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Prefácio

A demonstração da consolidação de uma área do conhecimento que se pretende
conjunção de saber e de profissão, carreando em seu entorno todos os elementos vitais à
sua existência e desenvolvimento, dá-se quando essa área é capaz de demonstrar que está
habilitada a ter e a manter uma identidade própria, que a torne inconfundível e única.
A Arquivologia no Brasil, como área de saber universitário e de profissão inequívoca,
ao aproximar-se de seu cinquentenário de existência como tal, parece ter finalmente chegado
a essa consolidação. No decorrer desse tempo tem-se assistido paulatinamente ao desenvolvimento e enraizamento de uma “ciência” que vai produzindo seus frutos como área do saber e
como profissão. Pesquisas em andamento, resultados de pesquisas aplicadas a arquivos, aperfeiçoamento metodológico e prático, formação consistente de novos profissionais, educação
contínua para os já experientes na área – esse é o panorama atual, não obstante o difícil momento pelo qual passa o país.
Participei desta III Reunião de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (Reparq) na qualidade de ministrante de worshop sobre o preparo didático dos professores de Arquivologia,
o que me proporcionou a possibilidade de assistir à maioria das sessões e pude acompanhar
a pertinência e a acuidade dos trabalhos apresentados. A soma das informações ali divulgadas e discutidas apresenta um rico panorama para melhor compreender-se esse momento do
panorama arquivístico no Brasil. A publicação dos trabalhos ali apresentados é um precioso
presente que a Editora da Universidade Federal da Bahia, com o apoio financeiro da Fundação do Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, ora nos proporciona.
Esta coletânea, na verdade, representa um quadro que demonstra o amadurecimento a
que chegaram os cursos universitários da área: o entrosamento entre professores, mestrandos
e doutorandos na apresentação de suas pesquisas, reflexões e perplexidades. São desafios a
enfrentar, com ênfase, como seria de se esperar, nos novos paradigmas para o ensino e a pes-
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quisa; na discussão da formação no que concerne às necessidades curriculares em um mundo
tão cambiante como o presente; na produção, acesso, uso e guarda dos documentos digitais.
De um lado, nas organizações, o momento é de mudanças reclamadas pela tecnologia,
pela competitividade e pelos ambientes no mercado global, tudo isso a exigir profundas mudanças nos sistemas de informação, nos quais se inserem os arquivos; de outro lado, os governos em escala mundial, vêem-se diante das transformações nos sistemas burocráticos e diante
da necessidade gritante de transparência administrativa demarcada pela força da cidadania.
Tudo isso exigindo mais e mais a modernização e atualização dos sistemas arquivísticos. Exigindo, portanto, inovações, e essas, só serão eficazes se baseadas em pesquisas e estudos que
as construam e desenvolvam, resultando em projetos concretos. Assim, cresce a demanda por
professores capazes de formar profissionais habilitados para tanto. E o panorama apresentado
por esta III Reparq demonstra que estamos no caminho certo.
Os trabalhos ora reunidos nessa coletânea vem justamente contribuir para satisfazer
essa demanda de novos paradigmas teóricos e metodológicos que respondam à aquela desafiadora demanda. O conteúdo desses trabalhos pode trazer respostas aos desafios profissionais que diariamente recebem os arquivistas – e cada vez mais.
Em boa hora o Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia
propõe-se a publicar os resultados da III Reparq, resultados esses que certamente iluminarão
futuros caminhos da pesquisa e do ensino da Arquivologia no Brasil.
São Paulo, 15 de setembro de 2015

