso é um objeto social, é um processo e não apenas um conjun-

to de enunciados portadores de significação. Sua materialidade lingüista é produto de contra-

dição, equívoco e ideologia. 

As análises foram feitas em processos de delegacias de ordem política e social, res-

ponsáveis, no Brasil na época da ditadura militar (1964 – 1985), pelo julgamento de crimes de 

ordem “ideológica”. 

O primeiro processo, datado de 1964, gerado pela Delegacia Militar, tratava de ativi-

dade subversiva nas próprias forças armadas, referentes ao estado de Santa Catarina. 

O segundo processo, do ano de 1974, foi construído pela Delegacia de Ordem Política 

e Social (DOPS) do estado de São Paulo, são processados civis e um militar, por ligação com 

o Partido Comunista do Brasil (PCB) e atividades subversivas. 

Ambos os processos estão custodiados pelo arquivo Edgar Leuenroth, na Universidade 

Estadual de Campinas, na coleção de processos coletada pela Arquidiocese de São Paulo co-

mo parte do levantamento documental para a pesquisa que produziria o livro intitulado “Brasil 

Nunca Mais”.  

Selecionamos processos para serem analisados porque no âmbito dos arquivos, princi-

palmente públicos, é a documentação mais usual e existe uma relação textual interna no pro-

cesso baseado no aparato legal que a rege.  

 Sendo assim, o processo é gerado partir de uma necessidade administrativa e/ou legal, 

e essa atividade não pode ser efetuada por um documento avulso e sim por uma construção 

complexa nas quais vários documentos são necessários para responder a essa atividade. 

No caso desses processos, acabam por apresentam características discursivas e lingüís-

ticas singulares devido, justamente, ao contexto em que foram produzidos, ou seja, no qual o 

aparelho de controle e manutenção da ordem foi ímpar na história brasileira, as relações esta-

belecidas  no interior dos processos  são então profundamente conflituosas. 

Além dessa relação do discurso com o texto analisado, foram discutidos também os 

conceitos de documento e documento de arquivo relacionado com o que foi postulado por 

735



 

Focault sob as relações de poder e saber, tentando compreender como funciona a instituição 

que guarda estes documentos. 

 

2. Documento e Arquivo: Saber-Poder e a Construção Ideológica 

 

A discussão do que diz respeito ao documento, e a instituição que o custodia, buscan-

do a partir desta conceituação como se constitui as relações de poder e de saber, permeadas 

pela ideologia no interior dos documentos, faz-se necessária, porque é só a partir desta concei-

tuação é que podemos compreender qual é o motivo para estes documentos serem custodiados 

e por quem eles são guardados. 

Para entender arquivo precisa-se primeiramente entender o que é documento, já que 

em noções gerais podemos entender por arquivo, o local onde se resguardam os documentos 

produzidos dentro de instituições no desempenho de atividades de controle e manutenção da 

ordem. E esta necessidade de controle, produz documentos e esses documentos são regidos 

por atividades legais, jurídicas e/ou administrativas. Então, antes de compreender a instituição 

arquivo, precisa-se compreender o que é documento e qual gênero documental essa instituição 

resguarda em seus depósitos. 

Por documento num âmbito geral podemos entender que “eles são coisas muitos sim-

ples, falando. Eles são parte do mundo material – argila, pedra, pele de animais, fibras de 

plantas, areia – eles foram imbuídos com a habilidade de falar” (Levy, 2001, p. 23, tradução 

nossa).   

Apesar de demonstrar com certa ironia e de forma simples o que vem a ser documento, 

esta definição chama atenção para um fato fundamental, de que quase todos os documentos 

possuem uma materialidade física e isto é fundamental para o registro da informação, porque, 

a forma como se constitui essa materialidade reflete na constituição da informação. 

Outra definição que chama a atenção para materialidade do documento é a de que 

“qualquer símbolo físico ou simbólico, preservado ou registrado, com a pretensão de ser re-

presentado, para reconstruir ou para demonstrar um fenômeno físico ou conceitual” (Briet 

apud Buckland, 1997, p. 4 tradução nossa). 

Outra acepção que complementa este conceito é a seguinte: 

Objeto – Documento 
Estrela no céu – não 
Foto de uma estrela – Sim 
Pedra em um rio – Não  
Pedra em um museu – Sim 
Animal na selva – não 
Animal em um zoológico – Sim (Briet apud Buckland, 1997, p. 4 tradução nossa).   
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Então, para entendermos um objeto/coisa, como um documento, ele precisa ser racio-

nalizado, processado e construído com a intenção de transformar-se em documento, ou seja, 

para a produção de um documento é necessário um registro: intencional e controlado. E esse 

registro pode ser tipificado, organizado, classificado, descrito, disponibilizado e indexado. 

O gênero documental aqui estudado faz parte do que diz respeito à metodologia arqui-

vística, e então, vamos nos ater a partir de agora, a essa produção documental. Podemos com-

preender por documento de arquivo que: 

n. – 1. Qualquer trabalho impresso; um símbolo. 2 – Informação ou dado fixo em 
um mídia/suporte . 3 – Informação ou dado fixo em algum suporte, mas o qual não é 
parte de um documento oficial; um documento não oficial. 4 - Um trabalho im-
presso de um ato legal ou de natureza oficial que pode ser utilizado como evi-
dência de prova; um documento. (Glossary of Archivist Terminology da Society 
of American Archivists, 2007, Tradução e grifo nosso)  
 

Essa definição tenta, primeiramente, demonstrar que documento é uma materializa-

ção informativa em registro independente do suporte e define, também, a existência de um 

documento oficial de um documento não oficial (uma das características presentes no do-

cumento de arquivo é o caráter oficial). No item quatro, tenta esboçar o que é documento 

de arquivo, sendo ele um documento de natureza oficial ou legal, ou seja, contêm na cons-

tituição de seu texto, elementos oficiais e legais.  

Portanto a tônica da informação é utilizada muitas vezes para provar algum ato e 

algum fato jurídico. Mas a definição não esgota a discussão, já que os documentos de ar-

quivo não são só os legais, apresentando uma definição mais contundente Cook  diz que: 

Documentos, individuais e coletivos, são todas as formas de narração, pela acepção 
pós-modernista, que vai além da mera evidência de transições e fatos. Documentos 
são formados para reforçar a consistência narrativa e harmonia conceitual para o au-
tor, de maneira que se toma uma posição adornada pelo ego/poder, e ao mesmo tem-
po aceitando normas organizacionais, padrões de discursos retóricos e expectativas 
sociais. (2001, p.25 –p.26, tradução nossa) 
 

Escapando da definição tradicional de documento de arquivo, Cook apresenta um 

quadro conceitual, não formado pelas diferenciações estruturais da informação, mas sim as 

diferenciações por conteúdo, de que a produção de documento em um arquivo se atém a 

regras organizacionais, sociais e discursivas, mas, também como todos os documentos são 

permeados pela subjetividade de quem produz esse documento. Ora, nas definições mais 

tradicionais de arquivo e de documento de arquivo sempre se fixa nos subsídios que a for-

malidade proporciona. 

Então, percebemos que a diferença entre um documento de arquivo e um documen-

to nos demais contextos possíveis é de que o custodiado pelo arquivo é baseado em regras 
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organizacionais claras, não só de estrutura, mas também de conteúdo, como por exemplo, 

os manuais de redação oficiais produzidos em vários âmbitos do governo, ou seja, na pro-

dução documental de arquivo as atividades de controle e normalização são as que dão sus-

tentação a esse documento e que proporcionam os elementos de prova tão necessários a es-

se tipo documental. 

Essa definição mais abrangente pelo conteúdo do que pelo suporte, difere das vi-

sões tradicionais de documento de arquivo como foi colocado anteriormente, podemos en-

contrar nesta perceptiva “tradicional” a definição do acrônimo, siglas e termos técnicos de 

arquivística, biblioteconomia, documentação e informática que o define como: 

 
É todo registro de informação original, único e autêntico que resulta da acumulação 
em processo natural por entidade produtora no exercício de suas competências, fun-
ções e atividades, independentemente de seu suporte material ser papel, filme, fita 
magnética, disco óptico ou qualquer outro. (Ribeiro & Santos, 2003, p. 87). 
 
 

Percebemos nesta definição três coisas que estão relacionadas com os subsídios insti-

tucionais e legais: original, único e autêntico. Isso é a base fundamental, de toda a discussão 

do que vem ser um arquivo.  

Já que atualmente a gama de registros multifacetados é surpreendente colocando no-

ção de único por terra. As noções de autenticidade e originalidade estão ligadas por parâme-

tros unilaterais da oficialidade do documento de arquivo, só que em uma instituição existem 

documentos não legais, mas que são objeto de regras organizacionais e exercem atividades de 

controle administrativo, como por exemplo os e-mails. 

Encontramos também nesta definição que o processo de acumulação se dá em proces-

so natural, mas esse documento é um objeto social atuante que produz uma infinidade de a-

bordagens possíveis, já que sua custódia e seu acesso são controlados, racionalizados e orga-

nizados partir do aparelho discursivo – ideológico, entendendo aparelho discursivo como o 

aparelho técnico que o arquivista trabalha. 

Outra questão discutida na definição aqui apresentada é sobre a necessidade de se pro-

duzir documentos regidos por essas regras. Como resposta, pode-se verificar que, uma vez 

que são documentos produzidos por uma instituição no decorrer de suas competências, fun-

ções e atividades, o documento de arquivo é produto destas atividades de controle.  

Constata-se, ainda, que sua produção é necessária para que a instituição e o indivíduo 

atuem em uma sociedade, porque a burocracia é o que regulamenta e controla o aparecimento 

e desenvolvimento de um indivíduo ou instituição, já que não só a pessoa jurídica produz do-

cumentos de arquivo, mas a pessoa física também os produz e interage com a sociedade e seus 

738



 

semelhantes, portanto esses documentos regem  todos os contratos sociais estabelecidos em 

uma sociedade. 

Para finalizarmos a conceituação de documento e reforçar esta acepção Cook, nos diz: 

Tudo em documentação é separado, apresentado, representado, simbolizado, signifi-
cado, construído pelo escritor, pelo programador, pelo fotografo, pelo cartógrafo por 
uma proposição. Nenhum texto é inocente por produção administrativa ou ação pes-
soal, mas um produto construído – através de uma construção consciente, que pode 
ser transformada em padrões inconscientes de comportamento social, conversas so-
ciais, processos organizacionais, imperativos tecnológicos […]  (2001, p.25, tradu-
ção nossa) 

 
Conceituado documento, devemos discutir agora como se defini a instituição que res-

guarda esses documentos de ordem organizacional. 

Nas definições estudadas percebemos três noções importantes para toda a constituição 

do que se pensa sobre os arquivos, as noções de conjunto e de acúmulo. Noções importantes 

para toda a constituição de um arquivo, porque, podemos entender arquivo de forma simplifi-

cada como: “Transferir a documentação de um individuo ou órgão de criação para um reposi-

tório autorizado de atribuir valor, preservar e prover o acesso a esses documentos” (Glossary 

of Archivist Terminology da Society of American Archivists, 2007, Tradução nossa). Então, 

para preservar esses documentos, a forma como eles foram acumulados, a proveniência e no-

ção de conjunto existem os parâmetros de organização do arquivo. 

Sendo o arquivo uma instituição de controle e custódia sua documentação de ordem 

oficial ou não, é produzida com um fim pragmático por uma necessidade burocrática cotidia-

na.  “O registro arquivístico não apenas acontece, ele é criado por indivíduos e organizações, 

e usado, para suportar os valores e missões deles, e todos eles fazem partes de um processo 

que certamente não é politicamente e culturalmente neutro” (Kaplan, 2000 p. 147, tradução 

nossa). 

Então devemos perceber que o arquivo não pode ser uma instituição isolada do con-

texto social ao qual ela pertence e das relações estabelecidas entre a sociedade e esta institui-

ção, ou seja, como o arquivo detém em muitos aspectos um saber, sua constituição está imbri-

cada pelo poder vigente, as formações discursivas, ideológicas e repressoras presentes em 

seus depósitos são parte deste todo. 

A análise do discurso também trabalha com o conceito de arquivo, a perspectiva é ou-

tra, é claro, mas uma definição chama a atenção   

Por exemplo, para D. Maingueneau (1991), enfatizando através da polissemia do éti-

mo de arquivo, esses enunciados arquivísticos são inseparáveis de uma memória e de institui-

ções que lhe conferem sua autoridade, legitimando-se por meio delas. 
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Portanto, os enunciados e discursos produzidos pelo arquivo, são inseparáveis do con-

texto institucional que os gerou e por meio desses enunciados, constrói-se uma autoridade que 

os enunciados legitimam seu aparecimento. 

A ideologia tem um papel importante na configuração do discurso, assim como as re-

lações de poder-saber que acabam por se estabelecer no interior desta ideologia, portanto, 

conceituar ideologia faz-se fundamental para uma melhor compreensão do próprio discurso. 

Ideologia é um conceito que foi muito explorado no decorrer do espaço-tempo dentro 

das ciências, portanto, sua abordagem é polissêmica. Mas dentro do grande quadro de possibi-

lidades de abordagem responde ao nosso questionamento, ideologia é “A conjuntura de dis-

curso e poder” (Eagleton, 1997, p. 16). 

Precisamos perceber que a ideologia é uma forma abrangente de classificar em uma 

única palavra uma porção de noções diferentes, e deve-se levar em conta, que precisamos ter 

conceitos construídos com uma capacidade de usar palavras de maneiras particulares.  Em 

outras palavras, a ideologia se estabelece através do signo, mas como a linguagem é uma 

construção, ela não pode ser isolada das formas concretas do intercambio social, mas não de-

vemos erroneamente levar ideologia ao nível único e exclusivo das praticas sociais. 

Estabelece-se, então, uma relação de mutualismo entre a linguagem e sua situação so-

cial.  Se a ideologia é uma construção contextual e lingüística a ideologia deve ser entendida 

como um conjunto particular de discursos que se estabelecem no nível das palavras (dos sig-

nos, portanto). 

Se a ideologia é conjuntura do poder e do discurso, então precisamos estabelecer como 

se constituem essas relações. Foucault nos responde da seguinte maneira, “não é atividade do 

sujeito do conhecimento que produziria um saber, útil ou arredio ao poder, mas o poder-saber, 

os processos de luta atravessam e que o constituem que determinam as formas e os campos 

possíveis do conhecimento “(2000, p. 27,) 

E complementando: 

Quando se define os efeitos do poder pela repressão, tem-se uma concepção pura-
mente jurídica deste mesmo poder; identifica-se o poder a uma lei que diz não. O 
fundamental seria a força da proibição. Ora, creio ser esta uma noção negativa, es-
treita e esquelética do poder que curiosamente todo mundo aceitou. Se o poder fosse 
somente repressivo, se não fizesse outra coisa a não ser dizer não você acredita que 
seria obedecido? O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é sim-
plesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele 
permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso.(Foucault, 
2004, p.8) 
 

Essas relações de poder-saber são constituídas, por exemplo, no caso dos processos 

penais, neste caso o poder é disciplinador e para se fabricar esse poder disciplinador, a “justi-
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ça” se apóia no saber estabelecido pelas leis e partir das leis constituem-se verdades e “por 

‘verdade´, entender um conjunto de procedimentos regulados para a produção [ ...] a circula-

ção e o funcionamento dos enunciados.” (Foucault , 2004, p.11)  

Os processos aqui analisados fazem parte deste curioso quadro que o poder e o saber 

estabelecem para que o não aceito seja punido e adestrado. 

Para o poder atuar e ser coletivamente aceito, ele precisa tornar-se “verdade” e neste 

processo o poder precisa primeiramente constituir um saber, que no caso dos processos anali-

sados, são a Constituição de 1967, os Atos Institucionais anteriores e posteriores à Constitui-

ção e outra série de atos normativos, inclusive a peça processual em si, atos responsáveis pelo 

estabelecimento punição dos crimes políticos. E então, a partir do estabelecimento deste sa-

ber, o poder atua punindo e disciplinado.  

Por fim, se existem relações ideológicas e de poder e saber, em toda gama institucional 

da sociedade, portanto, nas universidades, escolas, prisões, forças armadas, por que no arqui-

vo seria diferente? Se o arquivo é uma instituição de custódia, como se é entendida tradicio-

nalmente, ela está relacionada, portanto, com todo o contexto vigente não só na época em que 

a documentação foi produzida, mas também na época em que ela é organizada e selecionada. 

3. A análise do discurso  

A noção elementar que se tem de discurso como sinônimo de mensagem, informação, 

pronunciação de meras palavras combinadas em frases, não corresponde ao interesse básico 

da AD. Podendo estar relacionada tanto à História quanta à Sociologia, a AD vai buscar, na 

verdade, o sentido ou sentidos produzidos pelo sujeito ao elaborar um discurso, as suas inten-

ções e a forma como é recebido por quem ouve ou lê suas palavras. Por isso Pêcheux (1991) 

define discurso como “efeito de sentidos entre interlocutores”. 

Os estudos do texto e do discurso
¹
 têm como meta o exame das relações entre enuncia-

ção, discurso e fatores sócio-históricos, e representam abertura do campo de exploração da 

semântica para a produção concreta de enunciados em meios diversos. Os textos (orais e es-

critos), como manifestações de discursos diversos, se apresentam como unidades de análise, 

devendo ser compreendidos em sua organização, em sua temática, em seu gênero, em seu 

estilo – ou seja, em seu uso. 

                                                 
1  Segundo Maingueneau, D. e Charaudeau,   No Dicionário de Análise do Discurso: texto e discurso definem-se da seguinte 
forma : A palavra “ texto “ apesar da definição corrente – “ todo discurso fixado pela descrita “ (Ricoeur, 1986, 137) - , não 
se remete prioritariamente à escrita. Opor texto escrito a discurso oral reduz a distinção ao suporte ou meio e dissimula o fato 
de que o texto é, na maioria das vezes, plurissemiótico. [...] Por outro lado, é preferível distinguir texto e discurso como duas 
faces complementares de um objeto comum tomado pela lingüística textual – que privilegia a organização do co-texto e da 
coesão como coerência lingüística, associação, e pela análise do discurso – mais atenta ao contexto de interação verbal.  
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Se a análise do discurso pode ser entendida como a disciplina que tem por objeto o 

texto contextualizado, produzindo, portanto um efeito que se convencionou chamar por dis-

curso é um fenômeno que pode ser particularizado pelo seu elemento fundamental, o enuncia-

do. 

O enunciado é fundamental porque, ele é conjunto de sentidos mais elementar que po-

de ser particularizado dentro do discurso. 

 O discurso pode ser entendido uma ordem onde se encontra um campo de experiên-

cia, ou seja, um referencial.  O discurso é um lugar no qual se circunscreve o campo da expe-

riência e do saber possível. Com um campo de experiências, orientadas, contextualizadas, 

assumidas (Charaudeau e Maingueneau, 2004) 

O discurso é regido por normas, porque ele é produto de um contexto histórico-

político-social e tudo que é produzido em uma sociedade, existem normas gerais, mas o dis-

curso também possui suas leis. Essas leis são necessárias na medida de que o autor não tem o 

direito de dar certas informações, tentando evitar que o conteúdo implícito seja contraditório. 

Muitas vezes, o discurso é regido também por normas morais.  

No que diz respeito à concepção foucaultiana, podemos esquematizá-la da seguinte 

maneira: 

O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo diante de 
seus próprios olhos; e, quando tudo pode, enfim, tomar a forma do discurso, quando 
tudo pode ser dito e o discurso pode ser dito a propósito de tudo, isso se dá porque 
todas as coisas tendo manifestado e intercambiado seu sentido, pode voltar à interio-
ridade silenciosa da consciência de si. (Foucault, 1997, p.49) 
 

Então, podemos entender discurso como o que está além das próprias palavras, regidos 

pelos conceitos já apresentados, mas também ele é regido pela “ideologia” como foi colocado 

no tópico anterior, mas também, não só a “ideologia”, ele é o sentido no interior dos textos, 

ele é o que escapa as palavras, ele é todo o contexto de produção textual, é como uma ligação 

conceitual, política, social, relacionada no interior da produção lingüística com o campo de 

experiência individual ou coletivo.  

O conceito de enunciado, que é a unidade e estrutura elementar que pode ser extraída 

do discurso, é apresentado por Foucault, em A Arqueologia do Saber (Foucault, 1997, p.135): 

Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados, na medida em que se apóiem 
na mesma formação discursiva [...] É  constituído de um número limitado de enunci-
ados para os quais podemos definir um conjunto de condições de existência. 
 

Foucault se refere exaustivamente ao logo de sua obra ao conceito de enunciado, por-

que em sua perceptiva entende-se que essa é base que pode ser individualizada na formação 

discursiva, enunciado é um conceito chave no entendimento do discurso, a qual exerce poder 
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nas unidades de linguagem. Mas também não podemos esquecer que não existe enunciado 

que não esteja apoiado em um conjunto de signos. Trata-se de “uma função que cruza um 

domínio de estruturas e de unidades possíveis e que faz com que apareçam, com conteúdos 

concretos, no tempo e no espaço” (Foucault, 1997, p.99).  

Segundo o autor, o enunciado é divido em quatro elementos básicos: 

Examinando o enunciado, o que se descobriu foi uma função que se apóia em um 
conjunto de signos, que não se identifica nem com aceitabilidade gramatical, nem 
com a correção lógica, e que requer, para realizar, um referencial (que não é exata-
mente um tato, um estado de coisas, nem mesmo um objeto, mas um princípio de di-
ferenciação); um sujeito (não a consciência que fala, não o autor da formulação, 
mas uma posição que pode ser ocupada, sob certas condições, por indivíduos indife-
rentes); um campo associado (que não é o contexto real da formulação, a situação 
na qual foi articulada, mas um domínio de coexistência para outros enunciados); 
uma materialidade (que não e apenas a substancia ou o suporte da articulação, mas 
um status, regras de transcrição, possibilidade de uso ou de reutilização).). Foucault 
(1997, p.133): 
 

Esses axiomas que refletem a respeito desses quatro elementos são de grande impor-

tância para a identificação dos discursos dos mais variados, e perceber essas minúcias discur-

sivas é principalmente, descrever o enunciado e descrever esse enunciado é tomar conheci-

mento dos detalhes do discurso analisado. “Um enunciado pertence a uma formação discursi-

va como uma frase pertence a um texto, e uma proposição a um conjunto dedutivo”. (Fou-

cault, 1996, p.135). 