Heloísa Liberalli Bellotto
Universidade de São Paulo. SP

10
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Apresentação

A coletânea Perfil, evolução e perspectivas do ensino e da pesquisa em Arquivologia no
Brasil reúne os resultados de pesquisas apresentadas na III Reunião Brasileira de Ensino e
Pesquisa em Arquivologia (REPARQ), realizada pelo Instituto de Ciência da Informação da
Universidade Federal da Bahia na cidade de Salvador, Bahia, no período de 16 a 18 de outubro
de 2013, no Campus Ondina, com o apoio do Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia. Pesquisas em fase de desenvolvimento e/ou concluídas, empreendidas por docentes, discentes (mestrandos e doutorandos) e pesquisadores da área vinculados a universidades
e demais instituições dedicadas à pesquisa. Entende-se que publicar resultados de pesquisa é
tão importante quanto a própria pesquisa e corresponde a uma das funções sociais da ciência.
Este livro parte do pressuposto de que a institucionalização da Arquivologia, como
campo acadêmico-científico, no Brasil, encontra-se em processo de consolidação, devido às
conquistas em âmbito nacional e, também, pela própria afirmação da área, na esfera internacional. Entre os anos de 1977 e 2012, o ensino universitário da Arquivologia, na graduação,
vem se expandido e conquistando identidade própria. Totalizam, no momento, 17 cursos de
graduação, todos ministrados por universidades públicas federais e estaduais, distribuídos
nas 5 regiões geopolíticas do Brasil. Da mesma forma, são vários os indicadores do crescimento da pesquisa em Arquivologia nas universidades, instituições arquivísticas e outras
organizações. Contudo registrava-se a ausência de mestrado e doutorado em Arquivologia,
o que motivou uma demanda dos profissionais da área junto a programas de pós-graduação
em Ciência da Informação, História, Administração, Educação e Engenharia de Produção. O
ano de 2012 se apresentou como marco significativo na história da Arquivologia brasileira,
quanto à pós-graduação, por meio da criação do primeiro curso de Mestrado Profissional
em Gestão de Documentos e Arquivos, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Uma ação oportuna e de significado valioso quanto aos futuros caminhos
da Arquivologia, sob as perspectivas do Plano Nacional de Educação (2011-2020), do Plano
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Nacional de Pós-Graduação (2011-2020) e do incremento de políticas públicas de fomento a
pesquisa e à inovação.
A evolução dessa trajetória possibilita a demarcação da área conquistada pela Arquivologia junto às demais ciências, além de subsidiar a construção de uma consciência coletiva
da comunidade arquivística no Brasil, representada por discentes, docentes e pesquisadores.
Nesse contexto de grande significado para a Arquivologia, cabe ressaltar que a presente coletânea se constitui de 31 textos produzidos por 50 autores, comprometidos em dar ênfase às
questões estratégicas de interesse para a Arquivologia brasileira, no século XXI. Importante
registrar, também, que os referidos textos foram todos apresentados, enquanto conferências e
comunicações orais de pesquisa, no âmbito da III Reparq.
A Reunião contou com o honroso apoio dos seguintes órgãos de fomento à pesquisa:
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional
de Pesquisa (CNPq) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB).
Embora com um eixo comum, considerando a abrangência dos temas objeto dos textos
produzidos, optou-se por agrupá-los em 5 partes: “Ensino em Arquivologia”; “Comunicação
Científica em Arquivologia”; “Arquivos, Arquivologia e Administração Pública”; “Arquivos
e Tecnologias” e “Organização e Tratamento de Acervos”. Soma-se, ainda, a publicação das
Recomendações e Moções aprovadas na Plenária de Encerramento da III REPARQ.
A primeira nos remete ao “Ensino em Arquivologia”. Destaca questões relativas aos novos paradigmas e a formação em Arquivologia: grade curricular; competências e desempenho
acadêmico de estudantes; perfil de egressos; pós-graduação lato e stricto sensu; capacitação de
agentes públicos e, ferramentas de ensino-aprendizagem.
“Comunicação Científica em Arquivologia”, tema da segunda parte, trata da comunicação científica, do acesso, da construção e do custo do conhecimento; da proposta de criação
de uma Associação de Ensino e Pesquisa em Arquivologia, além do currículo Lattes como
fonte de informação no estudo da produção do conhecimento científico.
A terceira, “Arquivos, Arquivologia e Administração Pública”, apresenta os desafios no
âmbito da administração pública brasileira em relação às perspectivas da implementação da
Lei de Acesso à Informação; as dimensões político-arquivísticas da avaliação de documentos;
a gestão de documentos arquivísticos digitais; o mapeamento de atos lesivos ao patrimônio
arquivístico e das ações do Estado; o lugar do arquivo na legislação e, os documentos especiais
custodiados por instituições arquivísticas públicas.
A quarta, “Arquivos e Tecnologias”, refere-se à aplicação da taxonomia no software de
descrição arquivística ICA-AtoM; o banco de dados sob um olhar arquivístico; repositórios
digitais; e a web 2.0 e instituições arquivísticas.