Segundo Guespin (Apud Charaudeau e Maingueneau, 2004, p.196): 

O enunciado é a sucessão de frases emitidas entres dois bancos semânticos, duas 
pausas da comunicação; o discurso é o enunciado considerado do ponto de vista do 
mecanismo discursivo que o condiciona. Assim, olhar um texto sob a perspectiva de 
sua estruturação “em língua” permite tomá-lo como um enunciado; um estudo lin-
güístico das condições de produção desse texto possibilita considerá-lo um discurso. 
 

Desta forma, o enunciado do ponto de vista da análise do discurso é o mecanismo de 

particularização do discurso. Por exemplo, no caso da expressão “Não Fumar”, em um ônibus, 

indicado a lei que proíbe fica claro qual é o sentido dado àquela expressão, portanto toda pro-

dução enunciativa é ligada por um contexto, formando um discurso. Neste caso a proibição de 

se fumar em certos locais públicos, regulamentada em lei e aceita socialmente. Assim a ex-

pressão “Não Fumar” por ela mesma não produz efeito nenhum, e, portanto ela não pode res-

ponder como enunciado, nem como discurso. 

Nesta expressão, por exemplo, percebemos claramente a noção da Formação Discursi-

va e da Formação Ideológica. 

Os conceitos de FI (Formação Ideológica) e FD (Formação discursiva), tradicionais da 

AD, complementam todo o jogo necessário para que se analise um determinado campo dis-

cursivo. 

743



 

A formação discursiva foi primeiramente formulada por Foucault e depois, reinventa-

da por Pêcheux, como nos é colocado por Courtine: 
 

O nível do enunciado: diz respeito ao sistema de formação dos enunciados que en-
globaria “um feixe complexo de relações” funcionando como regra. Enquanto regra, 
esse sistema determinaria “o que pode e deve ser dito” por um sujeito falante situado 
num dado lugar, num dada conjuntura, no interior de uma formação discursiva, sob a 
dependência do interdiscurso dessa última. Esse nível é o lugar da constituição da  
“matriz de sentido” de uma formação discursiva determinada no plano dos processos 
históricos de formação, reprodução e transformação dos enunciados. Esse nível se 
situa no plano das regularidades pré-terminais “aquém da coerência visível e hori-
zontal dos elementos formados”. 
O nível de formulação: refere-se ao “estado terminal do discurso” onde os enuncia-
dos manifestam certa “coerência visível horizontal” Trata-se do intradiscurso em 
que a seqüência discursiva existe como discurso concreto no interior do “feixe com-
plexo de relações” de um sistema de formação(Courtine apud Brandão, 1997, p. 41) 

 

Se de um lado temos a concepção de uma FD, como um campo de enunciados homo-

gêneos e relacionam entre si estabelecendo a própria FD, a noção de FD, é estabelecida em 

Foucault (1997), por exemplo, pensando em relacionar enunciados, no caso científico, sem 

utilizar a palavra ciência como algo com um sentido em si mesmo. Sendo a própria ciência e 

os enunciados estabelecidos em seu interior uma FD. 

Mas, também, este campo de enunciados correlacionados é atravessado, por outras 

FD, como é colocado por Foucault:  
 

[...] Tal análise não tentaria isolar, para descrever sua estrutura interna, pequenas i-
lhas de coerência; não se disporia a suspeitas e trazer a luz os conflitos latentes; mas 
estudaria formas de repartição. Ou ainda, em lugar de reconstituir cadeias de infe-
rência [...] em lugar de estabelecer quadro de diferenças, descreveria  sistemas de 
dispersão(1997, p.43) 
 
 

Portanto, a FD não é apenas uma formação particular aqueles discursos, ela é atraves-

sada por outras FD e pela própria FI, que a modifica, que estabelece novas FD. E proceder a 

analise neste caso, é entender esses atravessamentos discursivos, é descrever esse sistema de 

dispersão. 

Em nosso caso, por exemplo, estudar as minúcias enunciativas das  FD  estabelecidas 

no interior dos processos  é  perceber a heterogeneidade. Sendo assim, uma FD possui dois 

discursos ou mais, já que ela é nutrida pela contradição e essa contradição é seu elemento de 

constituição. 

Já sobre a FI em específico, segundo Pêcheux, ela pode ser considerada “um conjunto 

complexo de atitudes e de representações que não são individuais nem universais, mas que se 

relacionam mais ou menos diretamente a posições de classes em conflitos “(1990, p. 11)  
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Portanto, a FI é constituída pelos elementos não discursivos que surgem em uma FD, 

por exemplo, a Ideologia Cristã. Dentro desta ideologia existe uma série de imagens, preceitos 

de ordem ideológica e esses preceitos cada um deles produzem um discurso, por exemplo, 

sobre o celibato dos padres. 

4. Violência e Custódia: A análise processual  

Parte da construção histórica em direção da construção discursiva é compreendida pe-

lo levantamento da legislação vigente na época, já que as relações estabelecidas no interior 

dos processos são mediadas por essa legislação.  

Mas, antes do estudo da legislação é necessário, primeiramente, o entendimento de al-

guns conceitos importantes para se entender como se constituiu o estado de ditadura no Brasil. 

O conceito de estado de alguma forma influencia o aparecimento dos “governos” do 

modo geral. Sader, a respeito da concepção de estado de Gramsci, faz a seguinte conceituação 

(1992, p.141): “Estado é todo o complexo de atividades práticas e teóricas com as quais a 

classe dirigente justifica e mantém não só seu domínio, mas consegue obter o consenso ativo 

dos governados”, ou seja, o governo é um conjunto de superestruturas que garante a domina-

ção social ao estabelecer regras de convívio social, definindo também, uma ideologia, por 

assim dizer, institucional. 

Precisamos antes de tudo traçar um panorama entre o regime Democrático e o Ditato-

rial, porque essas duas formas de estruturação do estado são fundamentais, além do fato da 

Ditadura Brasileira tentar se estruturar na base Ditatorial com roupagem democrática forma 

um quadro curioso para a conceituação. 

Primeiramente, vamos conceituar democracia que, segundo o Dicionário de ciências 

sociais, pode configurar-se nos seguintes termos: 

Em sentido mais geral, democracia designa um modo de vida numa sociedade em 
que se acredita que cada indivíduo tem direito a participar livremente dos valores 
dessa sociedade. Num sentido mais limitado, democracia é a oportunidade dos cida-
dãos de um estado de participarem livremente das decisões políticas mais especificas 
que lhe afetam a vida individual e coletiva. (1986, p. 316) 
 

Então, se a democracia em sentido amplo pode ser definida como uma forma de go-

verno na qual todos os indivíduos têm, ao menos, o direito de voz, podemos levar em conta 

que há, de alguma forma, o consenso geral que democracia significa mais do que meras for-

mas de governo. Desta forma, para o estado democrático em sentido real são necessárias “cer-

to nível de educação geral; e, na impassibilidade de um bem-estar econômico, pelo menos a 

ausência de pobreza geral” (Lilset, apud dicionário de ciências sociais, 1986, p. 317) 
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Portanto, para o desenvolvimento da democracia é necessário que o povo de um de-

terminado estado tenha no mínimo alguma claridade no que diz respeito a suas necessidades 

coletivas. 

Já no que diz respeito à noção de ditadura, o mesmo dicionário configura da seguinte 

maneira: 

[...] Entende-se por ditadura o tipo de autoridade com pelo menos algumas das se-
guintes características: a) falta de leis ou normas em virtude das quais o governante 
(ou governantes) pode ser chamado a prestar conta de seus atos ou ser afastado; b) 
falta de limitações ao campo de ação governamental; c) investidura da autoridade 
suprema com violação de leis preexistentes d) ausência de normas para uma suces-
são ordenada; e) uso da autoridade em benefício apenas de um grupo restrito; f) o-
bediência dos governados inspirada pelo medo; g) concentração do poder nas mãos 
de  um só homem; h) emprego do terror (1986, p.364) 
 

Então, a ditadura difere da democracia porque aquela governa fora dos meios estabele-

cidos por contratos sociais amplos, e que abarquem todo o conjunto da população, atuando em 

três grandes eixos: a falta de regras de sucessão ou são continuamente modificadas, ou mesmo 

inexistentes; chefia do estado estabelecida por uma conquista; e a manutenção, através de 

repressão de idéias contrárias ao regime. 

Devemos perceber que, por mais que a Ditadura Brasileira tentasse manter a aparência 

de um regime democrático, todo caminho, do começo ao fim do regime, caracteriza em mui-

tos aspectos um regime autoritário. 

 Neste período, que tradicionalmente é divido do golpe em 1964 ao começo da “rede-

mocratização” em 1985, acabou por funcionar em nível maior ou menor de repressão com 

uma função fortemente passivadora da ordem social. 

É neste contexto que o primeiro de nossos dois processos que serão analisados se ini-

cia, sendo processados militares por atividade subversiva e comunista.  

No caso deste processo, selecionamos dentro de sua gama infinita de espécies docu-

mentais, para constituir objeto de análise, atos do inquérito, testemunhos e um relatório dos 

autos encaminhando ao tribunal militar regional do Rio de Janeiro. O processo inicia-se no 

fim do ano de 1963, mas estende-se pelo ano de 1964 quando, finalmente, os militantes são 

julgados culpados e presos por 10 anos, além de perderem os direitos políticos. 

Façamos agora a análise discursiva deste processo apoiando-se nos autos, no contexto 

histórico vigente, no inicio do processo é comentado: 

[...] Na primeira quinzena  do mês de dezembro do ano de 1963, o primeiro 
denunciado, conhecido agitador comunista, do Sindicado dos Marítimos, foi a S. 
Francisco preparar, a greve geral ocorrida, por decreto [...]  como é publico e notó-
rio, auxiliado pelo segundo denunciado[...] de cuja entidade se prevalecia para suas 
atividades subversivas, conhecido comunista local, programaram uma reunião 
em casa do segundo denunciado, com  a cooperação do terceiro denunciado 
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[...]de caráter subversivo, para fortalecer a revolução comunista que prepara-
vam, no sentido de mudar a ordem política e social, a Constituição o regime, 
com o auxilio de organização estrangeira (P.C., Moscou, Cuba e China Verme-
lha) como se tornou publico e notório, por inúmeros inquéritos, farta documentação 
e provas testemunhais e de co-réus irrefutáveis. E os autos dão indícios veementes 
das atividades subversivas e pegressoras dos denunciados, todos na mesma faixa do 
“nacionalismo” e Brizolismo revolucionários. (DSM - (SC) –São Francisco, 1964, p. 
12, grifo nosso) 

 
À medida que o regime se estabelece a quantidade de pessoas processadas por ativida-

des de ordem “subversiva” vai crescendo e vão sendo criados métodos mais eficientes de 

“processar” os crimes ligados à segurança nacional.  

Vamos nos ater aos períodos do texto marcados em negrito. Para que atividades sub-

versivas fossem processadas como tal, era necessário que de alguma forma, as testemunhas 

fossem condicionadas, reprimidas para admitir que os envolvidos realmente cometeram tal 

crime. Todo discurso é tendencioso a creditar que os réus são “culpados” pelo crime.  

Este processo caracteriza-se no artigo. 36 da LSN, que proibia reuniões, greves e a 

construção de organizações subversivas (Decreto-Lei, 1968). 

E para que tais réus fossem enquadrados nos termos da lei era necessário que tivessem 

alguma ligação com países ou instituições comunistas em um nível mais amplo.  

Vamos nos ater às tendências apresentadas nos enunciados a seguir “[...] fortalecer a 

revolução comunista que preparavam”. 

A orientação deste enunciado é de que, existia nos confins do Brasil, grupo preparan-

do-se para o levante e conquista das estruturas “democráticas”.  Porque, o discurso estabeleci-

do nos níveis das superestruturas, também reflete nos menores níveis, então o medo  da amea-

ça comunista era algo difundido em todos níveis do governo. O poder legitimado pelo seu 

próprio saber, usa do poder da repressão e do poder disciplinador para continuar a sobreviver. 

Repreendendo todo saber que atravesse o poder e as ideologias, repressões estabeleci-

das, porque, repressão e disciplina são inerentes à sociedade.  

Mais à frente no texto, uma testemunha utiliza a seguinte formação discursiva: 

Perguntado se havia notado no indiciado qualquer atitude ou atividade suspeita, res-
pondeu que apenas durante a última crise política tinha notado ter ficado aborrecido 
com o desfecho da referida crise e ter o mesmo declarado ser contra a essa vitória da 
Democracia. (DSM - (SC) –São Francisco, 1964, p.15) 

Neste período do texto, configura-se uma informação interessante, a testemunha, fruto  

das políticas, do seu campo de experiência, de seu campo discursivo conflituoso encara a 

chegada dos militares ao poder uma vitória da democracia. Devemos entender a posição 

tomada pelo Militar testemunhado, no que diz respeito à reunião  que tentava seduzir as 

pessoas para entrarem no partido comunista, mantido naquela época na ilegalidade. 
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O poder de influência da Ditadura era tal que, no menor nível dentro das Forças 

Armadas, pensava-se que o regime estabelecido era democrático, e que a atividade subversiva 

retiraria da sociedade as bases estabelecidas pela democracia. 

Em nosso contexto de análise, devemos perceber que, era preciso diferenciar os “cri-

minosos” dos cidadãos favoráveis ao regime, então era necessário uma instituição que os dife-

renciasse, que é o caso das Delegacias de Ordem Política e Social, porque, de alguma forma,  

fica claro em todo conjunto de leis estabelecidos pela ditadura que os crimes de ordem ideo-

lógica devem ser combatidos a todo custo, ou seja, é necessário homogeneizar o movimento  

para enfraquecer os movimentos chamados de subversivos, e o caráter repressor faz com que 

os condenados sejam colocados numa vitrine de atrocidades. 

É com essa percepção que o governo Costa e Silva edita o quinto Ato Institucional, 

que dá aval necessário para o governo fazer a verdadeira caça às bruxas. 

E todos os instrumentos necessários para o controle pleno do poder executivo em rela-

ção aos outros é promulgada neste ato, veda a maioria dos direitos do que o governo conside-

rar subversivo, o presidente da República dissolve o Senado e a Câmara quando bem enten-

der, e repreende em que achar necessário. (AI nº5, 1968). 

Prevalecia o arbítrio e institucionalizava-se a repressão e a tortura, como é colocado no 

preâmbulo do referido AI: 

Considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 1964 teve, conforme 
decorre dos Atos com os quais se institucionalizou, fundamentos e propósitos que 
visavam a dar ao País um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídi-
co e político, assegurasse autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no 
respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias con-
trárias às tradições de nosso povo [...]( 1968, p.1) 

Neste período, vemos toda base de ordem ideológica – repressora que fundamentou 

todos os atos tomados a seguir. Devia-se, a todo custo, acabar com qualquer ato de ordem 

subversiva, e enunciar como se os pensamentos contrários ao regime estivessem indo contra 

as tradições da Nação. Porém, faz o seguinte jogo de enunciados, de que mesmo combatendo 

a subversão, existe no ato, um respeito à liberdade e a ordem democrática e novamente julga-

se autêntico e em plenos poderes democráticos.  

O segundo processo analisado faz parte desse contexto, está apoiado na pior Lei de 

Segurança Nacional promulgada no país na qual, previa-se até a pena de morte, nos Atos Ins-

titucionais e na Constituição de 67, mas também é um período no qual os movimentos de or-

dem social começam a pressionar com mais força a própria ditadura e, justamente por isso,  a 

ditadura tenta repreender com mais veemência. 
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O segundo processo inicia-se no ano de 1973, e alonga-se pelo ano de 1974, e dos dois 

analisados aqui, é o mais complexo, pelas suas características histórico-legais, já que neste 

caso trata-se de atividades de militantes do PCB em São Paulo. As peças que serão analisadas 

do grande volume de documentos produzidos são autos do processo, relatórios e autos de in-

terrogatório. 

No relatório apresentado pela delegacia para o juiz encarregado do caso existe um pe-

ríodo que chama a atenção: 

Alguns dos indiciados supra mencionados estão foragidos e foram qualificados indi-
retamente, mas todos são elementos de direção dessa organização clandestina, em 
cujas movimentações se infiltraram em sindicatos de classes, a fim de imporem, 
num trabalho de massa, a linha do PCB, para tanto efetuam viagem para vários 
paises a fim de participarem de congressos e conferencias com militantes comunistas 
de diversas nações.(DOPS (SP), 1974, p.125, grifo nosso) 

   
Este período do texto configura uma formação discursiva interessante a respeito de 

como se percebia as maneiras que a subversão entrava nas redes da sociedade, o uso de ter-

mos como “infiltraram”, “a fim de imporem”.  

 Existe uma forte relação das relações de poder e saber estabelecidas nos níveis de su-

perestrutura. A invasão subversiva está acontecendo em todos os níveis da estrutura social, e o 

PCB se infiltra como uma doença no seio da sociedade e cabe às Delegacias e à Justiça Mili-

tar erradicar essa erva daninha. 

Percebemos aqui a intencionalidade dos sujeitos do discurso, as escolhas que eles fa-

zem em relação à situação apresentada. Existe, no discurso aqui apresentado, uma tendência a 

crer que a atividade subversiva é de alta periculosidade para a manutenção do regime. 

A repressão atua nos reprimidos e nos repressores, de formas diferentes, mas com o 

mesmo impacto, à medida que o sujeito interrogado tenta conduzir o seu depoimento de uma 

certa maneira, de a atividade comunista não ser o câncer estabelecido pelo regime, mas que a 

ordem da legalidade é a que está errada, o interrogador caminha no sentido contrário de que a 

atividade subversiva que faz com que o regime endureça.  

A verdade estabelecida, também atua em ambas as partes, como por exemplo, no pro-

cesso pergunta-se aos indiciados se existe arrependimento do crime. Todos respondem que 

sim, que existe arrependimento, portanto, a pressão causada pela “verdade” atua em quem 

acusa quando se pergunta isso e ao acusado quando se arrepende, buscando um relaxamento 

de sua punição.  

“Em tempo: Perguntado se tinha outras declarações a fazer, declarou que, no DOPS, 

tentou o suicídio, cortando os pulsos durante o tempo em que esteve preso, para interrogató-

rio.” (DOPS (SP), 1974, p.210) 
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Nesta parte do processo encontramos o ponto máximo que um sistema disciplinador 

pode levar: as relações são tão tensas, confusas, conflituosas que chegam ao ponto do indicia-

do tenta se matar. E existe na forma como o escrivão relata o acontecido, algo que transpassa 

o próprio relato, algo estabelecido no interior do discurso, um quadro jurídico e psicológico 

imposto, no qual o sujeito tem medo que a tendência do conteúdo implícito seja confuso, este 

texto comporta-se de forma ímpar em relação às leis do discurso. 

Esse texto permite pensar que existe um interesse, talvez até um orgulho ao ponto que 

se informações dadas são as mais fortes que o sujeito possui e ele informa ao juiz, e a quem 

interessar , que o acusado é culpado, portanto e o arrependimento e o desespero o conduziram 

ao suicídio. 

Nos processos aqui analisados, existe um enunciado que por si só corresponde à for-

mação discursiva e ideológica, que por muitas vezes responde a inferência que o discurso dá 

de que, os condenados já estão fadados à condenação, uma justiça que não se sabe ao certo o 

crime que cometeu e por que o processo encaminha-se daquela maneira, algo semelhante ao 

livro O processo, de Kafka 

É a palavra “Subversão” neste contexto estabelece por si só um enunciado com uma 

construção ideológica muito particular. Porque toda e qualquer atividade que fosse à margem 

das ideologias do regime era considerada de ordem subversiva. 

O dicionário de Ciências Sociais  define o termo da seguinte maneira : 

[...] Movimentos políticos organizados ou menos freqüentemente, atos políticos in-
dividuais que os funcionário e defensores do status quo consideram hostis as institu-
ições existentes, tendo, pois a derrubá-las por meios ilegais. São considerados atos 
delituosos.[...] O diccionario de derecho usual de G.Cabanellas (Buenos Aires, Aya-
yú, 1954) define o vocábulo como transtorno desordem, revolução, destruição dos 
valores morais ou, pelo menos, grave ataque os mesmos.( 1986, p. 1188-1189) 

 

Devemos ter em mente que, o contexto maior à ditadura brasileira era a guerra entre 

URSS e EUA, por seus pedaços do bolo e, portanto,  qual ordem social era a correta e incorre-

ta, no caso a palavra subversão cria um significado particular na America Latina. 

A atividade subversiva, como o dicionário explica, era algo que tentava modificar de 

alguma forma o regime estabelecido em uma sociedade, no caso da Ditadura Militar. Essa 

atividade ganha uma maneira muito particular de entendimento, ela é imoral, pois tem por 

pretensão destruir a ordem estabelecida, portanto, entende-se que o que está em jogo não são 

setores ou interesses parciais, mas a própria possibilidade da vida social. 

A subversão é vista como a desmoralização de todas as instituições vigentes e que pre-

cisa ser erradicada de qualquer maneira, porque os subversivos infiltram-se em todas as ca-
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madas da sociedade, subvertendo, aniquilando de forma violenta a possibilidade da manuten-

ção de uma sociedade democrática. 

E essa é a grande produção discursivo-ideológica que se estabeleceu nos processos a-

nalisados, os enunciados relacionados transformam-se nas formações discursivas preconcebi-

das por todos os sujeitos atuantes na constituição do processo.  

Caminhando entre o que pode e o que não pode ser conceituado e entendido, o discur-

so institui seu caminho na medida em que se entende a língua como uma construção lingüísti-

ca. 

5. Conclusão   

Entendemos que o presente trabalho buscou algo que transpassa a teoria Arquivística 

vigente, pois tentamos levar a discussão conceitual de como se constituem arquivos e docu-

mentos numa perceptiva interdisciplinar. 

Afinal, trabalhos com fundamentação interdisciplinar tentam discutir e perceber as ba-

ses de uma ciência ou revisitando seu método, ou no caso aqui, de uma abordagem de organi-

zação ao documento, em perspectivas diferentes. 

Buscou-se traçar um embate teórico a partir da análise do discurso e do problema “E-

xiste naturalidade em um arquivo?” e da hipótese “Não sendo ele natural, qual é o status dis-

cursivo-ideológico?”. Estas interrogações nos levaram a tentar perceber um pouco da sua 

constituição discursiva do arquivo, em um caso particular,  do elemento pelo qual sem ele não 

existiria, o documento.  

A partir do momento em que se desenvolveram as análises dos processos, tentamos 

buscar os documentos em seus contextos discursivos e históricos, porque, entendíamos que o 

documento no caso aqui estudado era uma construção socialmente contextualizada. 

Contextualizado o documento, este perde seu caráter de aparente inocência. Ele consti-

tui um discurso, constituindo um discurso, é fruto de alguma ideologia e essa ideologia é 

construída por meios da língua, portanto o arquivo também é uma construção. 

Se o documento é uma construção consciente, então o arquivo também o é, porque se 

o arquivo custodia de forma organizada ou não um determinado acervo, então, em sua acumu-

lação não existe naturalidade existe uma percepção particular aquela instituição.   

Existem instituições/pessoas que cumprem certas atividades sociais e essas atividades 

são construídas a partir de contratos sociais estabelecidos e permanece uma necessidade des-

sas atividades serem registradas e guardadas para uso posterior. 
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O Prontuário Médico é o documento mais importante produzido pelas Unidades 

Hospitalares. Constitui-se no registro de todo o tratamento médico recebido pelo 

paciente desde a sua entrada na Unidade até a alta hospitalar, sendo utilizado também 

como elemento de prova e como fonte para pesquisas científicas. Apesar de sua 

importância, os Arquivos Médicos não possuem estrutura necessária espaço, material e 

recursos humanos para implementar o tratamento técnico adequado aos prontuários, o 

que compromete a integridade dos documentos e a qualidade dos serviços prestados. A 

partir do Projeto de Revitalização e Modernização dos Arquivos Médicos das Unidades 

Hospitalares, o Ministério da Saúde está reestruturando os Arquivos Médicos através do 

treinamento e capacitação dos profissionais do setor e do estabelecimento de novas 

normas técnicas, diretrizes e segurança necessárias para o seu bom funcionamento, 

visando, a curto prazo, a implantação do prontuário eletrônico. 

 

Palavras-chaves: Arquivo Médico, Prontuário Médico, Ministério da Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introdução 

 

O prontuário médico do paciente é o documento mais importante produzido 

pelas Unidades Hospitalares. Constitui-se em documento único, padronizado, 

organizado e conciso onde estão registrados os cuidados médicos prestados ao paciente 

desde o início do seu tratamento médico até a alta hospitalar. É a partir dos mesmos que 

são levantadas informações que podem ser compartilhadas entre os profissionais de 

saúde das Unidades, dando suporte à assistência e à avaliação do paciente.  

Os prontuários possuem valor secundário, ou seja, contém informações capazes 

de responder a questões diversas daquelas para as quais foram criados. Não são apenas a 

base do tratamento médico, são verdadeiros dossiês que podem ser utilizados para a 

avaliação dos serviços prestados pelo Hospital, para pesquisas na área médica e nas 

áreas de ciências humanas (História e Sociologia). O prontuário médico também possui 

valor jurídico, sendo utilizado como elemento de prova.  

Os prontuários, assim como os documentos de arquivo em geral, passam por 

estágios de evolução, denominados pela Arquivologia como fases: corrente, 

intermediária e permanente. 

A documentação permanente corresponde aos prontuários inativos e a corrente 

aos prontuários ativos. 

  O prontuário médico deve estar organizado internamente de forma racional e 

coerente de maneira a agilizar o levantamento de informações sobre o paciente e o 

tratamento médico. Deve estar escrito de forma legível e conter: Ficha Clínica, Exames, 

Anamnese, Complementares, Evolução Clínica, Procedimentos Cirúrgicos, Prescrição 

Médica, Resumo de Alta ou Óbito. 

Os Arquivos Médicos, setores responsáveis pela guarda dos prontuários, dos seis 

Hospitais Federais da Cidade do Rio de Janeiro - Hospital Geral de Bonsucesso, 

Hospital do Andaraí, Hospital Geral de Jacarepaguá (Cardoso Fontes), Hospital de 

Ipanema, Hospital da Lagoa e Hospital dos Servidores do Estado - apresentam graves 

problemas como falta de infra-estrutura, recursos humanos e material permanente e de 

consumo, o que compromete a integridade física dos prontuários, a agilidade e 

segurança na movimentação dos documentos, bem como a rapidez e eficácia na 

obtenção de informações. 
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A partir de visitas técnicas aos Arquivos Médicos das Unidades elaboramos 

diagnósticos que constatam a urgência na implantação de infra-estrutura que atenda às 

necessidades do Setor e que possibilite o acondicionamento adequado dos documentos, 

na criação de normas e procedimentos para o controle do fluxo interno dos prontuários 

e, ainda, na utilização de sistema de informática que comporte a tramitação dos 

mesmos.   

 

Diagnóstico I – Hospital de Ipanema 
 

Breve histórico 

 

O Hospital de Ipanema, fundado em 30 de outubro de 1955 como uma unidade 

do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários (IAPC), é um Hospital 

cirúrgico. A Unidade é referência em Cirurgia Geral, Ginecologia, Oftalmologia, 

Ortopedia, Proctologia e Urologia. Entre as várias especialidades oferecidas pelo 

hospital destaca-se a cirurgia de obesidade mórbida, na qual a unidade é pioneira. 

 
 
Documentação – Prontuários Médicos 

 

Os documentos estão ordenados numericamente (pelo nº do prontuário). A 

documentação ativa, que tem início no prontuário nº 230.000 (do ano de 1988) e possui 

cerca de 476 metros lineares, está acondicionada em estantes de metal. Os prontuários 

inativos, que possuem cerca de 400 metros lineares, estão armazenados em estantes de 

madeira em depósito no térreo da Unidade.  

O Arquivo Médico não trabalha com o conceito prontuário ativo ou inativo,  

simplesmente se baseiam no local onde estão armazenados: é ativo aquele que está no 

segundo andar do prédio e inativo aquele que está no depósito. 

 

Tramitação do Prontuário 

 

O prontuário é aberto pelo Setor de Marcação de Consulta. A solicitação de 

documentos é feita pelos funcionário das Clínicas por telefone e encaminhado ao 

Arquivo depois da alta do paciente.  
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Base de Dados 

 

A base de dados do Arquivo foi criada a partir do programa Access da 

Microsoft, possuindo os campos: número, nome, nascimento, filiação, entrada, situação 

do paciente, saída, destino, responsável e arquivo. A base ainda está em fase de teste e 

poucos prontuários ativos já estão presentes na mesma. A abertura de prontuário é feita 

a partir do sistema Klinicos, que ainda está em fase de implantação. 

 

 
Diagnóstico II - Hospital da Lagoa 

 

Breve histórico 

 

O Hospital da Lagoa foi inaugurado em 16 de dezembro de 1962 como Instituto 

de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB) e, posteriormente, foi integrado à 

rede do extinto INAMPS. Embora situado na Zona Sul do Rio, uma grande parte da 

população atendida é proveniente de outros bairros e até mesmo de municípios vizinhos 

que procuram o Hospital em busca de tratamento. Destaca-se na área de oftalmologia e 

oncologia. 

 
Documentação – Prontuário Médico 

 
Os cerca de 364.995 prontuários armazenados pelo Arquivo estão ordenados 

numericamente. A documentação está dividida em ativa, que possui cerca de 1.200 

metros lineares de documentos, e inativa, que possui cerca de 200 metros lineares. São 

considerados inativos os óbitos e os prontuários com mais de dez anos, porém ainda há 

óbitos integrando a documentação ativa por serem recentes.  

Os prontuários ativos são guardados em estantes de metal em local insalubre e 

inadequado. A área disponível para os funcionários trabalharem é mínima. Há também 

problema de ventilação, pois o local é um ambiente fechado no subsolo da Unidade e 

não possui climatização adequada. 

 

A documentação inativa está armazenada em grandes caixas de papelão que 

ficam no chão de uma sala no subsolo da Unidade sem nenhum tratamento. 
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O Arquivo possui também microfilmes que se encontram danificados devido às 

más condições de armazenamento. São cerca de 1.497 rolos, a partir do ano de 1975. A 

documentação que foi microfilmada está empilhada em salas da enfermagem no oitavo 

andar do prédio, sem qualquer critério e com perigo de perda de suporte e informação. 

 

Tramitação do Prontuário 

 
O prontuário é aberto pelo Setor de Admissão e Alta. As Clínicas solicitam 

documentos com 48 horas de antecedência para o atendimento a partir de uma listagem. 

Dentro do prontuário há uma ficha simples manuscrita com a movimentação do 

prontuário que fica com o Arquivo quando o documento é dali retirado, servindo como 

uma espécie de guia-fora. Há um livro de saída e um livro de retorno do prontuário. 

  

Base de dados 

 
Como base de dados o Arquivo utiliza o sistema HOSPUB, que além de 

defasado não possui a movimentação dos prontuários, pois ele foi criado para servir aos 

hospitais em geral e não aos Arquivos Médicos, servindo apenas para saber se foi criado 

o prontuário ou para levantar dados dos pacientes. 

 

 

Diagnóstico III – Hospital do Andaraí 

 

Breve histórico 

 

O Hospital do Andaraí foi inaugurado em 29 de julho de 1955 como Hospital 

dos Marítimos (IAPM). A Unidade evoluiu seus serviços e, hoje, dispõe de equipes 

médicas capacitadas a acompanhar a internação em diversas especialidades clínicas e 

cirúrgicas. O Hospital ainda oferece unidades especiais, como o Centro de Tratamento 

de Queimados, o de Cuidados Coronarianos e o Serviço de Tratamento Intensivo. A 

Unidade possui uma das maiores emergências do município do Rio de Janeiro 

 

 

 Documentação – Prontuário Médico 
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Os prontuários estão divididos em ativos e inativos. São inativos os prontuários 

que não são utilizados há mais de dez anos - lembrando que assim que o paciente 

retorna ao Hospital ele é reativado - ou de pacientes que foram a óbito.  

Toda a documentação produzida sobre um mesmo paciente é anexada ao seu 

prontuário, se existir duplicidade de prontuários o número mais recente é absorvido pelo 

mais antigo. 

Os prontuários estão organizados por ordem numérica (número de prontuário), 

estando classificados por cores e letras.  

A documentação ativa, que possui cerca de 600 metros lineares, está em bom 

estado de conservação, estando acondicionada no que o hospital denomina de “robôs”: 

estantes redondas giratórias de metal. Cada robô possui um número e uma cor de capa 

de prontuário para facilitar a sua localização. 

A documentação inativa está guardada em um prédio anexo sem qualquer 

estrutura para acondicioná-la de forma adequada. A caixas de papelão onde estão 

acondicionados os documentos em ordem seqüencial ficam empilhadas no chão. O local 

está sujeito a sol, chuva e poeira. Pode-se constatar a perda do suporte e da informação 

da documentação. 

 

Tramitação do Prontuário 

 

O paciente ao marcar consulta é encaminhado ao Arquivo para a abertura do seu 

prontuário (o prontuário também pode ser criado a partir do boletim de emergência). O 

prontuário é, então, encaminhado à Clínica que irá atender o paciente. Após a consulta o 

documento volta ao Arquivo. O prontuário pode tramitar por vários setores até o fim do 

tratamento do paciente, quando então é enviado para o setor de fatura, que irá levantar 

os gastos do tratamento e o devolverá ao arquivo. São movimentados cerca de 300 

prontuários por dia. 

 

Para retirar um prontuário do arquivo é necessário que o setor Marcação de 

Consulta mande uma listagem em ordem numérica, com o destino dos documentos e 

com uma semana de antecedência. A documentação volta para o arquivo no mesmo dia. 

Os médicos podem retirar os prontuários preenchendo uma ficha de solicitação de 
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prontuário. Existe também uma rotina de anexação de documentos ao prontuário feito a 

partir de uma ficha de solicitação para arquivar documentos. 

Quando um prontuário é retirado das prateleiras é colocado em seu lugar uma 

espécie de guia-fora, uma capa de prontuário com o nome do Setor para onde o 

documento foi encaminhado. Quando alguma instituição solicita um prontuário, como a 

Justiça e Delegacias ou o próprio paciente se fornece uma cópia da documentação. 

Base de dados 

A base de dados, criada para identificar e localizar os prontuários, é alimentada 

na mesma hora em que o prontuário é feito. O sistema contém os seguintes campos: 

nome, número de prontuário, RG, data de nascimento, sexo, cor, estado civil, profissão, 

telefone, naturalidade, dependentes, além de apresentar a fluxo interno do documento. 

 
 
 

Diagnóstico IV – Hospital Geral de Jacarepaguá (Cardoso Fontes) 

 
 
Breve histórico 
 

Originariamente inaugurado em 1973, o Hospital Geral de Jacarepaguá era uma 

unidade do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB) que prestava 

assistência aos pacientes com comprometimento pulmonar por tuberculose, sendo 

denominado Sanatório Cardoso Fontes. É hoje uma unidade ambulatorial com 

emergência que atende à região onde se localiza. 

 

Documentação – Prontuário Médico 

 
A documentação está ordenada baseada no método “Dígito Terminal 

Composto”, mas não o utiliza de maneira adequada. Uma parte dos prontuários está 

acondicionada em estantes de metal e outra parte em estantes de madeira.  

O arquivo possui 220.000 prontuários ativos. Os prontuários ativos e inativos 

estão separados fisicamente.  

A insalubridade do local e a falta de infra-estrutura adequada ao Arquivo Médico 

põem em risco a conservação dos documentos e a saúde dos funcionários. 

 

Tramitação do Prontuário 
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O prontuário é aberto pela Coordenação de Ambulatório e tramita pelas diversas 

clínicas do hospital, retornando ao arquivo no término do tratamento do paciente.  

Dentre outros problemas detectado há o da duplicidade de prontuários, o mesmo 

paciente recebe mais de um número de prontuário, multiplicando a produção de 

documentos e dificultando o acesso às informações referentes aos tratamentos 

desenvolvidos na Unidade. 

Os prontuários médicos devem ser solicitados ao Arquivo com 48 horas de 

antecedência. São movimentados cerca de 1.000 prontuários por dia e abertos cerca de 

50 por dia. 

 

 Base de Dados 

 

O arquivo médico utiliza o sistema HOSPUB, que não atende às necessidades do 

setor. Os computadores lá encontrados não oferecem as condições ideais para 

desenvolver o trabalho.  

 

Diagnóstico V – Hospital Geral de Bonsucesso 
 

Breve histórico 
 

Antigo Hospital General do Nascimento Vargas, o Hospital Geral de Bonsucesso 

(HGB), na época, subordinado ao IAPETEC (Instituto de Aposentadoria e Pensão dos 

Empregados em Transportes e Cargas), foi inaugurado em 26 de janeiro de 1948 pelo 

então presidente da República, General Eurico Gaspar Dutra.  

 

Na década de 1990, o Hospital passa a pertencer ao SUS (Sistema Único de 

Saúde). O hospital é uma Unidade de porta aberta (possui emergência) e atende a 

milhares de pacientes por mês. Possui os serviços de Ouvidoria, Cirurgia Torácica, de 

Cirurgia Reconstrutiva dos Membros, Microcirurgia, Anatomia Patológica, Patologia 

Clínica, Maternidade e Unidade de Transplante Renal, Psicologia, Fisioterapia e o 

Ambulatório de Genética Clínica. 

 

Documentação – Prontuário Médico 
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A documentação do Hospital é muito extensa chegando a 1.000.000 de 

prontuários ativos e a 400.000 inativos, sobrecarregando o espaço reservado ao Arquivo 

e o local de trabalho dos funcionários. 

A falta de uma metodologia de arquivamento mais eficiente dificulta o acesso à 

documentação. 

A falta de infra-estrutura do arquivo compromete a integridade física dos 

documentos. 

 

Tramitação do Prontuário 

 
Um mesmo paciente pode ter um prontuário criado em cada clínica, possuindo, 

assim, diversos documentos. Este procedimento contribui para o crescimento 

desordenado da documentação, que necessita de tratamento técnico. 

 

Base de Dados 

 
Não há base de dados que gerencie as informações do Arquivo Médico da 

Unidade. 

 

Diagnóstico VI - Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro  

 

 

 

Breve histórico 

O Hospital dos Servidores do Estado (H.S.E.) foi inaugurado em 28 de outubro 

de 1947. Inovador no Atendimento Médico e na Administração Hospitalar, o Hospital 

tem sido palco de grandes acontecimentos científicos e históricos. Nele internaram-se 

cinco Presidentes da República: José Linhares, Café Filho, Juscelino Kubistcheck, 

João Goulart e João Baptista Figueiredo. É pioneiro nos procedimentos dialíticos no 

país, quando implantou o primeiro Rim Artificial da América do Sul. Nele também foi 

realizado o primeiro Transplante Renal e Cardíaco na cidade do Rio de Janeiro.  
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Documentação – Prontuário Médico 

Os prontuários do hospital estão guardados em estantes de metal, ordenados pelo 

número do prontuário - do número 1 ao 1.300.000. Não há separação física ou teórica 

entre documentação ativa e inativa, mesmo os óbitos continuam reunidos na mesma 

seqüência.  

A documentação possui cerca de 4.500 metros lineares e está em péssimo estado 

de conservação (os mais antigos), podendo haver perda de suporte e de informação. 

Existem alguns prontuários que foram molhados no alagamento que ocorreu no Hospital 

e que estão separados dos demais aguardando a avaliação do estado de conservação em 

que se encontram. 

 

Tramitação do Prontuário 

O prontuário é aberto pelo Serviço de Documentação e Estatística Médica assim 

que é marcada a consulta e digitado na base de dados na mesma hora em que é criado. 

O pedido de prontuário pelos setores deve ser feito com 48 horas de 

antecedência à consulta marcada. Não há uma norma para a devolução de documentos 

ou guia fora, sendo os documentos devolvidos aleatoriamente. Também não há qualquer 

comprovação da sua devolução ao Arquivo. 

  Quando há duplicidade o prontuário mais antigo se mantém, anexando o mais 

recente. 

 

Base de dados 

O arquivo utiliza o Sistema Klinikos que contém os seguintes campos: nome, 

data de nascimento, nome dos pais, n º de prontuário, sexo, naturalidade, nacionalidade, 

endereço, data da matrícula, responsável, unidade de registro, clínica de origem, 

possuindo também a movimentação do prontuário e informações sobre o tratamento do 

paciente. 

Apenas os prontuários a partir do número 924.000 estão na base de dados, os 

anteriores possuem apenas uma ficha de cadastro. 

 

Pesquisa 
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O Hospital, até o momento, é o único que atende ao pesquisador externo 

(médico), constituindo –se também em local para pesquisa científica. 

 

Projeto de Revitalização e Modernização dos Arquivos Médicos  

 

Sensibilizado com a atual situação dos Arquivos das Unidades, O Ministério da 

Saúde aprovou o Projeto de Revitalização e Modernização dos Arquivos Médicos. A 

equipe responsável pelo Projeto está implantando uma série de medidas necessárias para 

a reestruturação e a revitalização dos setores responsáveis pela guarda dos prontuários, 

estabelecendo condições ideais de manuseio, acondicionamento e organização da 

documentação, além de um fluxo dos prontuários com o controle efetivo de saída e 

entrada nos Arquivos.   

O Hospital de Ipanema foi a primeira Unidade selecionada para a implantação 

do Projeto. O Arquivo Médico está sendo reestruturado de forma a melhor comportar a 

guarda e a movimentação dos prontuários, com a implantação de novo layout, com a 

aquisição de estantes adequadas, com a troca das capas dos prontuários e a criação de 

um espaço para pesquisa médica. A documentação será organizada a partir de técnicas 

arquivísticas modernas, higienizada e terá, ainda, a tramitação normatizada a partir da 

criação de um Manual de Normas e Procedimentos. Os prontuários inativos terão a sua 

guarda terceirizada. Um novo sistema de informática (implantado por empresa 

especializada) dará agilidade à obtenção de informações sobre o paciente e à 

movimentação de documentos a partir da adoção de códigos de barras. 

 

Objetivo 

Modernizar os Arquivos Médicos com a implantação de normas e técnicas 

arquivísticas que permitirão um melhor aproveitamento e otimização do espaço físico 

existente, onde o planejamento, a organização, o controle das atividades desenvolvidas e 

a coordenação de recursos humanos se desenvolverão com o objetivo de tornar eficiente 

e ágil a guarda de prontuários, sua movimentação e a recuperação das informações. Ou 

seja, racionalizar espaços e aperfeiçoar os procedimentos aplicados à massa documental 

produzida pelos hospitais, visando a preservação da documentação imprescindível para 

o atendimento médico e de valor probatório para o paciente, garantindo assim, o acesso 

às informações pelos interessados e pela Administração Pública.  

764



 

 

Para implementar o trabalho proposto pelo projeto é fundamental a terceirização 

da guarda da documentação inativa, o que permitirá um melhor aproveitamento dos 

espaços reservados aos Arquivos Médicos nos Hospitais, garantindo melhores 

condições de trabalho aos funcionários, a rapidez e a qualidade do serviço dos arquivos 

médicos. 

  

Objetivos específicos 

 

- Conscientizar a Direção e a Administração dos Hospitais sobre a importância dos 

prontuários e a necessidade do funcionamento adequado dos Arquivos Médicos.  

 

- Reestruturar fisicamente os Arquivos, a partir de layout elaborado com a finalidade de 

otimizar e adequar o espaço reservado aos Arquivos Médicos, considerando ventilação, 

iluminação, rede elétrica e hidráulica, bem como a circulação de funcionários.  

 

- Aperfeiçoar o trabalho dos funcionários dos Arquivos a partir de treinamentos “on 

job” e cursos de capacitação. 

 

- Avaliar, higienizar e acondicionar os prontuários. 

 

- Terceirizar a guarda da documentação inativa. 

 

- Organizar fisicamente a documentação a partir da implantação do método “Dígito 

Terminal Composto”, o que tornará mais ágil o acesso aos prontuários médicos. 

 

- Criar uma política de fluxo interno de prontuário segura em que o Arquivo Médico 

saiba a localização de todos os prontuários. 

 

- Implantar uma nova base de dados que irá garantir a rapidez no levantamento de 

informações a partir da utilização de código de barras e que dará suporte ao controle do 

fluxo interno dos prontuários. 
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Justificativa 

 

A Lei de Arquivos nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, define arquivo como: 

“unidade administrativa cuja função é a de reunir, ordenar, guardar e dispor para o uso 

conjuntos de documentos, segundo os princípios e as técnicas arquivísticas”. A Lei 

também dispõe sobre a política nacional de arquivos, afirmando ser responsabilidade do 

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

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

como elemento de prova e informação. 