12
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“Organização e Tratamento de Acervos”, quinta parte, registra a discussão em torno
do levantamento tipológico em arquivos pessoais; da descrição e acesso ao patrimônio documental; da gestão de atividades pessoais; da análise sobre a utilização de métodos biblioteconômicos / quantitativos; dos arquivos da Biblioteca Nacional; e da noção de ramificação dos
documentos arquivísticos.
Nossos agradecimentos à Editora da Universidade Federal da Bahia (EDUFBA) cujo
apoio foi decisivo para tornar possível a publicação deste livro, sob a honrosa chancela da
FAPESB. Assegurando, portanto, a divulgação e a socialização das pesquisas apresentadas
durante a III REPARQ. O conhecimento publicado confere a base essencial com vistas ao
fortalecimento de uma cultura científica na área de Arquivologia.
Salvador, Bahia, março de 2015.
Maria Teresa Navarro de Britto Matos
Francisco José Aragão Pedroza Cunha
Alzira Queiróz Gondim Tude de Sá
Aurora Leonor Freixo
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Ensino em Arquivologia
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Los nuevos paradigmas de la archivística y sus
implicaciones en la formación y en la investigación

Maria Manuela Moro Cabero

Los profesionales, formadores e investigadores de la Archivística reunidos en este encuentro somos conscientes de que la Disciplina soporta grandes transformaciones. Nos referimos a los cambios concurrentes en un marco temporal reducido, donde tanto la naturaleza
de sus mutaciones como el alcance de las mismas es un hecho y se percibe con gran nitidez.
Los conocimientos actuales de la disciplina, aunque muy sólidos, resultan insuficientes para
afrontar algunos de los problemas presentados en el albur del presente siglo. Por tanto, considerando el título de esta ponencia se admite la existencia de situaciones paradigmáticas,
partiendo del concepto de T. Kuhn. Nuestro objetivo es reflexionar sobre dichas situaciones e
intentar responder a los siguientes interrogantes: ¿cómo han surgido? ¿Cuáles son? ¿Cuál es
su alcance? ¿Cómo repercuten en la identidad profesional? ¿Dónde ubicar la disciplina en el
ciclo del paradigma? ¿Hacia dónde deben encauzarse las investigaciones?

El contexto originario de las situaciones paradigmáticas: la comprensión
del entorno
Las dos últimas décadas del pasado siglo se caracterizaron por la búsqueda de respuestas a los numerosos problemas, derivados de la implementación de las tecnologías informáticas en las organizaciones; transformación que afectó al objeto de trabajo de la Disciplina
Archivística, dado el interés, en primer término por la gestión electrónica de documentos
y, en segundo lugar, por el documento electrónico y su primacía frente al convencional. La