Ainda de acordo com a mesma Lei no Capítulo I, artigo 4° “todos têm direito a 

receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse 

coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos, que serão prestadas no prazo da 

lei, sob pena de responsabilidade” que consoante à Resolução do Conselho Federal de 

Medicina nº 1.639/2002 “os dados que compõem o prontuário pertencem ao paciente e 

devem estar permanentemente disponíveis” e que ainda estabelece (no artigo 4º) o 

prazo mínimo de 20 anos, a partir do último registro, para a preservação dos prontuários 

médicos em suporte de papel, impõem aos hospitais a integridade física dos prontuários 

e o acesso dos pacientes aos mesmos. 

O trabalho a ser implantado a partir deste projeto irá garantir ao cidadão o acesso 

à sua documentação, ao profissional de medicina a evolução do seu trabalho e material 

para estudo, aos Hospitais a qualidade dos serviços prestados pelos Arquivos Médicos e 

a salvaguarda de eventuais problemas jurídicos decorrentes da perda de prontuários.  

  

 

Metodologia 

 Serão estabelecidos novos prazos para o ciclo vital dos prontuários. Todos os 

Hospitais avaliados consideram inativo (permanente) o documento com mais de dez 

anos (exceto o Hospital dos Servidores do Estado cujo prazo é de 20 anos), assim como 

os prontuários cujos pacientes foram a óbito e consideram ativo (corrente) o prontuário 
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cuja última data de produção tenha menos de dez anos. A diminuição do prazo para 

cinco anos irá permitir um melhor aproveitamento do espaço e uma organização mais 

eficiente para a documentação ativa. 

Será utilizado na organização dos prontuários ativos o Método “Dígito Terminal 

Composto”, que consiste na ordenação do prontuário pela última dezena do seu número 

em estantes numeradas de 00 a 99.  

 

Medidas a serem implementadas pelas Unidades em conjunto com as 

atividades realizadas pela equipe do Projeto 

 

Nesta parte do projeto sugerimos medidas importantes que devem ser 

implementadas pelas Unidades Hospitalares: 

 

- Criação de uma Comissão Permanente de Avaliação de Documentos para cada  

Unidade, visando principalmente a questão da eliminação de documentos. 

 

- Normatização da abertura e tramitação dos prontuários - que só deverão ser abertos se 

o paciente for internado ou após a segunda consulta. 

 

- Climatização das salas onde estão armazenados os documentos, visando a melhoria 

das condições de trabalho dos funcionários e também da conservação da documentação. 

 

- Criação de espaço para pesquisa e estudo.  

 

- Normatização do fluxo interno dos prontuários, estabelecendo a tramitação ideal dos 

mesmos.  

 

- Contratação de um técnico da área de arquivologia para dar continuidade aos trabalhos 

implantados nos Arquivos Médicos pelo Projeto. 

 

- Implantação do Gerenciamento Eletrônico de Documentos – GED. 
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Recursos Humanos necessários ao projeto 

 

À equipe já formada pelos quatro arquivistas e dez estagiários contratados pela 

Coordenação de Administração e Recursos Humanos faz-se necessária a soma de: 

I) 4 arquivistas 

II) 10 estagiários da área de Arquivologia. 

II) 4 digitadores. 

III) 6 funcionários Setor de Limpeza para a higienização dos prontuários. 

 

Recursos Materiais Necessários ao Projeto 

 

Material permanente – aquisição de acordo com as necessidades detectadas através de 

diagnósticos. 

 

Material de consumo - aquisição de acordo com as necessidades detectadas através de 

diagnósticos. 

 

Conclusão 

 

Mesmo com características próprias as Unidades Hospitalares têm problemas em 

comum como locais inadequados para a guarda de acervo e insalubres para os 

funcionários e para os documentos, número reduzido de recursos humanos, carência de 

materiais de consumo e permanente, organização sem critérios da documentação e 

problemas na movimentação dos prontuários. Estas dificuldades atrapalham, e muitas 

vezes impedem, o bom funcionamento dos Arquivos Médicos e podem levar à perda de 

documentos. 

A reestruturação do espaço, a terceirização da guarda dos prontuários inativos, a 

normatização de procedimentos e a organização dos documentos a partir do “Método 
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Dígito Terminal Composto” irão modificar a realidade dos Arquivos Médicos, 

permitindo a agilidade, eficiência e segurança necessárias aos seus trabalhos de rotina.  

Com a finalização do Projeto no Hospital de Ipanema, vale ressaltar que 

conseguimos atingir o objetivo proposto com total sucesso e hoje temos certeza que é 

um projeto viável e que deve se implantado em todos os hospitais estaduais e 

municipais do território nacional. 
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Resumo 

 

Desde os tempos primitivos até a atualidade, o homem tem necessidade de 
expressar e registrar os acontecimentos e reconhece o valor dos documentos e, 
percebe a importância de guardar essa documentação de uma melhor forma para que 
a recuperação seja com eficácia. Neste contexto, a pesquisa tem como objetivo 
principal verificar o nível satisfação dos 29 colaboradores da empresa sobre a organização 
documental realizado no acervo do arquivo técnico da Usina Hidrelétrica de Itiquira no 
município de Itiquira – MT. A coleta de dados foi feita através da pesquisa de campo, em que 
os dados foram coletados por meio de um questionário com perguntas abertas e fechadas. O 
Arquivo é composto de um acervo com mais de quatro mil documentos nos mais variados 
suportes, sendo em CD-ROM, DVDs, disquetes, microfilmes, meio eletrônico, digitais, 
convencional (papel). Os resultados mostraram um elevado grau de satisfação dos usuários 
deste setor, havendo uma clara associação dessa satisfação com os seguintes itens: agilidade 
na recuperação do documento desejado através do sistema automatizado, avaliação do 
atendimento ao cliente e organização dos documentos. A comunidade estudada demonstrou 
que há um reconhecimento referente ao trabalho realizado nesta unidade de informação. 
 
Palavras-chave: Arquivo. Satisfação de usuário. Organização documental. Documento.o. 
Documentação. Profissional da Informação. Usina Hidrelétrica de Itiquira. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O contingente informacional existente em uma empresa precisa ser organizado 

sistematicamente para sua posterior representação, dessa forma, as informações constantes 

poderão ser recuperadas satisfatoriamente para seu devido uso. 

Assim, a informação passa a ser o combustível que os mantém funcionando, mas para 

que esse combustível discorra perfeitamente, principalmente no fluxo administrativo, é 

preciso ter uma gestão adequada da informação e da documentação que eles recebem e 

produzem. Portanto, os arquivos precisam estar bem organizados, com instalações adequadas 

para que se estabeleça uma relação entre os documentos e seus geradores. 

 



 

O desenvolvimento da empresa influenciou um crescimento do acervo documental, 

nesse sentido, houve a necessidade por parte da administração de fazer uma análise de 

satisfação do processo de arquivamento. A pesquisa foi aplicada com 20 colaboradores de 

diferentes setores da empresa Usina Hidrelétrica de Itiquira. Dentro deste contexto, buscou-se 

verificar, com os mesmos, se o acervo documental está organizado de maneira a possibilitar 

uma recuperação fácil, relevante e precisa da informação. 

O presente artigo tem como intuito básico apresentar considerações e definições que 

tratam dos assuntos gerais de arquivos, documentos, gestão de documentos de arquivos, dos 

profissionais da informação e a satisfação do usuário quanto aos serviços arquivísticos que 

compete a esses profissionais, e como objetivo principal avaliar o nível de satisfação, por 

parte dos colaboradores da usina, no que se refere à recuperação informacional.  

A organização documental do acervo técnico da Usina Hidrelétrica de Itiquira 

possibilitou a análise da metodologia utilizada para organizar e recuperar os documentos desta 

unidade de informação, de forma que os objetivos fossem alcançados. 

 

2 USINA HIDRELÉTRICA DE ITIQUIRA  

 

O Aproveitamento Hidrelétrico Itiquira (AHE), com 156MW de capacidade instalada, 

está localizado no rio Itiquira, em município de mesmo nome, estado de Mato Grosso. 

Usando um desnível natural de 230m, num trecho em curva de pouco mais de 10 km entre 

barragem e restituição ao leito natural, o aproveitamento consiste em duas usinas em série, 

Itiquira I e II. 

Sua construção foi iniciada em fevereiro de 1998 e a primeira unidade geradora entrou 

em operação em outubro de 2002. A usina foi concluída em janeiro de 2003, quando sua 

quarta unidade geradora começou a operar comercialmente.  

A energia gerada é transmitida por uma linha de transmissão própria com cerca de 80 

km, entre a subestação de manobra, de 230KV, e a subestação da Eletronorte, em 

Rondonópolis, onde a mesma é interligada ao sistema da Rede Básica Nacional. 

A responsável pela Operação e Manutenção da usina do Aproveitamento Hidrelétrico 

de Itiquira é a prestadora de serviço Escoelectric. Ao todo conta-se com 29 profissionais em 

seu quadro de funcionários e está atuando no mercado de trabalho desde 1998, oferecendo 

serviços multidisciplinares, específicos e diferenciados nos negócios voltados para a prestação 

de serviços em gerenciamento energético, operação e manutenção de usinas, 

comissionamento e ensaios de usinas, bem como recuperação de transformadores. 
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2.1 Unidade de Informação da Usina  

 

O Arquivo Técnico da Usina Hidrelétrica de Itiquira foi definitivamente reestruturado 

a partir do mês de outubro de 2006. Anteriormente o acervo não tinha uma organização 

definida, pois se encontrava com algumas formas diferentes de organização, ou seja, cada um 

organizava a sua maneira, e muitos destes documentos que estavam em ambientes diferentes. 

Não tinha um padrão estabelecido e não seguia nenhuma norma, e por isso, muitas 

vezes, a recuperação de um documento levava horas para ser realizada. 

Ao reconhecer a importância de se ter um arquivo bem organizado, a documentação 

classificada e de fácil acesso, os diretores da usina perceberam a importância de manter um 

profissional da informação na organização da documentação nos moldes arquivísticos. Para 

tanto, aprovaram o serviço da estagiária Josilaine do 4º ano curso de Biblioteconomia com a 

coordenação da professora Mariza Inês, ambas autoras deste artigo, para gerenciar o acervo 

documental da empresa e assim apresentar uma nova proposta metodológica. Em 2007, logo 

após o termino do curso de Biblioteconomia, a estagiária foi contratada como colaboradora 

para o gerenciamento do arquivo, dando continuidade dos serviços. 

A empresa visava, inclusive, a aprovação da ISO 9001:2000 (Organização 

Internacional para Padronização) no quesito organização de documentos. A partir daí 

construiu-se um espaço em uma sala de 20 m², com ambiente climatizado, o que favorece um 

bom acondicionamento da documentação existente. 

O Arquivo é composto de um acervo com mais de quatro mil documentos nos mais 

variados suportes, sendo em CD-ROM, DVDs, disquetes, microfilmes, desenhos dos projetos 

da construção da usina, acervo fotográfico, documentos convencionais (manuais, catálogos, 

relatórios, etc.), documentos digitais (desenhos, catálogos, relatórios, apostilhas, etc.). Este 

centro de informação também possui um mobiliário composto por dez armários, seis estantes, 

um armário-fichário e duas mesas de escritório. 

Para a metodologia da organização, armazenamento, arquivamento e recuperação dos 

documentos foi criada uma classificação própria, seguindo os objetivos e funções da empresa. 

Buscou-se apresentar um Sistema de Classificação de Arquivos, que se baseou num Sistema 

de Classificação Decimal de Assuntos, extraído originalmente da classificação do CONARQ 

(Conselho Nacional de Arquivos). Esta classificação é dividida em dez classes principais que 

são representadas por um número inteiro, composto de três algarismos. Cada classe é dividida 

em dez subclasses e, esta por sua vez, subdividida em grupos e assim sucessivamente, 

partindo-se sempre do geral para o específico, conforme tabela 1, a seguir. 
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TABELA 1 – Classes e assuntos 
Classe Assunto 

000 Administração Geral 

100 Catálogos e Manuais 

200 Civil 

300 Equipamentos e Sistemas 

400 Meio Ambiente 

500 Operação 

600 Histórico da Manutenção 

700 Segurança e Medicina do Trabalho 

800 Vaga 

900 Diversos (assuntos que não tenham classificação nas classes anteriores) 

Fonte: Arquivo Técnico da Usina Hidrelétrica de Itiquira - MT 

 

As classes principais correspondem às grandes funções desempenhadas pela empresa. 

Elas são divididas em subclasses e, esta por sua vez, subdividida em grupos recebendo os 

códigos numéricos, seguindo-se o método decimal. Conforme tabela 2 e 3. 

TABELA 2 – Subdivisão da classe 300: 

Classe 300 Equipamentos e Sistemas 
310 Unidades Geradoras CF1 

320 Unidades Geradoras CF2 

330 Serviços auxiliares Mecânicos CF1 e CF2 

340 Serviços auxiliares Elétricos CF1 e CF2 

350 Subestação 230KV 

360 Serviços auxiliares Externos 

370 Sistemas Digitais, Controle e Proteções 

380 Vaga 

390 Instrumentos, Equipamentos de Teste, Ensaio e Controle de Processo 

Fonte: Arquivo Técnico da Usina Hidrelétrica de Itiquira - MT 

 

TABELA 3 – Subdivisão da subclasse 310: 

Classe 310 Unidades Geradoras CF1 SUBCLASSE 
311 Gerador GRUPO 

312 Turbina  

313 Sistema de Controle de Velocidade  

314 Sistema de Excitação  

315 Transformador Elevador  

316 Sistema de Proteção da Unidade I  

Fonte: Arquivo Técnico da Usina Hidrelétrica de Itiquira - MT 
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Com esta Classificação Decimal de Assuntos, os documentos de assuntos relacionados 

aos departamentos existentes são classificados de maneira a ter um código exclusivo e este 

código tem por meta facilitar a localização e ordenação desses documentos. Esta classificação 

recebe uma letra do alfabeto em meio aos números, e isso porque adotaram uma Classificação 

Decimal de Assuntos com uma codificação alfanumérica para identificar as informações 

contidas nos diferentes tipos de suporte existentes no acervo. Segue a descrição do suporte em 

que se encontra o documento e a letra usada para sua identificação. 

TABELA 4: Descrição dos suportes dos documentos 
Descrição Letra correspondente 

Papel A 

Disquete B 

CD e DVD C 

Documentos digitais (desenhos) D 

Fotos F 

Material no suporte convencional intermediário I 

Material no suporte convencional permanente P 

Fonte: Arquivo Técnico da Usina Hidrelétrica de Itiquira – MT, 2006 

 

No exemplo abaixo, exemplo de código que é anexado ao documento assim que este 

recebe sua classificação: 

 

 

 

 

 

 
                                         Figura 1: Código de classificação 

       Fonte: Arquivo Técnico da Usina Hidrelétrica de Itiquira – MT, 2006. 
 

 

Com este Código de Classificação é possível localizar o documento solicitado, 

independentemente de seu suporte ou estágio de evolução (corrente, intermediário ou 

permanente), pois os documentos foram separados nessas três fases de evolução.  

O acervo foi selecionado em documentos correntes, intermediários e permanentes, 

porque na divisão de Machado e Camargo (2000, p. 21) os documentos podem ser divididos 

775



 

em primeira idade, segunda idade ou terceira idade, segundo “a freqüência e a finalidade com 

que são utilizados.” De acordo com o mesmo autor a teoria das três idades é fundamentada no 

ciclo vital dos documentos, ou seja, as sucessões das “fases por que passam os documentos, 

desde o momento em que são criados até a sua destinação final.” 

Para arquivar os documentos foi necessário mais de um método de arquivamento, pois 

são vários os tipos de documentos e em diferentes suportes e diversas às formas com que são 

solicitados, como por exemplo, os principais são: pelo órgão emissor, pelo código do 

documento, pelo título e por uma palavra chave. Paes (1997, p. 40) referencia essa utilização 

de vários tipos de arquivamento ao dizer que “dificilmente se emprega um único método, pois 

há documentos que devem ser ordenados pelo assunto, nome, local, data ou número.” 

Os documentos classificados são lançados na base de dados, o programa 

“ARQUIVO”, software desenvolvido pela própria instituição, visando suprir as necessidades 

de recuperação da informação de forma rápida e fácil, o que favorece o trabalho de busca do 

material solicitado e melhoria dos serviços arquivísticos.  

Este software conta também com um sistema de controle de empréstimo, o que torna 

possível controlar os documentos emprestados. Além de fornecer relatório completo dos 

documentos emprestados no período que for solicitado, bem como relatório dos documentos 

cadastrados na base de dados. A implementação deste software contou com treinamentos de 

parte da equipe que opera na empresa, para uso desta nova ferramenta que a tecnologia nos 

proporcionou. 

Sendo assim, os funcionários além de se interar da classificação elaborada para o 

acervo do Arquivo Técnico, passaram a acessar o software de maneira a conhecer melhor os 

materiais constantes no acervo. 

Neste contexto, é possível observar que o arquivo técnico da usina tem como 

finalidade gerar informação, trabalhar em conjunto com o processo de manutenção e operação 

da empresa, de forma a manter os documentos organizados, tratados, armazenados e 

disponíveis aos usuários internos. Desta forma, o arquivo torna-se o coração da empresa, onde 

contêm todo o histórico da mesma, de forma que possui informações valiosas sobre 

equipamentos, softwares, máquinas geradoras, turbinas e demais documentos relacionados à 

operação de uma usina. 

Como já foi mencionado, o quadro funcional da empresa conta com 29 colaboradores, 

sendo que destes a grande maioria faz uso do material contido no acervo, além dos usuários 

externos que prestam serviços para a empresa.  
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2.2 Satisfação de usuário da unidade de informação da usina 

 

O usuário de um serviço sempre desenvolve expectativas em relação à sua realização, 

diante disso tornou-se possível a avaliação do grau de satisfação dos usuários desta unidade 

de informação. Sendo que esta avaliação ganha maior relevância quando permite aperfeiçoar 

o serviço prestado, quer no sentido de alinhar as expectativas do usuário às possibilidades de 

realização do serviço ou às suas reais necessidades, quer no sentido de efetuar mudanças na 

sua operação para oferecer um serviço de melhor qualidade. 

De acordo com a literatura estudada, a prática de avaliar os serviços prestados aos 

usuários surgiu nos anos 60 na Europa e Estados Unidos, com interesse inicial de adesão ao 

tratamento. No Brasil, os estudos de satisfação ganharam destaque a partir a década de 1990. 

A incorporação do usuário na avaliação tem sido valorizada não apenas por constituir-

se um indicador sensível da qualidade dos serviços prestados, mas por estar potencialmente 

relacionada à maior adequação no uso do serviço. (ESPERIDIÃO; BOMFIM, 2005). 

Para Prévost, Fafard e Naudeau (1998, apud BOMFIM et al. 2002 p. 582) abordar a 

satisfação dos usuários “implica trazer um julgamento sobre características dos serviços e, 

portanto, sobre sua qualidade. Assim, a perspectiva do usuário fornece informação essencial 

para completar e equilibrar a qualidade dos serviços.”  

A qualidade dos serviços é conseqüência de uma boa organização, por isso os arquivos 

também precisam deste processo para satisfação do usuário, seja ele, usuário interno ou 

externo.  Neste enfoque, o acesso à informação para Jardim (1999 apud JARDIM; 

FONSECA, 2005, p. 121), é o mais importante do que onde a informação se encontra. 

Vergueiro (2000, p. 6) diz que “a qualidade deve ser medida segundo os julgamentos 

dos usuários e que estes julgamentos são realizados a todo momento a partir da constatação do 

usuário sobre o serviço recebido e os custos que ele teve para obtê-lo.” 

A qualidade dos serviços é percebida quando se constata a satisfação do usuário, o 

foco principal desta pesquisa.  Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho consiste em avaliar 

a satisfação dos usuários do arquivo técnico da usina, sendo conduzida uma revisão de 

literatura com síntese qualitativa. O que nos faz perceber que a maneira mais comum e fácil 

de conceber o conceito de satisfação é em termos de expectativas e da percepção dos serviços 

recebidos. Deste modo, o que se mede, muitas vezes, não é a satisfação propriamente dita, 

mas a percepção dos serviços e a expectativa prévia dos usuários. (VAITSMAN, 2003; 

PARASURAMAN, 1988 apud ESPERIDIÃO; BOMFIM, 2005). 
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Para Esperidião e Bomfim (2005), as avaliações de satisfação de usuário de serviços 

[...] podem representar um importante meio para contornar esta questão, atuando como 

instrumentos de dar voz aos usuários. Deste modo, permitem aos usuários oportunidades de 

expressão nas quais podem monitorar e controlar as atividades dos serviços públicos de saúde, 

fortalecendo sua participação nos processos de planejamento e exercendo controle social. 

Fica claro, portanto, que as pesquisas de satisfação dos usuários são uma das 

diferentes formas de avaliação dos serviços a serem desenvolvidas com o intuito de avaliar, 

aperfeiçoar e monitorar o desenvolvimento do serviço prestado. 

 

3 ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO 

 

As organizações arquivísticas têm se utilizado de conceitos e ferramentas de gestão de 

qualidade em serviços para melhoria de processos de trabalho, visando maior eficiência e 

melhores resultados.  

Considerando que na informação se tem o capital, ou, é o capital, visto que “os dois 

bens primordiais do ponto de vista econômico, com características próprias e diferentes dos 

outros bens, são a informação e o conhecimento, pois seu uso não faz com que acabem ou 

sejam consumidos. (BORGES, 2004, p. 58).  

Através do conhecimento, tal informação organiza-se sistematicamente, pois se 

entende conhecimento como uma estrutura coerente e freqüentemente universal da 

informação, de duração significativa e estocado ou consolidado; e que o conhecimento é 

registrado em diferentes suportes como livro, fotos, CD, DVD, etc., passando a se constituir 

um documento, nesse contexto, podemos citar o arquivo como centralizador da riqueza da 

empresa, pois este, segundo Paes (1997, p. 20), “é o conjunto de documentos oficialmente 

produzidos e recebidos por um governo, organização ou firma, no decorrer de suas atividades 

e conservados por si e seus sucessores futuros.” 

O Arquivo se mostra importante para uma empresa a partir do momento que houve a 

necessidade de registrar a informação em um suporte, a fim de produzir provas da mesma 

informação, pois, ao contrário de tempos anteriores, a palavra não tem mais valor jurídico 

enquanto firmamento de contrato ou prova de algum processo. As empresas surgiram, e com 

elas, os documentos, e, devido ao desenvolvimento das ciências, da administração e a 

aplicação de O&M e da Reengenharia, foram moldando formulários para melhor entender os 

registros das informações, daí começa o processo de normalização da informação. (VIEIRA, 

2005). 
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Devido a essa importância, o arquivo sendo ele público ou privado, é de grande 

relevância em uma empresa, independente do seu porte, é preciso ter um local apropriado para 

sua instalação, pois é ele que irá dar suporte para as atividades administrativas e históricas da 

instituição. 

Para Vieira (2005), um bom arquivo deve ser bem conservado, limpo, apresentar boa 

conservação de seu acervo e, principalmente, permitir um resgate rápido de qualquer uma de 

suas peças. E para mostrar uma boa conservação dos documentos, bem como a organização e 

recuperação do mesmo, deve ser o objetivo de todo arquivo. 

Com a crescente difusão das novas tecnologias informacionais o conceito de 

documento tem sido ampliado a todo tipo de suporte físico da informação que pode ser 

armazenado. Sendo assim, um documento pode ser um livro, um artigo, uma coletânea, um 

filme cinematográfico e outras espécies documentárias, independente de sua apresentação 

física ou características. 

Ao longo da história da humanidade e em meio às diversas revoluções, os documentos 

tiveram e têm o papel de suma importância no cenário mundial, uma delas é o advento da 

informação, onde a informação agregado ao suporte se firmou como documento de prova e 

hoje podemos ver os mais diversos suportes eletrônicos da informação, “[...] tais como: 

ampliações fotográficas, filmes, vídeos, fitas magnéticas, microfilmes, disquetes, documentos 

informáticos etc.” (PAES, 1997, p. 158). 

O documento, independentemente do suporte, precisa ser preservado, conservado, 

organizado num sistema único, dentro dos moldes e costumes de uma arquivística moderna, 

para cumprir com a finalidade de “informar” (CONARQ, 2001), Conselho Nacional de 

Arquivos. 

A informação, portanto, presente nos documentos, e, por suas vez, reunida em centros 

de documentação como os arquivos, torna-se fundamental para os seres humanos e para a 

sociedade onde estes vivem. Esse pensamento é reforçado por Couture, Ducharme e Rousseau 

(1988 apud JARDIM; FONSECA, 2005, p.123), onde dizem que “todos os membros da 

organização têm necessidade de informação pra cumprir suas funções respectivas”, podendo 

elas, a informação, “[...] ser verbais ou registradas sobre suportes”, tornando-se documentos. 
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4.1 Gestão de documentos de arquivo 

 

O crescente número de documentos que as organizações vêm criando e guardando, a 

busca por informações importantes pode se tornar uma tarefa difícil. Quanto maior a 

quantidade de informações, maior a necessidade de um gerenciamento eficiente a fim de 

transformá-las em conhecimento. 

Todos os acontecimentos gerados pelo de progresso científico e tecnológico 

desencadeado a partir do século XIX, ocasionaram uma grande produção de informações e 

vários tipos de suportes dos documentos “[...] como relatórios técnicos, teses, patentes, 

desenhos, fotografias, microfilmes, microfichas, filmes, diapositivos, discos, fitas magnéticas 

e, mais recentemente, os produtos dos sistemas de computador – disquetes, CD-ROM” 

(PAES, 1997). 

Nesta perspectiva, Jambeiro e Silva (2004, p. 3) assegura que “a expansão dos 

suportes materiais e virtuais de informação tem levado ao aparecimento de formas 

organizacionais distintas e ao estabelecimento de novas relações entre os indivíduos, estejam 

eles em atividade profissional ou simplesmente no exercício da cidadania.” O autor em 

questão confirma que essa expansão fez com que surgisse “[...] a necessidade de captar, 

filtrar, tratar, recuperar, distribuir, disseminar informações, de tal forma que a gestão da 

informação passou a ser atividade vital para todas as organizações da sociedade, nos níveis 

internacional, nacional e local.” É neste contexto que se inserem os profissionais de 

informação na perspectiva deste milênio e, em particular, o profissional em gestão da 

informação (MARCHIORI, 2002, p. 73). 

Observa-se que com o advento das novas tecnologias a necessidade do acesso à 

informação está cada vez mais rápida, tanto pelo produtor do documento (usuário interno), 

como pelo usuário externo. O vertiginoso crescimento da produção documental e a mudança 

do perfil do pesquisador que freqüentemente solicita informações contidas em conjuntos 

documentais homogêneos (a quem já não interessa um documento isolado, um fato, ou um 

acontecimento individualizado a não ser para efeitos da prova) são características que atestam 

a complexidade do trabalho arquivístico, exigindo instrumentos pontuais de gestão da 

informação orgânica. 

Com a evolução dessas novas tecnologias passaram regras e normas com o intuito de 

contribuir para o tratamento da recuperação da informação, desta maneira surgiu o termo 

gestão de documentos.  

No Brasil a Lei 8.159, Art. 3º define gestão de documentos como “conjunto de 

780



 

procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e 

arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária visando a eliminação ou 

recolhimento para guarda permanente” dos documentos, sendo que a guarda permanente deve 

contribuir para pesquisa histórica de uma sociedade, instituição ou pessoa. 

A partir deste conceito, Bernardes (1998, p. 11) esclarece “a gestão pressupõe, portanto, 

uma intervenção no ciclo de vida dos documentos desde sua produção até serem eliminados ou 

recolhidos para guarda definitiva.” Nesse sentido, Bernardes (1998, p. 11) ainda menciona que um 

programa geral de gestão compreende todas as atividades inerentes às: 

idades corrente e intermediária de arquivamento, o que garante um efetivo 
controle da produção documental nos arquivos correntes (valor 
administrativo/vigência), das transferências aos arquivos 
centrais/intermediários (local onde os documentos geralmente aguardam 
longos prazos precaucionais), do processamento das eliminações e 
recolhimentos ao arquivo permanente (valo histórico-cultural).  

Sendo assim, é possível perceber que a gestão de documentos foi desenvolvida para 

melhorar a qualidade de recuperação da informação de maneira que assegura o direito do 

cidadão à informação desejada. 

 

5 PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO 

 

Os diferentes tipos de materiais que foram criados ao longo da história pela 

humanidade e a necessidade de profissionais que cuidassem de sua organização e 

disponibilização com o objetivo de acessar esses materiais no futuro, fez com que surgissem 

profissionais com características semelhantes, mas cada um com sua especificidade. 

Para Smit (2000) as áreas de Biblioteconomia/Documentação, Arquivologia e 

Museologia são áreas afins. Para esta autora, essas três áreas se relacionam, pois trabalham 

com a informação, possuem estoques de materiais e têm como objetivo comum guardá-los, 

conservá-los e disponibilizá-los para a presente e futuras gerações. A autora ainda argumenta 

que a diferenciação dessas áreas se dá pelo uso que se faz da informação veiculada pelo 

material com que trabalham: 

A informação sendo uma, “informação” sem outros predicados é o usuário, 
em busca, e de acordo com suas necessidades, que atribui funções 
diferenciadas à informação. É nessa acepção que proponho que passemos a 
entender as expressões “informação arquivística”, “informação 
bibliográfica” e “informação museológica”, ou seja, entender que os 
atributos que especificam o termo-raiz “informação” não designam tipos de 
documentos mas tipos de utilização da informação. (SMIT, 2000, p. 128) 
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Neste contexto, Targino (2001, p. 5) menciona que “[...] o profissional da informação 

refere-se àqueles que se dedicam à informação, o que implica atualização, capacidade de 

pesquisa e de manuseio de suportes variados, tendo em vista, sempre, as demandas 

informacionais do público.” 

Para Jambeiro e Silva (2004, p. 1) “o profissional de informação aparece, então como 

um intermediário entre as fontes e sistemas de informação e os usuários e, em certas 

circunstâncias, se constitui num ator-chave na Sociedade da Informação.” Para esse autor os 

profissionais da informação devem estar preparados para atuar em “qualquer que seja o 

ambiente de trabalho [...]. Mas terão de ser capazes de localizar, organizar e disponibilizar, 

pelos meios próprios, no tempo certo, a informação desejada [...] sua principal missão é 

transformar informação em conhecimento e em ação.” 

Ferreira (2003) complementa ao dizer que estes profissionais podem atuar como 

arquivistas, documentalistas, gerentes de bases de dados, consultores de informação, 

profissionais da comunicação, analista de informação. 

Nesse ponto de vista, Smit (2003, p. 6) demonstra que “tanto os profissionais de 

arquivos quanto de bibliotecas constroem pontes entre informações e cidadãos: nem um nem 

outro detém o poder, ambos concorrem para tornar a informação acessível e, desta maneira, 

contribuir para a melhoria da condição humana.” 

 

6 PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO DA PESQUISA 

 

O estudo estruturou-se na análise do nível de satisfação dos usuários do arquivo 

técnico da Usina Hidrelética de Itiquira - Escoelectric, no que se refere à recuperação da 

informação e organização que está sendo realizada no acervo desta unidade de informação. 

Esta pesquisa foi realizada pelas pesquisadoras em 2007, com a equipe de 

colaboradores da empresa Escoelectric, este estudo foi elaborado para que possa contribuir na 

questão organizacional do centro de documentação de uma empresa. 

A coleta de dados foi feita através da pesquisa de campo, em que os dados foram 

coletados por meio de um questionário aplicado a 20 funcionários dos 29 que constam no 

quadro da empresa, portanto 69% dos colaboradores participaram da pesquisa, pois os outros 

nove não se encontravam na empresa por motivo de férias ou afastamento por atestado 

médico. Este questionário é composto por 2 perguntas abertas, 6 perguntas fechadas, e uma 

nota de sugestões. 
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Para coletar as opiniões do universo da pesquisa em relação à freqüência com que são 

utilizados os serviços arquivísticos prestados neste centro de documentação, bem como o 

nível de conhecimento sobre a classificação estabelecida para a organização do acervo e o 

software desenvolvido para facilitar a recuperação das informações; se há alguma dificuldade 

por parte do usuário em localizar algum documento utilizando as ferramentas disponíveis no 

local e, consequentemente, foi possível constatar o nosso principal objetivo que seria medir o 

grau de satisfação destes usuários quanto ao tratamento dado aos documentos desta unidade.  

Ao questionar aos colaboradores da empresa “Já precisou de algum documento do 

arquivo técnico, após o início da organização do acervo nas normas arquivísticas?” obtivemos 

o resultado de que 100% dos entrevistados utilizam materiais guardados e organizados nesse 

centro de documentação. 

A segunda questão destinou-se em saber se o usuário desta unidade de informação 

teve alguma dificuldade em encontrar algum documento, após o início da organização. 95% 

dos usuários não tiveram e/ou não têm dificuldades em encontrar o documento desejado, e 5% 

responderam “em algumas vezes” tiveram alguma dificuldade. Nota-se que a organização 

documental tem sido eficiente e relevante ao recuperar a informação. 

Ao investigar se os usuários conhecem a classificação aplicada à documentação. 

Constatou-se que 65% dos entrevistados conhecem a classificação elaborada nos moldes 

arquivísticos, sendo que 35% destes têm um conhecimento superficial da classificação. 

Sobre o grau de satisfação referente a classificação, ou seja, se o usuário acredita que a 

classificação facilitou a busca do documento, se a recuperação deste está sendo precisa. Foi 

possível verificar que houve 100% de aprovação para a classificação aplicada para 

organização deste arquivo. 

A quinta e sexta questões são relacionadas, a primeira destas refere-se ao 

conhecimento dos usuários em relação ao software elaborado de acordo com as necessidades 

informacionais existentes nesta unidade, já a segunda questiona se o usuário que conhece este 

software encontrou alguma dificuldade na busca do documento desejado. 

Os 50% dos usuários conhecem perfeitamente o software e fazem uso do mesmo, 

sendo que 30% dos entrevistados conhecem apenas superficialmente e os outros 20% restante 

não o conhecem. 

Por sua vez, a sexta questão, nos possibilita avaliar que os usuários que conhecem este 

software mesmo que superficialmente, não tiveram e/ou não tem dificuldade em buscar 

documentos nesta base de dados, somando um total de 75% dos entrevistados. 5% destes 

entrevistados em algumas vezes tiveram dificuldades e outros 20% não conhecem o mesmo. 
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As outras três questões são do tipo abertas, a primeira delas mencionada para que o 

usuário pudesse dar sugestão de melhoria dos serviços arquivísticos. Sendo que para essa 

questão obtivemos poucas sugestões das quais foram repassadas para a responsável pelo 

arquivo para uma possível aplicabilidade no setor. Podemos considerar como relevantes as 

sugestões em que dois usuários comentaram que pode ser interessante a integração entre os 

documentos convencionais (impressos) e os digitalizados, tão quanto o controle de fidelidade 

de informação nos dois tipos de documentos quando da existência de um mesmo documento 

nos dois suportes.  

Na penúltima questão sugeriu-se aos colaboradores que mencionassem se tinham 

alguma dificuldade para buscar documentos no software caso a resposta da pergunta anterior 

tenha sido “sim”, mas não houve respostas. A última questão aberta pede qual a avaliação do 

usuário em relação à organização realizada neste centro de informação. Nesta questão 

obtivemos diferentes respostas, como já era esperado, dentre elas podemos destacar algumas 

como: excelente, ótima, muito boa, boa. Portanto, de uma forma geral o resultado é positivo 

na visão dos colaboradores desta empresa em relação a esta organização documental. 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo dessa pesquisa foi verificar e avaliar o grau de satisfação dos usuários do 

arquivo técnico da Usina Hidrelétrica de Itiquira e, consequentemente, evidenciar o 

tratamento arquivístico realizado nesta unidade. Estes objetivos foram alcançados, à medida 

em que constatamos um elevado grau de satisfação dos usuários deste setor, havendo uma 

clara associação dessa satisfação com os seguintes itens: rapidez e agilidade na recuperação 

do documento desejado, um bom atendimento ao cliente, organização e arquivamento que 

possibilita um fácil acesso ao documento, existência do software para facilitar a busca do 

material. 

 A comunidade estudada nos possibilitou constatar que há um reconhecimento, por 

parte dos colaboradores, referente ao trabalho realizado nesta unidade de informação. 

Observa-se que, quanto maior o nível de informação referente aos procedimentos 

dessa organização documental, maior o grau de satisfação. O nível de informação quanto ao 

tratamento realizado, está condicionado, entre outros aspectos, pelos setores da empresa, ou 

seja, há setores como eletromecânica e eletroeletrônica que buscam uma quantidade maior de 

informação com maior periodicidade e consequentemente se interam da classificação aplicada 
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à documentação, bem como ao software elaborado para suprir as necessidades desta unidade. 

Através desta análise, verificou-se também a necessidade de treinar os usuários que 

ainda não conhecem a classificação e o software, e com isso possibilitar a interação destes 

com a organização do acervo, dessa forma conhecerão melhor os tipos de documentos 

existentes neste arquivo, ocorrendo isso, confirmaria o que Paes (1997, p. 20) diz que “a 

função básica do arquivo é tornar disponível as informações contidas no acervo documental 

sob sua guarda.” 

O advento da informatização do acervo foi de grande importância, ao passo que 

agilizou o processo de recuperação da informação, bem como possibilitou o acesso dos 

colaboradores/usuários ao conteúdo existente na documentação do arquivo. Contudo, a 

importância do uso das novas tecnologias da informação dentro de acervos arquivísticos é 

fundamental.   

Esta pesquisa desenvolvida neste arquivo acredita-se que beneficiará a Usina 

Hidrelétrica de Itiquira, pois oferece uma nova realidade de organização e recuperação de 

documentos, bem como o papel da bibliotecária no que se refere a conhecimentos sobre 

organização de arquivos. Aplicar na prática as diversas normas que podem ser empregadas em 

uma unidade de informação, colocando em questão a complexidade de se trabalhar com um 

material diferenciado como é o da usina, que trata de documentos sobre turbinas, geradores, 

tomadas d’água, canais de adução, barragem vertente, transformadores, entre outros, que 

sendo desconhecidos pela estagiária, houve a necessidade de interação dos serviços e 

processos realizados nesta hidrelétrica, para entendimento e posterior organização de acordo 

com a realidade deste ambiente. 

Neste contexto, o profissional da informação, aqui especificando o bibliotecário, fica 

como intermediário da informação e usuário, e com isso vê-se cada vez mais a necessidade de 

este profissional aperfeiçoar seus conhecimentos, estar hábil a lidar com a complexidade da 

profissão e do que surge com a evolução da tecnologia. Sendo que este profissional é tido 

como um facilitador na interação da gestão da informação com as novas tecnologias em prol 

da instituição que está inserido.  

Portanto, este trabalho é de grande valor para as autoras e para a sociedade acadêmica, 

bem como para profissionais da área que poderão ter acesso a essa literatura, pois o arquivo é 

uma fonte de informação de grande valor.  

As empresas, por sua vez poderão, a partir disso especializar-se e diversificar seus 

arquivos, ou investirem na criação deles, visto que nem todos o possuem. Percebe-se que ao 

atuarem com profissionais da informação, as empresas poderiam, a nosso ver, contribuir para 
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a ampliação do campo de atuação destes profissionais, pois sua formação acadêmica os 

compete para enfrentar a complexidade e maior especificidade de serviços e produtos nelas 

apresentados.   

Assim, podemos observar que o profissional da informação, em decorrência de seu 

papel de intermediador, não pode ficar alheio à realidade social que o cerca. Ele deverá estar 

capacitado frente ao tratamento da informação voltada aos objetivos coerentes com a 

realidade à qual pertence, pois desta forma poderá conquistar a confiança da clientela e 

contribuir para seu desenvolvimento sócio-econômico. 

A qualidade dos serviços é fundamental no processo de crescimento de toda 

organização prestadora de serviços. Por isso, proporcionar uma boa organização resulta na 

confiabilidade e satisfação. 

De uma forma geral o resultado é positivo na visão dos colaboradores desta empresa 

em relação a esta organização documental, já que estes se mostraram satisfeitos com o 

trabalho. 
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RESUMO 

 

A Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba é detentora de documentos de grande 

valor histórico-administrativo, que remontam à história do Poder Legislativo desde a 

sua instalação, em 1835, no Império, até os dias atuais. A implantação e organização 

dos arquivos do Poder Legislativo têm por base uma prática de gestão documental 

moderna que irá contribuir para a definição de uma política que favoreça a 

administração pública e seja adequada à preservação do patrimônio histórico e cultural 

brasileiro. Os documentos necessitam de um processo de análise, avaliação e seleção 

que visem estabelecer prazos para sua guarda, obedecendo ao princípio da teoria das 

três idades.  Este trabalho tem como objetivos promover a Gestão Documental do Poder 

Legislativo da Paraíba, estabelecendo uma política arquivística nos documentos desse 

Poder, através de procedimentos que visam alcançar resultados mais amplos. O trabalho 

será desenvolvido através da capacitação dos gestores públicos do Poder Legislativo, 

para a aplicação dos procedimentos arquivísticos e promover as atividades de 

implantação da gestão documental que inclua desde a concepção dos documentos, 

avaliação, seleção, arquivamento e conservação, estabelecendo arranjos claros, que 

possibilitem a elaboração de Instrumentos de Pesquisa com os resultados da Elaboração 

do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade dos Documentos. Conclusão: 

A organização dos Arquivos do Poder Legislativo da Paraíba será de grande 

importância para a história da Paraíba e do Brasil e necessita que as informações neles 

contidas sejam preservadas e disseminadas para o maior conhecimento e pesquisa. 

 

Palavras-Chave: Gestão Documental. Plano de Classificação. Tabela de Temporalidade. 

Instrumentos de Pesquisa. 



 

 

1. INTRODUÇÃO  

Os arquivos dos Poderes Legislativos no Brasil são ricos em informações 

sobre a História do Brasil. Esses documentos registram toda a evolução histórica-

política  e administrativa da nação brasileira. 

O acervo patrimonial arquivístico da Assembléia Legislativa da Paraíba se 

formou ao longo das atividades desse Poder e registram fatos e ações de grande 

significado para a história da Paraíba e do Brasil. Os registros documentais preservados 

no Arquivo histórico-administrativo da Casa são relativos ao período que vai do  

período do Império  até os dias atuais  com 440.00 metros lineares de documentos.   

A implantação e organização dos arquivos do Poder Legislativo têm por base 

uma prática de gestão documental moderna que irá contribuir para a definição de uma 

política que favoreça a administração pública e seja adequada à preservação do 

patrimônio histórico e cultural brasileiro. 

O projeto contribui com as ações de resgate da memória e da história 

político-administrativa paraibana, para o crescimento da cultura regional e nacional, 

pois as ações do legislativo paraibano não estão descontextualizadas regional e 

nacionalmente, tornando mais visível o papel do Poder Legislativo na construção da 

cidadania da população para a qual legisla, bem como para o desenvolvimento 

econômico do Estado. 

A organização desses documentos através de uma política de gestão 

documental vem resgatar a história dos Poderes Legislativos Estaduais e sua atuação 

histórica, que se inicia em junho de 1822, com a criação da Assembléia Geral dos 

Representantes das Províncias. Com a proclamação da Independência do Brasil no dia 

07 de setembro de1822, e o inicio do primeiro reinado, as estruturas administrativas e 

legislativas do Brasil mudariam fundamentalmente. Com a outorga da Constituição 

Política do Império do Brasil, em 25 de março de 1824, por D. Pedro I, a estrutura 

legislativa sofreu a alteração básica de um país independente e passou a ser exercida em 

três níveis distintos: central, provincial e municipal. Com a Constituição Imperial do 

Brasil foram criados os Conselhos Gerais de Província, que são os antecessores 

institucionais de um poder legislativo autônomo nas Províncias, pois mesmo com a 

prerrogativa de legislar, estavam fortemente subordinados às instâncias centrais do 
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poder, executivo e legislativo do Império, para aprovação de suas atividades. Após a 

abdicação de D. Pedro I em 1831, e como decorrência do Ato Adicional de 1834, que 

modificou a Constituição de 1824, durante o chamado Período Regencial da história 

brasileira, os antigos Conselhos Gerais de Província foram substituídos pelas 

Assembléias Legislativas Provinciais.  

O significado histórico desta mudança é a afirmação de uma tendência 

descentralizadora da ordem político-institucional do Império brasileiro, embora no fim 

do Período Regencial tenha ocorrido o chamado Regresso, quando ocorre um recuo no 

processo descentralizador. A instalação da Assembléia Legislativa Provincial da 

Paraíba, está registrada em livros de autores paraibanos como sendo em 07 de abril de 

1835, e após analise dos documentos existentes no Arquivo da Assembléia, Fundo 

Assembléia Provincial, foi encontrada a Ata que registra a instalação em 05 de abril. 