17
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naturaleza del objeto, exigía cambios en los convencionales métodos de trabajo y conocimiento, originando amplios debates en la comunidad internacional sobre nacientes requisitos de
aprendizaje, necesarios para afrontar un adecuado tratamiento, conservación y difusión del
mismo; especialmente, debido a la singular combinación de características que lo conformaban: complejidad, inmaterialidad y dependencia tecnológica, entre otras. Para la superación
de los nacientes retos, se promovió una amplio ejercicio de teorización de trascendente calado
bajo enunciados tan llamativos como: archivística numérica, e-archivística o re-archivística,
etc. De este modo, en el ocaso del s. XX, la comunidad internacional de archiveros demostró
entusiasmo, esfuerzo y efectividad en la búsqueda de soluciones puntuales ante los problemas
derivados de las tecnologías de la información. El grito de “América está en peligro de perder
su memoria” desató un vendaval de proyectos internacionales, nacionales y locales, institucionales y académicos, destacando entre sus frutos más llamativos la invitación a enfatizar
otros elementos de la Disciplina, mediante la representación del tratamiento del objeto en su
contexto y, por ende, mediante la lente tridimensional del denominado “continuo”. El despliegue y aceptación de estas teorías, supusieron el desequilibrio del peso del objeto observado en
la Disciplina, minimizando su valor, en beneficio del contexto, del método y de la finalidad:
enfatizando el conocimiento del contexto productivo, el análisis y despliegue de los procesos
así como el de los servicios y su evaluación y control desde un enfoque sistémico. (UPWARD,
2013) Detallamos con mayor precisión el enfoque revolucionario de los antedichos cambios.
El crecimiento de los documentos electrónicos se reflejó en aspectos claves, tales como:
el volumen que se ha mantenido en crecimiento sostenido por la proliferación de tecnología
de procesamiento y almacenamiento de la información (hard y software), el desarrollo del comercio electrónico y las iniciativas de los e-gobiernos. No es de extrañar que García-Morales
(2013, p. 8) caracterice dicha transformación al afirmar que en el
Siglo XXI, el verdadero cambio de paradigma radica en la evolución desde
la ‘gestión electrónica de documentos’ a la ‘gestión de documentos electrónicos’. Esto es, de la ciencia archivística normal de carácter conservacionista,
centrada en un objeto convencional, se muta a una ciencia revolucionaria
condicionada por el silicio.

A su vez, el tsunami de las nuevas tecnologías originó una explosión de la información
creada y disponible en las organizaciones apuntando a desconocidas necesidades informativas, así como de gestión de la información y, por ende, a nuevos modelos de servicio y de
rentabilidad de la gestión documental e informativa. A esta realidad se suma el efecto de la
implementación en las organizaciones, a finales del s. XX, de nuevos modelos de gestión

18

REPARQ.indd 18

Maria Manuela Moro Cabero

16/10/15 09:22

basados en la innovación, el conocimiento, en los que se percibe a la información como un
recurso intangible que aporta valor y competitividad en la organización. Junto a esta visión,
en el presente siglo, al albur de la consolidación de la sociedad red se han perfilado nuevos
modelos de gestión,1 produciéndose un cambio significativo que afecta al rol del profesional
de la información. Precisamente, esta oleada de constantes cambios organizacionales fue definida por T. Peters (2003) como “La danza del cambio” subrayando mediante esta denominación los considerables cambios acontecidos en las organizaciones cada vez más supeditadas
a condiciones de competitividad en sus mercados globales. La inteligencia competitiva encumbra el valor de la información como respuesta a las incertidumbres y acentúa la ausencia
de práctica y la dificultad de averiguar el peso de la desinformación. (COMAI, 2011) En este
sentido, Alós Moner (2012) enfatiza la importancia del conocimiento frente a la información,
precisamente al acentuar su valor mediante el “filtrado, interpretado y sintetizado del mismo”
y ahondar en su inmersión en la cultura corporativa, en el liderazgo, en la participación de las
personas, frente al procesamiento de contenidos informativos orientado a facilitar su acceso,
focalizado en su automatización y el potencial de las tecnologías, frente a un conocimiento
participativo y compartido que redundaba en la toma de decisiones.
En paridad a estos cambios organizacionales, otros acontecen en la sociedad. En esta
línea, los gobiernos democráticos han potenciado, a exigencia de la ciudadanía, los valores democráticos, trabajando mediante la consolidación de administraciones modernas, eficaces y
eficientes que satisficieran la atención de una ciudadanía heterogénea y concienciada con servicios de calidad. Administraciones orientadas a demostrar buen gobierno y aportar confianza a
sus ciudadanos, mediante la rendición de cuentas, la defensa de la transparencia informativa y
la facilitación de derechos tales como el acceso a la información y la protección y seguridad de
aquellos datos de carácter personal. Un ejemplo de amplio desarrollo de disposiciones, normativas y documentos marco esenciales en este camino que afecta a un territorio considerable es
la UE (Unión Europea), donde desde su legislación constitutiva (Tratados), cartas (Carta de los
Derechos fundamentales, y recomendaciones), códigos (de conducta de las Administraciones)
y otras normativas complementarias, se orientan a la transparencia y a consolidar el derecho
de acceso a los documentos de sus instituciones. (QUIRÓS SORO, 2012) Los diferentes pla-