Essa instalação se deu após a eleição censitária de 28 deputados no ano de 1834, com 

mandatos de dois anos.  A estrutura criada para as Assembléias Legislativas Provinciais 

sobreviveu por todo segundo reinado.   Depois da Proclamação da República, em 15 de 

novembro de 1889, é aprovada, pela Assembléia Constituinte e Legislativa, a primeira 

Constituição Federal Republicana em 24 de fevereiro 1891. Os poderes legislativos 

provinciais passaram então a ser denominados de Assembléias Legislativas Estaduais, 

aprofundando o processo de consolidação da organização descentralizada do Estado 

nacional brasileiro, agora na forma federativa.  Na Paraíba, a primeira Constituição do 

Estado foi promulgada em 05 de agosto de 1891 e durou apenas seis meses, sendo 

dissolvida e substituída pela Constituição promulgada em 30 de julho de 1892. Em 

1937, um novo golpe ocorreu contra a democracia e a liberdade de reunião e expressão. 

Getúlio Vargas outorgou uma nova Constituição, extinguiu os Poderes Legislativos  e 

passou as competências ao Poder Executivo. Com o fim da Ditadura Vargas, 

reestabeleceu-se a democracia no País, sendo convocadas eleições para as Assembléias 

Legislativas e para Governadores dos Estados. Na Paraíba, o pleito ocorreu em 19 de 

janeiro de 1947, sendo diplomados o Governador e Deputados Estaduais nove dias após 

essa data. A instalação da Assembléia Estadual Constituinte se deu no dia 5 de março 

daquele ano. Sob um clima de euforia, com as galerias lotadas de populares, foi 

promulgada, a 11 de junho de 1947, a nova Constituição do Estado.  Esse espaço de 

tempo foi o mais rico para a vida do Poder Legislativo Estadual. Muitas Leis de 

interesse do Estado e da população foram aprovadas, destacando-se a que instituiu o 
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regime de salário-família para os servidores públicos estaduais; a que organizou o 

ensino primário; a da Lei da Organização Municipal; a que estabeleceu o Estatuto do 

Servidor Público; a da criação da Universidade da Paraíba (mais tarde Universidade 

Federal da Paraíba); a que criou a Universidade Estadual da Paraíba; a que dispôs sobre 

as penalidades contra as empresas que discriminarem a mulher e outros documentos. 

Projetos de Leis e Resoluções foram debatidos e aprovados. O Poder Legislativo 

Estadual se transformou, novamente, em 1989, em Assembléia Estadual Constituinte, 

elaborando com a participação popular a Constituição Estadual, ora em vigor na 

Paraíba.  A história desse  Poder Legislativo está registrada nesses  registros 

documentais  textuais (em sua maoiria maunuscritos e impresssos) e audiovisuais.  

Desde quando foi instalado, em 1835, o parlamento paraibano foi dissolvido 

algumas vezes, não funcionando nos períodos de novembro de 1889 a 1890, e de 

outubro de 1930 até 1934, e de 1937 até 1946.   

A documentação referente à história político-administrativa da Assembléia 

Legislativa da Paraíba está sendo preservada atualmente em um prédio antigo sito à Rua 

Duque de Caxias, nº 620, esquina com a Padre Gabriel Malagrida Centro- Anexo I da 

Assembléia Legislativa da Paraíba. O imóvel está necessitando de reparos e não possui 

condições favoráveis a uma boa preservação de tão importante acervo. Providências já 

foram tomadas para a recuperação do prédio acima citado. Foi realizado um 

levantamento da estrutura física do prédio, das condições precárias de conservação, e da 

necessidade de reparos e reformas na sua estrutura física, com a finalidade de abrigar o 

Memorial Parlamentar, o Arquivo e a Biblioteca.  Muitos documentos referentes ao 

período imperial se encontram em estado de deterioração avançada provocada pela 

acidez, umidade e ataque de insetos como o cupim e a broca. Para a recuperação desse 

valioso material documental, está sendo elaborado um projeto de conservação 

preventiva e restauração e a digitalização do acervo através de convênio com a 

Fundação Joaquim Nabuco, que já iniciou o trabalho com a digitalização da Ata de 

instalação da Assembléia Legislativa Provincial de 1835.   

O Poder Legislativo paraibano, durante a maior parte de sua existência, foi 

itinerante. Com isso ocorreram várias mudanças e o transporte dessa documentação, 

acumulada sem nenhum método de preservação, certamente acarretou várias perdas de 

documentos deixando lacunas na sua origem, além das reformas administrativas e 

projetos de reorganização dos documentos, que modificaram a estrutura e a 

791



 

configuração dos documentos existentes, gerando lacunas de compreensão.  Assim, 

depois de ocupar vários prédios na capital, em 1973, com a construção da sede, a 

Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba ganhou sua sede própria, mas, a 

documentação não está abrigada no prédio sede construído. O historiador paraibano 

Celso Mariz, no seu livro Memórias da Assembléia Legislativa (1946), quando 

comenta a suspensão das atividades da Assembléia Legislativa, por decreto do governo 

revolucionário de 1930, diz que “ lamentavelmente, os arquivos e a biblioteca desse 

Poder Legislativo foram colocados em trinta caixas de madeira e guardados no porão 

do Depósito de Obras Públicas, ao sabor dos cupins, brocas e umidade, perdendo-se 

parte de uma rica documentação que registrava fatos do período da Monarquia e da 

Primeira República, na Paraíba.” No Arquivo da Assembléia da Paraíba  ainda existe 

uma importante documentação salva desse descaso, que registra a atividade parlamentar 

desde o Império até a atualidade.  

O projeto tem como objetivos a implantação de uma política de Gestão 

Documental, nos arquivos do Poder Legislativo da Paraíba, através de procedimentos 

que visam alcançar resultados mais amplos com a implantação de um Código de 

Classificação Funcional e a elaboração da Tabela de Temporalidade de Documentos, a 

utilização dos métodos tecnológicos da informatização e instrumentos de pesquisas para 

a disseminação da informação, e agilização das ações administrativas e o resgate da 

memória histórica, político-administrativa da Paraíba incentivando o desenvolvimento 

de pesquisas para elaboração de artigos, livros, monografias, dissertações de mestrados 

e teses de doutorado sobre a historia do Poder Legislativo como também despertar na 

juventude o interesse e questionamento sobre as atividades políticas tendo como 

embasamento teórico os documentos arquivísticos. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

  

Os procedimentos metodológicos obedecerão às regras das técnicas 

arquivísticas, de acordo com a Legislação arquivística no desenvolvimento das 

atividades para a implantação da gestão documental, através de um sistema de arquivos 

que inclua desde a produção dos documentos, o uso, avaliação, seleção, arquivamento e 
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conservação, com utilização de um sistema informatizado, conforme especificados 

abaixo: 

 

• Levantamento dos documentos constitutivos da ALE-PB para obtenção de dados 

históricos e um melhor estudo da situação da instituição e produção dos documentos 

gerados através dos documentos normativos;  

• Capacitação de pessoal para a estratégia de trabalho que já  sendo desenvolvido na 

implantação da gestão documental dos arquivos da Assembléia Legislativa do 

Estado da Paraíba;  

• Diagnóstico da situação dos Arquivos da Assembléia Legislativa do Estado da 

Paraíba;  

•  Elaboração e aplicação de questionários e entrevistas com os Diretores, 

Secretários da Mesa e funcionários que lidam ou que já lidaram com documentos da 

ALE-PB e outras autoridades competentes. 

• Formação de uma Comissão Permanente e de Subcomissões de Avaliação para 

elaboração da Tabela de Temporalidade dos Documentos com Quadro de 

Classificação Funcional;  

•  Levantamento do acervo existente no arquivo com a finalidade de detectar a 

tipologia documental existente e o estado de conservação;  

• Elaboração do Plano de Classificação Funcional e da Tabela de Temporalidade 

com sua publicação no Diário Oficial do Poder Legislativo; 

• Tratamento de higienização dos documentos que será desenvolvido através de: 

limpeza mecânica com flanelas, trinchas, extração de grampos e clipes e a 

desinfestação do acervo através dos métodos de modificação de atmosfera através 

da anoxia e de outros métodos conforme projeto que está sendo elaborado. 

• Levantamento dos documentos que se encontram deteriorados para procedimentos 

de restauração e melhor acondicionamento;  

• Arquivamento com acondicionamento em caixas-arquivos apropriadas, pastas e 

papéis especiais com PH neutro;  

• Aquisição de arquivos deslizantes para melhor acondicionamento e redução de 

espaço;.  

• Elaboração dos Instrumentos de Pesquisa para uma melhor disseminação da 

informação obedecendo as normas da descrição arquivística brasileira- NOBRADE.  
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2.1 EMBASAMENTO TEÓRICO  

 

Todas as atividades desenvolvidas no processo da implantação da gestão 

documental no Poder Legislativo paraibano serão baseadas em normas e legislação 

arquivística. 

  Os documentos necessitam de um processo de análise, avaliação e seleção 

que visem estabelecer os prazos para sua guarda obedecendo ao princípio da teoria das 

três idades e possibilitando o acesso à informação neles registradas.  

A Constituição da República Federativa do Brasil(1988) oferece dispositivos 

fundamentais à instalação de um novo patamar jurídico para o acesso à informação. Os 

direitos dos cidadãos têm como contrapartida os deveres da administração pública no 

sentido de viabilizar o acesso à informação, previsto no artigo 216, parágrafo 2º  que 

“cabe à administração pública na forma da Lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem.”  

A organização dos arquivos dentro dos padrões da arquivística é de grande 

importância para a eficácia das instituições públicas e privadas, e para essa finalidade 

foi aprovada em 08 de janeiro de 1991, a Lei Federal de Arquivos nº 8.159 que dispõe 

sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e prevê que é dever do poder 

público a gestão documental e a proteção especial de arquivos como instrumentos de 

apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento científico  e como elemento de 

prova e informação. 

Arquivo é o conjunto de documentos naturalmente acumulados por pessoas 

ou instituições, em razão das atividades que desenvolvem ao longo da sua existência ou 

funcionamento e ainda o conceito Arquivo como conjuntos de documentos produzidos e 

recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em 

decorrência do exercício de suas atividades específicas, bem como por pessoa física, 

qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos e Arquivo 

Público, como conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas 

atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e 
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municipal em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e 

judiciárias.(Lei 8.159,1991) 

Portanto a origem dos arquivos, obedecendo aos imperativos de ordem 

prática, corresponde à necessidade de constituir e conservar registros de ações e fatos, a 

título de prova e informação.  

Também é importante considerar o conceito de documento público: aquele 

que emana das autoridades públicas, com formas públicas (estabelecidas em lei) que 

merecem fé pública de seu autor e redator, de sua perfeição formal, de seu âmbito geral, 

de sua intangilibilidade e de sua eficácia. Os documentos da Assembléia Legislativa são 

documentos públicos de grande histórico para a compreensão da sociedade.   

Portanto a Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba não pode ficar 

alheia ao fato de que uma eficiente organização da administração só pode alcançar seus 

objetivos quando dispensa atenção aos documentos desde a sua criação. Nesse sentido 

se faz necessária uma política de gestão documental que é concebida como conjunto de 

procedimentos e operações técnicas referentes às atividades de produção, tramitação, 

uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, 

visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.( Lei 8.159,1991.). 

Os documentos existentes nos arquivos da Assembléia Legislativa da Paraíba passarão 

pelo processo de análise e seleção que visem estabelecer prazos para sua guarda. 

Os documentos devem ser conservados pelo tempo necessário para o 

cumprimento das atividades que o geraram. Assim a racionalização do ciclo de vida dos 

documentos deverá atingir os seguintes objetivos: 

 - redução da massa documental dos arquivos e um melhor índice na recuperação da      

informação. 

- garantia de melhores condições de conservação dos documentos de valor permanente 

para formação do acervo histórico;  

- controle do processo de produção documental e ampliação do espaço físico para 

arquivamento; 

- aproveitamento de recursos humanos e materiais;  

- garantia de constituição do patrimônio arquivístico, histórico e cultural da ALE-PB. 

A avaliação constitui elemento vital de um programa de gestão documental, 

porque, permite racionalizar o fluxo dos documentos na fase corrente, intermediária e 

permanente, facilitando a constituição dos arquivos permanentes e viabilizando o acesso 
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à informação. Esse processo segue procedimentos que visam alcançar resultados mais 

amplos para elaboração da Tabela de Temporalidade de Documentos. 

O Quadro de Classificação de Documentos é um importante instrumento da 

Gestão Documental que permite classificar os documentos produzidos, recebidos ou 

acumulados pelos órgãos e entidades no exercício de suas funções, subfunções e as 

atividades responsáveis por sua produção ou acumulação. 

Os documentos resultam do exercício de funções, atribuídas legalmente a um 

organismo público ou privado estruturado, ou a uma pessoa. O contexto da produção 

documental – função e estrutura – é o elemento que preside todos os critérios 

arquivísticos. 

Com o princípio de respeito ao contexto da produção, reafirma-se o princípio 

fundamental da ciência arquivística: princípio de respeito ao fundo – compreendendo o 

respeito á proveniência, integridade, ordem original, mas como o princípio renovado, 

que se poderia qualificar como novo princípio de funcionalidade transcende os órgãos 

produtores, em benefício das funções que refletem as necessidades da sociedade, através 

dos documentos públicos. É o contexto da produção o elemento determinante da 

autenticidade, integridade e originalidade do documento, inclusive de documentos 

eletrônicos. 

Entende-se por classificação de documentos a seqüência de operações técnicas 

que visam agrupar os documentos de arquivo formando as séries documentais, 

relacionando-as ao órgão produtor, à função, subfunção e atividade responsável por sua 

produção ou acumulação. 

O Quadro de Classificação Funcional tem por pressuposto que a unidade 

classificatória e descritiva do conjunto documental é a função da qual resultam, até 

alcançar a série documental.  

 

3. CONCLUSÃO 

Os arquivos dos Poderes Legislativos representam rico material histórico 

cultural e administrativo do Brasil, necessitando que as informações contidas nesses 

documentos arquivísticos, sejam disseminadas para o maior conhecimento e pesquisa  

da história brasileira. A realização de projetos de organização de fontes e a produção de 

instrumentos de pesquisa permitem ao pesquisador acessar e desenvolver discussões 

sobre esses poderes legislativos com mais propriedade e conhecimento das atuações 
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desses organismos. O desenvolvimento da teoria arquivística e a sua aplicação através 

de uma Gestão Documental contribuirão consideravelmente para o desenvolvimento das 

pesquisas e da preservação documental.  

 

ABSTRACT 

ARCHIVES OF THE LEGISLATIVE POWER OF PARAÍBA: A RECORDS  

MANAGEMENT PROPOSAL 

The Legislative Assembly of Paraiba has the custody of records of great historical and 

administrative value about the history of the local legislative since 1835 until today. The 

establishment and organization of the legislative archives is based on modern practices 

of records and archives management focusing in the goals of the public administration 

and in the preservation of the historical and cultural brazilian heritage. These practices 

require an set of process of analysis, appraisal and selection designed to establish 

retention periods in accordance with three ages theory. This work aims to promote a 

larger utilization of the records and archival management policies in the Legislative 

Power of Paraiba. Training the civil servants of the Legislative Power in the archival 

procedures and the promotion of the records management practices is the focus of this 

work. The Legislative Archives of Paraiba are too importante for the local and national 

history. The adoption of policies focusing their organizacion, preservation and 

dissemination is a important step to promove their use. This way the number of 

researchs and, cause of this, the creation of historical knowledge about our legislative 

process will be increasing. 

Key Words: Records Management. Classification Plan. Temporality Table. Research   

Instruments.  

REFERÊNCIAS 

ANDRADE, Ana Isabel de Souza Leão. Gestão da informação com utilização dos 5S 

e aplicação de novas tecnologias. João Pessoa: FCJA, 1998. 

_______. Métodos e técnicas em conservação, restauração e encadernação de 

documentos. João Pessoa: FCJA, 1986. 

797



 

_______. Administração e organização de arquivos. João Pessoa: SEBRAE, 2000. 

ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Conselho Nacional de Arquivos. Classificação, 

temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativo às atividades -meio 

da administração pública. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003. 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Guia do acervo 

histórico. São Paulo, ALESP,2001.  

ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS HOLANDESES. Manual de arranjo e 

descrição de arquivos.  2. ed. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1973. 

BELLOTTO, Heloisa Liberalli. Arquivos permanentes: tratamento documental: São 

Paulo: T.A.Queiroz, 1991. 

BRASIL. Constituição República Federativa do Brasil 1988. Brasília: Senado Federal, 

1988.    

CAMARGO, Ana Maria de Almeida; BELLOTTO, Heloísa Liberalli (Org.)  

Dicionário de Terminologia  Arquivística. São Paulo. AAB-SP/SEC, 1996.   

ELKINGTON, Nancy E. Manual do RGL para microfilmagem de arquivos. 2. ed. 

Rio de Janeiro: CPBA, 2001.  

HEREDIA HERRERA. Antônia. Archivistica general: teoria e pratica. Sevilla: 

Diputación de Sevilla, 1991 

______________. Guia del archivo general de Andalucía y catálogo de sus fonds y 

collecciones. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejeria de Cultura, 2000.   

JARDIM, José Maria.; FONSECA, Odila (Orgs.) A formação do arquivista no Brasil. 

Niterói-RJ: Eduff, 1999. 

_______. Sistemas e políticas de arquivos no Brasil. Niterói: Eduff, 1995. 

MARIZ, Celso. Memória da Assembléia Legislativa. João Pessoa: Departamento de 

Publicidade, 1946.  

OLIVEIRA, Daise Apparecida.. Quadro de classificação funcional da administração 

municipal de Barueri. São Paulo: Barueri, 2006. 

PAES, Marilena Leite. Arquivo: teoria e prática. 3.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2007. 

798



 

PINTO, Irineu Ferreira . Datas e notas para a história da Paraíba. João Pessoa: 

UFPB, 1977. 2 v. (Documentos Paraibanos 3)    

RODRIGUES, Ana Célia. Tipologia Documental como parâmetro para gestão de 

documentos de arquivo: um manual para o município de Campo Belo (MG). São 

Paulo: FFLCH/USP, 2002 ( Dissertação de Mestrado)  

SANTOS, Vanderlei Batista dos. Gestão de documentos eletrônicos: uma visão 

arquivística. 2ed. Brasília-DF: ABARQ, 2005. .  

SHELLENBERG, Theorore R. Arquivos modernos: princípios e técnicas. 2. ed. Rio de 

Janeiro: FGV, 2002.  

_______. Documentos públicos e privados: arranjo e descrição. 2. ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 1980. 

SILVA, Armando Malheiro da; RIBEIRO, Fernanda; RAMOS, Julio; REAL, Manoel 

Luís. Arquivística: teoria e prática de uma ciência da informação. Porto, Portugal: 

Afrontamento, 1998. v.1.   

 

  

 

.  

 

 

 
 
 
 
 

799



 

 

 

 

.  

 

 

800



 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO DE DOCUMENTOS NO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

 

Uma evolução em gestão de documentos públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilberto de Souza Cardoso 

gilbertosc@tj.rj.gov.br ou diged@tj.rj.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PJERJ 

DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO – DGCON 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ACERVOS ARQUIVÍSTICOS – DEGEA 

Avenida Erasmo Braga, 115, sala 806 – Lâmina I 

20026-900 – Rio de Janeiro – RJ 

Tels.: 21- 3133-2138 / 3295.2303 



 

 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 
Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento  
Gestão de Documentos no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 
Agosto/2008  

 

2 

 

 
 Resumo 
 

O presente trabalho proporcionará uma rápida visão histórica da patente preocupação 

com a adequada gestão documental no setor público, desde a CF/88, passando pela Lei Federal 

8.159/1991 até a recente Lei Federal 11.419/2006. 

A análise de situação feita aqui tentará mostrar que o crescente acesso à justiça acarretou 

um considerável aumento na produção de documentos e a sua gestão tem se tornado um grande 

desafio para os Tribunais do país. 

Neste contexto, o PJERJ não é exceção. Para fazer frente ao desafio de gerir quatro 

séculos de história, acumulando cerca de 16.000.000 de documentos, sem a observância de 

critérios técnicos de gestão documental, desde 2003, é desenvolvida uma política de gestão de 

documentos pautada no gerenciamento eletrônico de seu acervo. A Comissão Permanente de 

Avaliação Documental (COPAD) aprovou o Código de Classificação de Documento - CCD e a 

Tabela de Temporalidade de Documentos - TTD, abrangendo todos os assuntos referentes à 

documentação do PJERJ.  

O Arquivo Central, inaugurado em janeiro de 2005 e já certificado pela NBR ISO 

9001:2000 em junho de 2006, é considerado o maior arquivo da América Latina, e possibilitou 

ao Poder Judiciário Fluminense a gerência direta sobre este acervo. 

 Para implementar uma gestão eficiente, foi desenvolvido um sistema informatizado 

próprio, o ARQGER, gerenciador de cerca de 16 milhões de documentos. 

A associação dos tipos de ação aos seus respectivos códigos de classificação é feita já na 

distribuição das petições iniciais, permitindo a avaliação instantânea do acervo. 

O descarte informatizado otimizou o nosso aproveitamento de espaço na Rede de 

Arquivos. Em 2008, nossas metas são eliminar 1 milhão de processos judiciais e construir o 

Centro de Digitalização. 

 

Palavras-chaves: Arquivo. Documentação. Gestão de documentos. Avaliação documental. 
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1 APRESENTAÇÃO 

Neste trabalho será apresentado um breve histórico sobre a gestão de documentos no Poder 

Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ), destacando-se alguns dados estatísticos relativos 

à atividade. 

 Serão abordados, sucintamente, os benefícios decorrentes do efetivo uso, nas áreas fim e 

meio, do Código de Classificação de Documentos (CCD) e da Tabela de Temporalidade de 

Documentos (TTD) do PJERJ, instrumentos técnicos que contemplam os assuntos veiculados 

nos documentos da instituição. As vantagens da integração destes instrumentos com os sistemas 

informatizados corporativos, que permitem a eficiente gestão documental. 