1

Esbozamos su recorrido: de las concepciones sistémicas de las entidades (integración y desintegración de cómputos holísticos donde las partes y sus interrelaciones son tan importantes como el todo y cuyos fundamentos han sido utilizados
para la concepción sistémica de la gestión de los documentos), pasando por el reconocimiento de modelos de gestión del
conocimiento e innovación (donde se resalta el conocimiento, la información, la documentación y los datos como un conjunto de activos intangibles cuya gestión producen valor para la organización y tal como pretendemos explicar, valorpara
el archivo), hasta los nuevos modelos red promovidos por M. Castells, surgidos en los albores del s. XXI. (en los que se
destaca el predominio de una administración de nodos de la red, en base a vínculos de confianza y de comunicación en la
globalidad, repercutiendo directamente en el modo de gestionar y servir en el archivo).
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nes de modernización, eficacia o avance en servicios de calidad se recogen en una buena parte
de las administraciones afectando, directa e indirectamente, a los centros de archivo debido
al peso que supone en los modelos de gestión normalizada la documentación como elemento
vehicular de información (qué tenemos), consolidación (cómo lo hacemos) y piedra angular
de la evaluación (cómo lo hemos hecho). Los fines de demostrar cumplimiento, eficacia en las
acciones y rendición de cuentas pueden ser considerados factores incidentes en el surgimiento
de un nuevo paradigma, aunque este precisa de la confluencia de un nuevo factor: la red, cuyo
potencial comenzamos a vislumbrar en el presente, observándolo como elemento diferenciador
económico y social, bajo la denominada brecha digital. La sociedad red nos aporta cambios muy
veloces y significativos que inciden en la Disciplina:
a. la mutación del objeto cuya naturaleza rebasa el componente de silicio hacia su esencia
virtual;
b. la complejidad del recurso digital en el que se reconocen datos, documentos, bases de
datos, etc. conformando el magma que autores como Upwar denominan “Caos o brevaje”;
c. el surgimiento de un nuevo prototipo de usuario denominado nativo digital AO “Allways
On”- esto es, de última generación; exigentes en nuevas formas de servicio de la información y de su actuación, fundamentada en una actitud pro-activa y muy participativa.

Documento electrónico, inteligencia competitiva, buen gobierno y sociedad-red moldean la Disciplina afectando a las habilidades y competencias del profesional de la información y documentación. Este combinado ha sido batido y alimentado en los últimos 30
años, periodo a todas luces insuficiente para afrontar su digestión, pues en el observamos lo
siguiente:
a. Entornos de incertidumbre para sujetos con excesivas certidumbres;
b. Sujetos-usuarios proactivos cuya herramienta de comunicación es el navegador;
c. Sujetos-profesionales conscientes de establecer alianzas e intereses de investigación internacionales, nacionales y locales para resolver sus problemas;
d. Objetos convencionales de trabajo que pierden su consistencia física a favor de su virtualidad;
e. Métodos de tratamiento que deben considerar al objeto, el contexto y finalidad en sus
facetas tridimensionales (paradigma en sí mismo, si nos referimos al continuo) y en su
virtualidad (gestión en la nube);
f. Finalidad-organización de conservar y difundir supeditada a la obsolescencia tecnológica y a la generación de valor en entornos de conocimiento, lejos de demostraciones de
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reducción de las economías tangibles (almacenamiento y consulta) a favor del logro de
inteligencia competitiva;
g. Finalidad-sociedad de facilitar y conservar el patrimonio social de los pueblos y de asegurar su alcance a todo tipo de sociedades especiales (marginales, género, oral) subrayando nuevas narrativas e identidades;
h. Desarrollo de servicios orientados no tanto a facilitar los documentos, sino a facilitar la
interacción del usuario con los documentos;
i. Requisitos de formación centrados en el dominio del tratamiento técnico de documentos convencionales a perfiles de informáticos de la gestión de los documentos, de la
información y del conocimiento;
j. En suma, perfiles de gestores de documentos, demediados por el cambio, a mediadores
de información y conocimiento en la infoesfera.