 Destaca-se, ainda, a importância do papel desempenhado pela Comissão Permanente de 

Avaliação Documental (COPAD), criada em consonânica com a legislação vigente.1  

A Gestão de documentos públicos tornou-se tema bastante discutido nos últimos anos em 

nosso país. Desde a Carta Constitucional de 1988 (A Constituição Cidadã), passando pela Lei 

Federal nº 8.159/1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, e 

culminando com a recente Lei Federal nº 11.419/2006, que trata da informatização do processo 

judicial, é patente a preocupação legislativa com a adequada gestão documental no setor público 

e, em especial, no Poder Judiciário. Recentemente,  o Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ) referendou a gestão de documentos no âmbito do Poder Judiciário com a publicação 

da Resolução 26/2008, que estabelece as diretrizes básicas de gestão de documentos a serem 

adotadas nos arquivos do Poder Judiciário. 

O incremento do acesso à justiça acarretou um forte crescimento na produção e 

tramitação de documentos, o que tem exigido o uso de ferramentas tecnológicas que possam 

controlar toda essa vasta gama de informações. Desta forma, a gestão dos fluxos crescentes dessa 

documentação (judicial e administrativa) tem se tornado um grande desafio para os Tribunais de 

todo país. 

                                            
1
 Ver Decreto nº 4073/2002, que regulamenta a Lei Federal nº 8159/91. 
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O Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ) não é exceção em toda esta 

sistemática. Pelo contrário, a justiça fluminense conta hoje com um acervo em torno de 16 

milhões de documentos (80% são autos de processos judiciais), o que remonta quatro séculos de 

história, desde a criação do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, em 1751, acumulados sem a 

observância de critérios técnicos de gestão documental, o que gerou inúmeros problemas, como: 

dificuldades de rastreabilidade,  perdas de informações e elevados custos com procedimentos de 

guarda. 

No intuito de fazer frente a este imenso desafio, o PJERJ, por meio da Diretoria Geral de 

Gestão do Conhecimento (DGCON) está desenvolvendo, desde 2003, uma política de gestão de 

documentos pautada no gerenciamento eletrônico do acervo. Desde então, foram elaborados e 

aprovados pela Comissão Permanente de Avaliação Documental (COPAD), o Código de 

Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade de Documentos (Atos Normativos 

Conjuntos 01/2003 e 02/2003, do Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro), que abrangem todos os assuntos referentes à documentação da justiça 

estadual. 

Acrescente-se a isso a construção do Arquivo Central, considerado o maior arquivo da 

América Latina, inaugurado em janeiro de 2005, e unidade já certificada pela NBR ISO 

9001:2000 desde junho de 2006, que possibilitou ao Poder Judiciário a gerência direta sobre seu 

acervo judicial, anteriormente sob custódia de empresa privada ou acumulado de forma 

desordenada nas comarcas do interior.  

 A fim de implementar uma gestão eficiente, foi desenvolvido, pelos servidores do 

PJERJ, um sistema informatizado, o ARQGER, para gerenciar eletronicamente os documentos 

custodiados pela rede de arquivos do PJERJ. Atualmente, este sistema dá conta de cerca de 16 

milhões de itens documentais  e mantém um índice de desarquivamento de processos judiciais na 

ordem de 99% dos pedidos em até 02 dias2. Além disso, no momento da distribuição eletrônica 

das petições iniciais, é feita a associação dos tipos de ação aos seus respectivos códigos de 

classificação. Esta ação permite a avaliação instantânea do acervo, criando condições para 

                                            
2
 No Arquivo Central do PJERJ, em 2008, foram transferidos (desarquivados) no prazo, em março, 20.358 dos 20.597 dos 

processos judiciais/documentos solicitados; em abril, 19.562 dos 19.681, e em maio, 19.418 dos 19.606. 
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realizar o controle do descarte de documentos, além de resguardar a quantidade relativa à 

amostragem do acervo. 

 O descarte informatizado tem sido de vital importância, pois tem permitido um melhor 

aproveitamento do espaço nos Centros de Informação da Rede de Arquivos do PJERJ. Para 

2008, foi definido o objetivo estratégico de eliminar um milhão de documentos. 
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2 BREVE HISTÓRICO 

 

 Desde os idos de 1990, o Poder Judiciário Fluminense tem demonstrado preocupação 

com a guarda e preservação do seu acervo documental. A Resolução nº 05/1990, do Conselho da 

Magistratura, autorizou a eliminação de diversos documentos, determinando o prazo para a 

apresentação de uma Tabela de Temporalidade. 

 A primeira Tabela de Temporalidade de Documentos do PJERJ foi instituída pelo Ato 

Normativo nº 11/1991. Desde então, diversas alterações foram implementadas com vistas a 

adequá-la à expansão do acervo. 

 Em 2001 foram instituídas as Comissões Permanentes de Avaliação Documental 

(atividades fim e meio), por intermédio dos Atos Executivos Conjuntos TJ/CGJ 30 e 31, 

respectivamente, com o objetivo de criar o Código de Classificação de Documentos e atualizar a 

Tabela de Temporalidade. 

 Em 2003 foi aprovado o Código de Classificação de Documentos (Ato Normativo 

Conjunto 01/2003) e aprovada a atualização da Tabela de Temporalidade de Documentos  (Ato 

Normativo Conjunto 02/2003) que proporcionaram avanços significativos no controle e no 

armazenamento da documentação, constituída basicamente de autos de processos judiciais e 

administrativos, conforme preconiza o artigo 3º da Lei Federal nº 8.159/19913. 

 A Tabela de Temporalidade de Documentos estabelece os prazos de guarda e a 

destinação final dos documentos, permitindo ao PJERJ a visualização daqueles que, em 

determinados prazos, devam ser descartados ou guardados permanentemente (definitivamente 

preservados). Vale ressaltar que a maior parte dos documentos (processos judiciais, 

fundamentalmente) possui prazo de guarda de 10 anos. 

                                            
3
 Artigo 3º, da Lei Federal 8.159, de 1991 – “Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações 

técnicas à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou 
recolhimento para guarda permanente.” 
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3 COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL 

 

 A Comissão Permanente de Avaliação Documental (COPAD) do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, atualmente presidida pelo Desembargador Marcus Quaresma Ferraz, é 

composta por Magistrados e representantes da Administração do PJERJ. 

 Dentre suas competências, analisa e aprova os novos itens documentais e os registros 

consolidados no Código de Classificação de Documentos e na Tabela de Temporalidade de 

Documentos, além de propor alteração nos prazos de guarda e na destinação final dos conjuntos 

documentais da instituição (Ato Executivo Conjunto TJ/CGJ 02/2007).  

 A COPAD é secretariada pelo Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos da 

Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento (DGCON/DEGEA), unidade composta por equipe 

técnica multidisciplinar, envolvendo profissionais e servidores das áreas de Direito, 

Arquivologia e História, que assessoram a Comissão na criação de instrumentos de gestão, de 

divulgação e de utilização do CCD e da TTD. 
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4 SUPORTE LEGAL PARA APLICAÇÃO DA TABELA DE TEMPORALIDADE 

 

 A Constituição Federal de 1988, em seu art. 216, § 2º, dispõe que cabe à administração 

pública a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a 

quantos dela necessitem. Esta gestão, contudo, deve ser pautada pelo princípio da eficiência, 

como prevê a Carta Magna, em seu artigo 37. 

 A Lei Federal nº 8159/1991 define que é dever do poder público a gestão documental e a 

proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à 

cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. Em seu artigo 

21, estabelece que legislação estadual, do Distrito Federal e municipal definirão os critérios de 

organização e vinculação dos arquivos estaduais e municipais, bem como a gestão e o acesso aos 

documentos, observados o disposto na Constituição Federal e na referida lei. 

 A Lei Estadual nº 2331/1994 dispõe sobre o acesso aos documentos públicos sob custódia 

do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, mas não disciplina a gestão e o acesso aos 

documentos produzidos pelos dois outros Poderes, limitando a esfera de competência ao Poder 

Executivo Estadual. 

 Por outro lado, no vácuo da legislação estadual, observa-se, na lei federal, que houve a 

completa partição das competências entre os poderes no âmbito federal (Executivo, Legislativo e 

Judiciário). Assim, tratam os artigos 18, 19 e 20 da Lei Federal nº 8159/1991, respectivamente, 

das competências das instituições arquivísticas públicas de cada um dos poderes da União para 

gestão documental. No artigo 9º, estabelece que a eliminação de documentos produzidos por 

instituições públicas e de caráter público será realizada mediante autorização da instituição 

arquivística pública, na sua específica esfera de competência. 

 Desta forma, coube ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro definir, nos termos 

da legislação acima referenciada, sua política de gestão de documentos e arquivos, nela incluída 

a definição dos prazos de guarda e a destinação final dos documentos (Tabela de 

Temporalidade). 

 No âmbito do Poder Judiciário Federal, coube ao Conselho da Justiça Federal, por meio 

da Resolução nº 359/2004, estabelecer a política de gestão de documentos, definindo a Tabela de 
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Temporalidade como instrumento para tratamento do acervo acumulado. Frisa-se, ainda, o 

advento da Lei Federal nº 7627/1987, que disciplina a eliminação de autos judiciais findos no 

âmbito da Justiça do Trabalho. 

 Recentemente, o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) publicou a Resolução nº 

26/2008, que trata das diretrizes básicas de gestão de documentos a serem adotadas nos arquivos 

do Poder Judiciário, já implementadas no âmbito do Judiciário do Estado Rio de Janeiro. Esta 

resolução confirmou a necessidade de aplicação de Tabela de Temporalidade de Documentos 

nos diversos tribunais do país. 
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5 A TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DO PJERJ 

5.1 Vinculação com o Sistema Informatizado 

 
 O Código de Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade de Documentos 

estão estreitamente relacionados aos códigos atribuídos pela Informática, permitindo que a 

Instituição identifique, por meio do sistema informatizado, os prazos de guarda dos processos 

judiciais. 

 Os autos de processos judiciais são classificados, no momento de sua distribuição e/ou 

autuação, pelo tipo de ação definido pela unidade competente (Distribuidor ou Cartório). Isto 

permite ao PJERJ projetar, estatisticamente, quais os autos processuais judiciais que 

permanecerão guardados permanentemente e quais serão aqueles indicados para a eliminação, de 

acordo com os prazos de guarda e destinação final estipulados pela TTD. 

  

5.2 Acesso facilitado aos usuários 

 
 A TTD está disponível aos usuários por meio do portal corporativo do PJERJ. Através 

desta versão on line é possível consultar, identificar, classificar os documentos e conhecer os 

respectivos prazos de guarda e destinação final a partir de pesquisa por expressão (nome do item 

documental em parte ou no todo) ou por código de classificação do documento. Para consulta 

integral do seu conteúdo, também há versão em PDF. Os anexos demostram as possibilidades de 

acesso a TTD, tanto para o usuário interno (intranet), como para o externo(internet: 

Iwww.tj.rj.gov.br). 

 

5.3 Treinamento constante dos servidores do PJERJ 

 
Além da rotina própria de atendimento quanto ao uso da TTD, a equipe da Divisão de 

Gestão de Documentos realiza treinamentos de Gestão de Registros e Arquivos Correntes, na 

Escola de Administração Judiciária – ESAJ, para os servidores das unidades organizacionias do 

PJERJ na aplicação das técnicas de gestão de documentos em arquivos correntes. Este curso 
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integra, desde 2005, o conjunto de conhecimentos relacionados ao Sistema de Gestão do PJERJ 

(SIGA/PJERJ), com base na NBR ISO 9001:2000. 
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6 DADOS ESTATÍSTICOS 

6.1 Acervo documental do PJERJ 

 
 No acervo do PJERJ, encontram-se documentos que remontam ao início da 

implementação da Justiça no Brasil, englobando período superior a 250 anos de história.  

 A gestão deste singular acervo, em sua fase intermediária e permanente, cabe ao 

Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos (DEGEA) da Diretorial Geral de Gestão do 

Conhecimento. Para tanto, dispõe do Arquivo Central e de duas unidades regionais, além de 

contar com o apoio de empresa especializada na guarda de documentos, em razão da falta de 

espaço para armazenar todo o acervo nas unidades próprias. 

 Nos quadros abaixo, apresenta-se o crescimento do acervo documental nos últimos anos e 

a distribuição entre as unidades de armazenamento. 

QUADRO 3: CRESCIMENTO DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ 

ANO TOTAL DE PROCESSOS 
ARQUIVADOS 

2001  6.873.303 

2005 12.956.655 

2007 16.366.405 

 

QUADRO 4: TOTAL DO ACERVO DOCUMENTAL DO PJERJ 

LOCAL DE 

ARMAZENAMENTO 

QUANTIDADE DE 

DOCUMENTOS 

PERCENTUAL DO 

ACERVO 

Arquivo Central 8.873.940 52,32% 

Unidades Regionais 700.795 7,63% 
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Empresa Contratada 6.791.670 40,05% 

Fonte: Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC) - Jan/2008  

 

 O significativo aumento no número de novas ações distribuídas nos últimos anos tem 

impactado, inexoravelmente, o número de feitos arquivados.  

 Projeções lineares revelam que, considerada a atual tendência, o total de processos 

judiciais a serem distribuídos no PJERJ, em 2010, será de cerca de 4,2 milhões e, de arquivados, 

chegará a aproximadamente 26 milhões, mesmo com a implementação do descarte sistemático. 

 

6.2 Custos Operacionais 

 
 Considerando-se as principais despesas relacionadas à gestão do acervo documental 

arquivado no PJERJ, apresentam-se os seguintes dados: 

QUADRO 5: CUSTOS COM GESTÃO DOCUMENTAL 

 

ANO VALORES APROXIMADOS (R$) 

1995-2005  50 milhões 

2006-2007 3,5 milhões 

2008-2012 12 milhões 

 

  

Entre 1995 e 2005, foram realizados grandes investimentos na organização do acervo 

documental, mediante contratação de empresa especializada na guarda e gerenciamento de 

documentos. Neste período, foram investidos cerca de R$ 20 milhões na construção e no 

aparelhamento do Arquivo Central e das unidades regionais. 
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6.3 Descarte de processos e redução de custos 

 
 

 A partir de 2007, iniciou-se grande esforço para promover o descarte de documentos com 

prazo de guarda já cumprido, de acordo com a TTD. Priorizou-se a eliminação dos processos 

oriundos dos Juizados Especiais Cíveis, que possuem tempo de retenção de 180 dias4.  

 Cerca de 900.000 (novecentos mil) processos foram descartados em 2007. Alcançar este 

desempenho só foi viável devido à “leitura automática” da TTD (prazos de guarda e destinação 

final dos documentos) efetuada pelos sistemas informatizados. Isto representou uma redução de 

custos da ordem de R$172.800,005. 

 A eliminação é pautada em critérios arquivísticos, sendo reservada uma amostra para 

guarda permanente de cada tipo documental. No caso dos processos judiciais, a amostragem 

considera a origem (comarca), o tipo de ação e o ano de distribuição6.  

                                            
4
 Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ 01/2005 

5
 As receitas advindas com a reciclagem do material descartado são direcionadas para associação beneficente (ABATERJ), 

responsável por manter projetos sociais de interesse da Administração do PJERJ. 
6
 Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ 01/2007 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, com base no ordenamento jurídico 

vigente, tem obtido considerável êxito na gestão de seu acervo documental. O modelo  

desenvolvido tem sido referenciado como paradigmática por entidades públicas e privadas, 

encontra-se num estágio avançado de informatização. 

 O uso sistêmico dos instrumentos arquivísticos, em especial da Tabela de Temporalidade 

de Documentos, tem colaborado diretamente para a eficiência da gestão documental. Neste 

ponto, reveste-se de especial importância o processo de descarte, que se caracteriza como etapa 

natural de uma gestão documental eficiente. 

 Daí, conclue-se pela inafastável necessidade de fortalecer o uso e o aprimoramento da 

Tabela de Temporalidade como ferramenta essencial à adequada gestão de documentos no 

âmbito institucional. 

 O modelo de gestão de documentos adotado pelo PJERJ propiciou: 

1. Efetiva gestão documental (“ciclo de vida” do documento), 

2. Armazenamento adequado do acervo arquivístico. 

3. Redução de custos com o armazenamento de documentos (de R$ 0,44 por processo/ano 

para R$ 0,26). 

4. Total controle (rastreabilidade) sobre os processos arquivados mediante uso de sistema 

informatizado. 

5. Atendimento pleno a todas as comarcas do Estado, o que permitiu liberar cerca de 8 mil 

m2 para melhor acomodar as serventias judiciais. 

6. Diminuição no tempo de desarquivamento de processos (de 5 para 2 dias úteis). 

7. Identificação de documentos históricos. 

 A experiência do PJERJ revela que é possível ao Judiciário Brasileiro exercer efetiva 

gestão sobre seu acervo documental sendo necessário planejamento, investimento, 

organização, estabelecimento de metodologia, desenvolvimento de equipes, disposição para 

inovar e criatividade. 
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 O próximo passo será construção do Centro de Digitalizção, já aprovada pela Alta 

Administração doPJERJ e  que promete revolucionar a prestaçõa jurisdicional, utilizando a 

TTD, informatizada, para selecionar somente os documentos destinados a digitalização.      
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DOCUMENT MANAGEMENT IN THE JUDICIARY STATMENT IN RIO DE 

JANEIRO 

An evolution in public document management 

 
 Summary 
 

The present work will provide a fast historical vision of the clear concern with the right 

document management in the public sector, since the CF/88, passing for Law nº 8.159/1991 until 

recent Law nº 11.419/2006. 

The analysis of the situation done here will try to show that the increasing access to 

justice caused a considerable increase the document production and its management has become 

a great challenge for the Courts of the country. 

In this context, the PJERJ is not an exception. In order to make front to the challenge to 

manage four centuries of history, accumulating about 16.000.000 of documents, without the 

observance of criteria documentary technician of document management, since 2003, a politics 

of document management is developed based in the electronic management of its quantity. The 

Permanent Commission of Documental Evaluation (COPAD) approved the Code of Document 

Classification - CCD e Table of Temporality of Documents - TTD, enclosing all the referring 

subjects to the documentation of the PJERJ. 

The Central Archive, inaugurated in January of 2005 and already certified by NBR ISO 

9001:2000 in June of 2006, is considered the biggest archive of Latin America, and made 

possible to the Judiciary the direct management on this documental quantity. 

To implement an efficient management, it was developed a proper system, the ARQGER, 

which manages about 16 millions of documents. 

The association of the types the action to its respective codes of classification is made by 

the time of their distribution of the, allowing the instantaneous evaluation of the document 

quantity. 

The informatics discarding optimized our exploitation of space in the Net of Archives. In 

2008, our goals are to eliminate 1 million of documents and to construct the Center of 

Digitalization. 
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Descriptors: Archive. Documentation. Document management. Document evaluation. Public 

management 
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ANEXO I – Acessos à TTD 

1 - Institucional -> Sistema Integrado de Gestão - SIGA ->  

 

SISTEMA NORMATIVO - > Tabela de Temporalidade 
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2 - ONDE ENCONTRO -> Arquivo – DEGEA 

 

 

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS -> Tabela de Temporalidade -> Selecione: Tabela -> OU 

-> Tabela em PDF 
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ANEXO II – Página inicial de pesquisa da TTD 
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A DIPLOMÁTICA ARQUIVÍSTICA CONTEMPORÂNEA: o papel teórico de 
Luciana Duranti 

 

Natália Bolfarini Tognoli1 

 

RESUMO 
 
A Diplomática, no decorrer de quatros séculos, passou por várias transformações, tanto na 
delimitação de seu objeto de estudo, quanto na especificação de seu método. Dessa maneira, 
buscou-se aqui, caracterizar a contribuição teórica dada pela italiana Luciana Duranti, arquivista 
e professora da Universidade da Columbia Britânica, em Vancouver, no Canadá, onde 
desenvolveu, a partir dos anos 80, um estudo profundo sobre a Diplomática e sua interação com 
os princípios e conceitos arquivísticos, dando origem, assim, à chamada “Diplomática 
contemporânea”, notadamente a partir de 1989, quando publicou, na revista Archivaria, a 
legendária série de artigos “Diplomatics: new uses for an old science”. Para tanto estudou-se a 
bibliografia da autora e a história da Diplomática, trabalhando com o conceito e o objeto 
diplomático antes e depois da década de 80, afim de chegar ao momento exato da transição que 
levou a pesquisadora a constituir-se em marco teórico da área, inclusive com a enunciação do 
método diplomático. Os resultados revelaram que é a partir de seu conceito sobre o objeto da 
Diplomática e o objetivo da crítica diplomática que a autora constitui-se em marco teórico, a 
partir da década de 80. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Luciana Duranti. Diplomática; Arquivologia; Documento Diplomático; 
Tipologia Documental 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Diplomática tem origem científica datada no século XVII, mas é no XIX, com 

a introdução dos estudos diplomáticos em Escolas Européias, que ela se desenvolve 

enquanto método e técnica científica, porém, ainda muito ligada a outras disciplinas, 

como a História e o Direito.  

Uma análise da história e evolução da Diplomática evidencia que a mesma, a 

partir dos anos 70 e 80, assume uma nova dimensão, desvinculando-se do “binômio 

necessário” que até então desempenhava com a Paleografia. 

                                                 
1  Bacharel em Arquivologia pela UNESP de Marília. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação da FFC- UNESP de Marília e bolsista FAPESP com a pesquisa “A Diplomática 
como base epistemológica para a construção da Arquivística Contemporânea: o papel de Luciana 
Duranti”. O presente artigo é resultado da pesquisa de Iniciação Científica, intitulada “O papel teórico 
de Luciana Duranti na Diplomática Contemporânea”, financiada pela FAPESP. E-mail: 
nataliabtognoli@yahoo.com.br  

 



 

Observa-se, assim, que a Diplomática, que antes se ocupava exclusivamente da 

espécie documental, e não raras vezes foi considerada “ciência auxiliar da história”, é 

ampliada, segundo Bellotto (2004, p. 52), na direção da gênese documental e de sua 

contextualização nas atribuições, competências, funções e atividades da entidade 

geradora/acumuladora. Nesse contexto, destaca-se a apropriação da mesma pela 

Arquivologia, para ser aplicada aos conjuntos orgânicos de documentos, recebendo a 

denominação “Tipologia Documental”. 

Especificamente no tocante a essa moderna Diplomática, ou Tipologia 

Documental, a literatura refere-se, na maioria, ao nome de Luciana Duranti, 

considerando-a implicitamente como um marco teórico na área.  

Considerando o contexto anteriormente apresentado, este artigo se propõe a 

realizar uma revisão de literatura sobre a história da Diplomática e sobre a contribuição 

de Duranti para sua construção, a fim de identificar, nessas obras, o momento da 

transição da Diplomática tradicional, com vistas basicamente para a espécie 

documental, para a Diplomática Contemporânea, que subsidia a Arquivística nas tarefas 

básicas, dando ênfase aos estudos da italiana Luciana Duranti para que, a partir deles, se 

possa chegar à identificação – ou não – de um “turning point
2” teórico/metodológico na 

área a partir da contribuição da autora.  

 Objetivou-se, portanto, com esse artigo, caracterizar a contribuição de Luciana 

Duranti enquanto marco teórico para a construção da Diplomática contemporânea, 

identificando as influências teóricas sofridas pela autora na construção da concepção 

diplomática e como ela construiu teoricamente o conceito e o objeto de estudo da 

Diplomática, de forma a contribuir para as discussões teóricas sobre o conceito, o objeto 

e o método da Diplomática. 

 

 

2 O DESENVOLVIMENTO DA DIPLOMÁTICA ARQUIVÍSTICA 

 

 

Na Antiguidade, a falsificação era muito comum, uma vez que a autenticidade 

ou não dos documentos era um atributo dado a eles de acordo com a instituição em que 

                                                 
2  Nesse contexto, entendemos como turning point um momento de mudança na teoria diplomática e na 

aplicação do método, a partir dos estudos de Duranti.  
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eram guardados. A autenticidade não era uma característica intrínseca ao documento, e 

sim atribuída a ele. Os arquivos públicos tinham a capacidade de autenticar os 

documentos neles depositados, atribuindo-lhes o valor de fé pública. 

Segundo MacNeil (2000, p. 03) “quando pessoas físicas começam a depositar 

documentos falsos em arquivos públicos, para conferir-lhes fé pública, torna-se 

necessário a introdução de sanções para assegurar a autenticidade dos documentos”.   

A partir daí, na Idade Média e na Renascença, começam a surgir regras para 

garantir a autenticidade dos documentos, como é o caso da crítica filológica aplicada 

aos documentos políticos e religiosos de séculos anteriores pelos humanistas italianos 

Francesco Petrarca e Lorenzo Valla nos séculos XVI e XVII.  

No final do século XVI e início do XVII, a Igreja Católica prefere dedicar-se a 

uma teologia mais positivista do que especulativa, por isso, em 1643, os Bolandistas 

publicam os primeiros volumes das Acta Sanctorum, na qual avaliavam os testemunhos 

relacionados à vida de cada santo, com o objetivo de separar o que era fato e o que era 

lenda.  

Em 1675, o jesuíta Daniel Van Papenbroeck escreve a introdução do segundo 

volume da Acta, e nela anuncia princípios para estabelecer a autenticidade de 

documentos antigos, aplicando-os aos documentos preservados no mosteiro de Sant-

Denis. Ao fazê-lo, declara (erroneamente) que alguns documentos eram falsos, caindo 

em descrédito, assim, todos os documentos preservados no mosteiro. Esse episódio 

ficou conhecido como as “guerras diplomáticas” (bella diplomática) que originaram um 

grande número de disciplinas técnicas modernas, com objetivo de determinar a 

confiabilidade dos documentos, quais eram: a Paleografia, a Diplomática e a 

Sigilografia.  

Dom Jean Mabillon, monge beneditino da congregação de Saint Maur, que 

habitava o mosteiro de Saint Denis, responde às acusações de Papenbroeck publicando, 

seis anos depois, em 1681, um tratado de seis partes, intitulado De re diplomática libri 

VI, no qual estabelecia critérios para a crítica textual. Nesse tratado, Mabillon “investiga 

os critérios internos e externos dos documentos (...) estabelecendo princípios que 

puderam dar um juízo científico sobre a autenticidade dos documentos” 

(RABIKAUSKAS, 2000).  

Nasce, assim, a Diplomática, conceituada por Mabillon como “o 

estabelecimento de regras e termos certos e precisos pelos quais os instrumentos 
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autênticos podem ser distinguidos dos falsos, e instrumentos certos e originais dos 

incertos e suspeitos” (MABILLON, apud MACNEIL, 2000, p.20). 

A partir de Mabillon, o documento manifesta-se nas formas física e intelectual, 

as partes podem ser separadas e examinadas isoladamente. Esse método, como ressalta 

MacNeil (2000, p. 22) “transformou fatos escritos em fontes históricas, e norteou a 

crença de que o conhecimento sobre o passado, que não era de direto acesso, podia, 

apesar de tudo, ser atingido ao serem examinadas as partes do documento”. Para Bloch 

(apud FONSECA, 2005, p. 31) “naquele ano de 1681, ano da publicação do De re 

diplomática, na verdade uma grande data na história do espírito humano, a crítica aos 

documentos de arquivo foi definitivamente fundada”.  

Os métodos preconizados por Mabillon, para assegurar a autenticidade dos 

documentos, estendem-se por toda a Europa, e vários tratados e manuais começam a ser 

publicados, a partir da introdução do ensino da Diplomática nas faculdades de Direito. 

A partir daí, os princípios diplomáticos são adotados pelos historiadores como 

instrumento de análise para documentos medievais enquanto fontes históricas e “ao 

final do século XIX, sob influência da Filologia e da Escola Científica de Historiografia, 

a Diplomática emergiu como ciência auxiliar da história e como disciplina autônoma” 

(MACNEIL, 2000, p. 29). 

No século XIX a criação da École de Chartes, em Paris (1821) e a introdução 

dos estudos diplomáticos no Institut für Osterreichsgeschichte, em Viena, contribuíram 

para o progresso na formulação e definição dos princípios diplomáticos, ao introduzir 

no campo de estudo, novas idéias acerca do objeto e da crítica diplomática a partir de 

nomes como Tessier, Bautier, Sickel, Ficker, Böhmer, Bresslau, Giry e Paoli. 

A Diplomática é desenvolvida, primeiramente, em três países: França, 

Alemanha e Itália. Embora a Diplomática também tenha desenvolvido seu campo de 

estudo nas escolas de outros países como Portugal e Espanha, o corpo de conhecimento 

delas foi e, pode-se dizer, é muito influenciado por essas três escolas, pelo menos 

teoricamente.  

A Diplomática, por definição, é a ciência que estuda o documento, ou melhor, 

estuda a forma do documento. Porém, esse documento é entendido stricto sensu, o que 

significa dizer que a Diplomática não estuda qualquer documento, mas sim o 

documento escrito (registrado).  
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O objeto da Diplomática, antes de ser bem definido, passou por várias 

transformações, e é nos séculos XIX e XX que ele vai ser mais discutido entre os 

pesquisadores, desligando-se exclusivamente dos documentos medievais e encontrando 

um caminho promissor no campo dos documentos contemporâneos.  

No século XIX, o Institut für Osterreichsgeschichte, por meio de representantes 

como Bresslau e Brunner, entre outros, considera que “o objeto da Diplomática são os 

testemunhos escritos, redigidos segundo formas determinadas, variáveis em função do 

tempo, do lugar e das pessoas que neles intervém, e cuja finalidade é servir de prova de 

um fato jurídico” (GALENDE; GARCÍA, 2003, p. 12).   

Apesar dos avanços na metodologia, até o final do século XIX e grande parte do 

XX, a Diplomática não tinha uma unidade de critérios acerca do objeto de estudo; 

existiam diferentes opiniões sobre quais documentos deveriam ser incorporados aos 

estudos diplomáticos. Heinrich Brunner alia, então, ao campo diplomático, a 

documentação privada, e Cesare Paoli inclui na categoria de documento “todas aquelas 

escrituras que têm, em um tempo, caráter histórico e jurídico, e estão revestidas de 

formalidades externas especiais” (PAOLI, 1942 apud GALENDE ; GARCIA, 2003, 

p.12).  

Na década de 30, Dumas limita o objeto da Diplomática ao estudo dos 

documentos jurídicos, e amplia o campo ao incluir na área os documentos que, sem 

serem de natureza jurídica, são capazes de produzir tal efeito.  

Na década de 50, Sebanek promulga uma Diplomática Marxista, ou seja, “os 

método utilizados pela Diplomática tradicional e histórica deviam avançar e descobrir 

na história, a função social que tinha o documento na configuração de um tecido social 

determinado em um momento dado” (TALLAFIGO, 1994, p. 19). Segundo ele, a 

análise diplomática do documento devia levar em conta o momento social no qual o 

documento foi produzido, assim como quem o produziu e que posição social essa 

pessoa ocupa na sociedade.   

Devido a essa falta de unidade de critérios acerca do objeto da Diplomática, o 

período compreendido entre final do século XIX e até meados do XX ficou conhecido 

como “crise da Diplomática”, pois o objeto de investigação ainda era claramente 

considerado o nó do problema. Era necessário ampliar o objeto de estudo, superar a 

crise, superar a “velha Diplomática”.  
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Nos anos 60 e 70, na França, surge uma nova corrente diplomatista, superando a 

“crise”, “que propunha a ampliação do conceito de documento e a ruptura das 

tradicionais fronteiras cronológicas” (GALENDE; GARCÍA, 2003, p.13). O estudo dos 

documentos não estava mais limitado ao campo do medieval, assim era possível 

examinar os documentos de qualquer época, proveniência e conteúdo.  

Segundo Pratesi (1973, p.5), “os pressupostos para uma Diplomática nova, mais 

ampla, partiram de Bautier” (em 1962), ao reformular o conceito de documento 

diplomático que até então tinha o sentido estrito da palavra alemã Urkunde – 

testemunho escrito, redigido segundo determinadas formas, relacionado com as ações 

ou fatos de natureza jurídica. 

Em 1960, Robert-Henri Bautier, professor da École des Chartes, identifica o 

objeto da Diplomática com os actes instrumentaries, compreendendo na noção de 

documento os actes administratifs. “Bautier estabelece uma identidade entre documento 

diplomático e documento d’archivio, definindo como novo objeto da crítica 

Diplomática todas as peças de arquivo” (GHIGNOLI, 1991, p.06). Além disso, Bautier 

inova a Diplomática ao promover o estudo de documentos de épocas diferentes, não só 

do período medieval.  

Contemporâneo a Bautier, Tessier propunha o objeto da Diplomática como “a 

descrição e explicação das formas do documento escrito” (TESSIER, 1952, p.13), que 

visava não só apenas analisar as formas dos documentos, mas também a buscar uma 

explicação racional das circunstâncias que influenciam os modificadores. 

Ao falar do estudo dos documentos administrativos modernos, Bautier coloca a 

Diplomática em contato com uma outra disciplina: a Arquivística, admitindo “le fait 

que dans tous les cas il s’agit de documents d’archives” - o fato que em ambos os casos 

[na Arquivística e na Diplomática] tratam-se de documentos de arquivo. (GALENDE; 

GARCIA, 2003, p.15) 

Porém, apesar dos avanços obtidos nas décadas de 60 e 70, com o 

estabelecimento de uma identidade entre os documentos de arquivo e a Diplomática, é 

só a partir dos anos 80 que essa relação começa a ser absorvida pelos arquivistas, devido 

à necessidade de compreender o processo de criação de documentos no século XX, que 

aumentou consideravelmente a partir do final da 2ª Guerra Mundial, e que atribui maior 

importância aos procedimentos administrativos, incluindo o controle de documentos 

ativos e semi-ativos. 
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Em 1989, na II Conferencia Européia de Arquivos promovida pelo Conselho 

Internacional de Arquivos, Francis Blouin fala do crescente interesse dos arquivistas 

norte-americanos e europeus em retomar e adaptar a Diplomática aos documentos 

modernos, recomendando o desenvolvimento de uma Diplomática moderna, a partir do 

estudo da tipologia dos documentos.  

Essa nova Diplomática, reinventada pela Arquivologia é então chamada de 

Tipologia Documental, ou Diplomática Arquivística cuja preocupação, como destaca 

Bellotto (2004, p. 52) reside menos no estudo da forma e da gênese ou tradição 

documental, e mais na tipologia do documento.  

 

3 O PAPEL TEÓRICO DE LUCIANA DURANTI  

 

 

A partir dos anos 80, os arquivistas passam a olhar a Diplomática como uma 

ferramenta, um método analítico-comparativo para o tratamento da documentação 

gerada no século XX. 

Os precursores dessa nova Diplomática, ampliada na direção da gênese 

documental encontram-se basicamente na Itália e na América do Norte.  

Em 1987, a autora italiana Paola Carucci ao publicar “Il documento 

contemporaneo: Diplomática e criteri di edizione” tornou-se a precursora teórica da 

Diplomática Contemporânea, ao aplicá-la aos documentos públicos administrativos, 

focando a análise do processo administrativo – e não documental como os diplomatistas 

italianos tradicionais estavam acostumados – e redefinindo o conceito de documento 

diplomático, ao incluir os documentos produzidos por uma organização no curso normal 

das funções. “Portanto, o livro de Carucci pode ser considerado a primeira tentativa de 

aplicar a teoria e o método diplomático aos documentos que existem como parte de 

conjuntos indivisíveis, fundindo assim, Diplomática e Arquivística” (DURANTI, s/d p. 

02). 

Em 1989, dois anos depois da publicação do livro de Carucci, um nome aponta 

como precursor da Diplomática contemporânea na América do Norte: Luciana Duranti.  

A professora da Universidade de British Columbia, em Vancouver, no Canadá, 

influenciada pelos precursores e também professores, Paola Carucci e Alessandro 

Pratesi, começa a dar contribuições para a comunidade arquivística ao aplicar o método 
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diplomático aos documentos modernos. Ao fazê-lo, ela percebeu que o mesmo artifício 

usado para identificar a autenticidade de documentos medievais poderia ser aplicado na 

criação, manutenção e preservação de documentos contemporâneos, inclusive aos 

eletrônicos.   

Partindo dessa descoberta, Duranti publica, entre 1989 e 1992, uma série de 

artigos no periódico Archivaria, que, em 1995, foi transformada no livro Diplomatics: 

new uses for an old science, com o objetivo de estender a aplicabilidade do método 

clássico diplomático aos documentos de qualquer tipo, incluindo aos arquivísticos. 

Com a publicação desses artigos, Duranti preconiza, no Canadá e em todo 

mundo, essa relação possível entre as duas ciências, Diplomática e Arquivologia que, 

embora tenham evoluído separadamente, sempre tiveram um objetivo inicial em 

comum: a identificação da natureza dos documentos e as características que os fazem 

confiáveis e autênticos dentro do contexto em que foram criados. 

Duranti caracteriza a Diplomática como uma disciplina formativa para os 

arquivistas. Isso fica claro com a inclusão da Diplomática na grade curricular dos cursos 

de Arquivologia. É a Diplomática, portanto, que vai oferecer a ferramenta para que o 

arquivista chegue à compreensão dos conjuntos documentais. Essa ferramenta é o 

estudo da Tipologia documental. 

Desse modo, “a análise do arquivista vai se deslocando desde o contexto 

documental imediato do material que examina até o amplo contexto funcional, e mais 

além, ao contexto sócio-cultural, isto é, desde a realidade do documento até a imagem 

dos criadores de documentos” (DURANTI, 1995, p. 188).  

A Diplomática proporciona a relação entre os criadores de documentos e os 

arquivistas, estabelecendo uma conexão entre o documento de arquivo e o sistema 

jurídico no qual foi criado. A partir daí, o arquivista pode identificar o estado de 

transmissão do documento, e estabelecer as relações com os criadores. 

A partir da década de 90, os documentos começam a ser gerados por sistemas 

eletrônicos de informação. Começam a ser produzidos, mantidos e preservados em meio 

eletrônico. Dia após dia programas são criados, e a obsolência das mídias digitais se 

torna um problema para todos aqueles que precisam da documentação gerada em meio 

eletrônico, uma vez que a informação deve estar sempre migrando de mídia para poder 

ser conservada. Porém, até que ponto essa migração não interfere na autenticidade do 
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documento? O que os conservadores podem fazer para assegurar a conservação e o 

acesso ao documento, sem comprometer sua autenticidade? 

Partindo dessas questões, Duranti parte para seu grande diferencial na 

Diplomática Contemporânea: o projeto InterPARES (International research on 

Permanent Authentic Records in Electronic Systems).  

O projeto InterPARES teve início em 1999 com o propósito de desenvolver um 

conhecimento teórico e metodológico essencial para a preservação permanente de 

registros digitais autênticos, e para formular políticas, estratégias e padrões modelos 

capazes de assegurar essa preservação. 

O projeto de pesquisa usou conceitos e métodos de várias disciplinas, incluindo 

Diplomática, Arquivística, Direito, Ciência da Computação, Engenharia da Computação 

e Estatística, e contou com um grupo de co-pesquisadores dos setores público e privado 

de diversos países, entre eles o Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Hong Kong, China, 

Suécia, França, Itália, Portugal, Austrália, Reino Unido e Holanda.  

Antes de mergulharem de vez no projeto, os pesquisadores precisavam entrar em 

um acordo sobre qual seria a definição do objeto de estudo. Dessa forma, eles 

resolveram que a definição de registro seria aquela dada pela Arquivística, e que as 

características desse registro seriam dadas pela Diplomática.  

Tendo especificado as características necessárias de um registro, o grupo de 

pesquisa decidiu aceitar a suposição fundamental da Diplomática de que 

independentemente das diferenças na natureza, proveniência ou data, todos os registros 

possuem uma forma documentária típica, que contem todos os elementos possíveis de 

um registro.   

A Diplomática também foi utilizada como um guia metodológico, para assegurar 

a autenticidade dos documentos gerados em meio eletrônico. 

A primeira fase do projeto InterPARES foi concluída no final de 2001, e 

produziu exigências e métodos para a criação, manutenção, seleção, e preservação dos 

registros digitais autênticos, a maioria gerados no curso de atividades administrativas.   

Em 2002 uma segunda fase da pesquisa, InterPARES 2, começou. Enquanto a 

primeira fase estudou a preservação dos registros digitais autênticos gerados no curso de 

atividades administrativas, a segunda estudou os registros criados no curso de atividades 

artísticas, científicas e governamentais, em todo o ciclo documental. 
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Em 2006 a segunda fase foi concluída e em 2007 a terceira fase, InterPARES 3 

começou, e deve terminar em 2012. Nessa fase os pesquisadores colocarão a teoria 

discutida nas duas fases precedentes em prática, trabalhando com arquivos de pequeno e 

médio porte dentro das organizações.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Diplomática, no decorrer de quatro séculos, passou por várias transformações, 

mas a maior delas é com certeza seu objeto. Quando a Diplomática é promulgada por 

Mabillon no século XVII, como uma ciência autônoma, seu objetivo era estabelecer 

regras para garantir a autenticidade de documentos emanados por autoridades soberanas 

e pela igreja.  

Quando ela é introduzida nas escolas européias de historiografia, seu caráter 

autônomo é substituído pelo de “ciência auxiliar”. Seu objetivo era avaliar a 

autenticidade de documentos medievais.  

Nos séculos seguintes, mais precisamente no XX, essa concepção de ciência 

auxiliar começa a perder força, e uma discussão fértil, acerca de seu objeto de estudo, 

surge no final da década de 60. Essa discussão levou pesquisadores a repensarem todo o 

conceito de documento diplomático, mas podemos dizer que Bautier, representante da 

escola francesa, é o primeiro autor a colocar a Diplomática em contato com a 

Arquivística. Dessa forma, o objeto da Diplomática passa a ser todas as peças de 

arquivo.    

Apesar do avanço na década de 60, a Diplomática só vai ser repensada 

teoricamente como ciência autônoma, no final do século XX, na Itália, e sua 

representante é Paola Carucci.  

A autora é a primeira a olhar para a Diplomática como uma ferramenta, um 

método analítico-comparativo para o tratamento da documentação gerada nos dias 

atuais. 

Carucci aplica a Diplomática aos documentos públicos administrativos, e 

redefine o conceito de documento diplomático, incluindo aqueles documentos 

produzidos por uma organização no curso de suas funções. Por essa razão, a autora é a 
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primeira a fundir Diplomática e Arquivística, e pode ser considerada a precursora da 

Diplomática Contemporânea na Europa.  

A partir de Carucci, a Diplomática Contemporânea passa a influenciar 

diretamente as práticas arquivísticas.  

Luciana Duranti é diretamente influenciada pela nova abordagem de Carucci, e 

na América do Norte começa a aplicar seus conceitos aos documentos contemporâneos. 

 Assim, podemos identificar um turning point na literatura arquivística após a 

publicação de Diplomatics: New uses for an old science a partir do qual Duranti 

constitui-se claramente como um marco teórico da área, pois, com a enunciação da 

Diplomática Contemporânea, os arquivistas começam a ver um outro caminho, uma 

nova maneira de executar as práticas arquivísticas.  

A partir do estudo da tipologia documental, o arquivista é capaz de identificar 

todo o contexto de criação do documento. Além das fontes usuais como os 

organogramas e regimentos, ele tem em mãos mais um instrumento. Com isso, quando 

essas fontes não forem suficientes o bastante para recriar esse contexto – elas nunca são, 

uma vez que a informação mais completa é aquela que o próprio documento, a peça 

documental, fornece – o arquivista pode se valer do estudo da tipologia documental para 

recriar o contexto de produção daquele conjunto documental.   

Essa é com certeza a maior contribuição da Diplomática para os estudos 

arquivísticos, mas não é a única de Duranti para a literatura arquivística. 

Quando a autora aplica o método diplomático aos documentos contemporâneos, 

ela também o faz nos eletrônicos.  Duranti é a primeira autora a fazer a ligação 

Diplomática – Arquivística – documento eletrônico.  

Com o Projeto InterPARES, ela prova que um documento, gerado em meio 

eletrônico, e que contém os mesmos elementos de um documento tradicional, pode ser 

confiável e autêntico. A Diplomática fornece o instrumento necessário para assegurar 

essa autenticidade, tanto em documentos gerados no decorrer de atividades 

administrativas, do dia-a-dia, como em documentos resultantes de atividades artísticas, 

experimentais e dinâmicas.  

Os estudos preconizados por Duranti garantem que qualquer documentação, 

independente do suporte, ou até mesmo do gênero, gerada no século XXI, seja passível 

de análise.  
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O que antes era restrito apenas aos documentos eclesiásticos e históricos, hoje 

pode ser aplicado a todo tipo de documento. Essa é, sem dúvida, a maior contribuição 

de Duranti para a literatura da área. É a partir de seu conceito sobre o objeto da 

Diplomática e o objetivo da crítica diplomática, que Luciana constitui-se em marco 

teórico da área a partir dos anos 80.    
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