La identificación de situaciones paradigmáticas. Detalle descriptivo
sobre su alcance
En este epígrafe se enumera situaciones paradigmáticas de las que detallamos su alcance con el objetivo de determinar su grado de consolidación y de desvelar los requisitos de
conocimiento que debe afrontar el profesional ante ellas.

Situación Paradigmática 1 – Una realidad: la oficina virtual por defecto
El desarrollo de disposiciones y normas impulsoras del comercio electrónico y del
acceso electrónico de los ciudadanos a la administración, así como su desarrollo operativo
mediante un ordenamiento legislativo complementario, ha supuesto una guillotina para las
oficinas sin papel o las oficinas híbridas del presente.
García-Morales (2013) señala que a corto y medio plazo las tendencias de trabajo en
entornos electrónicos impactarán en la gestión de la información y de los documentos. La tan
esperada oficina sin papel pervive en nuestros días con la electrónica. Si bien, la observación
de los servicios de muchas administraciones públicas permite confirmar un panorama de
servicio electrónico por defecto muy a corto plazo; esto es, se concibe el fin de los entornos híbridos, a favor del soporte digital. No obstante, García-Morales (2013) especifica que a pesar
de que el 100% de los documentos tienen su origen en soporte electrónico, se estima que un
45% son sometidos a procesos electrónicos o que el 77% de las facturas que llegan en PDF se
imprimen. Las tecnologías de la información y de la comunicación han promovido un des-
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pliegue de servicios para los ciudadanos mediante diversos canales y dispositivos incluidos
los móviles. La digitalización completa de procesos y de documentos es la tendencia. Amutio
Gómez (2013, p. 144) aporta un ejemplo significativo: en la Administración General del Estado en España es posible tramitar por Internet el 90% de los 2.500 procedimientos censados,
representando una ratio del 99% de la tramitación total. Un segundo aspecto de interés se
desprende de la observación de la evolución de compra de dispositivos móviles, dado que se
estima que en el 2015 existirán más dispositivos móviles de red que habitantes en el planeta.
El dato es suficientemente indicativo para vislumbrar el potencial de trabajo en este campo,
pues en él se fragua un nuevo ecosistema de trabajo que no puede ser obviado por los archiveros, dado que afectará a la creación, acceso, captura y conservación de los documentos y
de la información. Las administraciones de entidades públicas y privadas están orientando
sus contenidos informativos hacia estos dispositivos pues representan una puerta abierta hacia cada ciudadano-cliente. Vinculado a este hecho, nos recuerda Amutio Gómez (2013) un
nuevo reto: el logro de los servicios plenamente interoperables que permitan la cooperación, la
utilización y reutilización de datos, dando paso a la aparición de nuevos objetos documentales
–diferentes a los documentos tradicionales- como producto de autocreación, de operaciones,
de transacciones, de colaboraciones, de registros, etc. Esta capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que dan soporte, debe consolidarse progresivamente en
paralelo al desarrollo de los servicios de las instituciones, de las infraestructuras de apoyo de
estos y de su evolución tecnológica. En el caso español, la Agenda Digital, (en cumplimiento
del la Agenda Digital para Europa en 2015-2020), formula entre sus objetivos:
[…] fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital; […] desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa […]; mejorar la administración electrónica y los servicios públicos digitales; reforzar la confianza en
el ámbito digital y promover la inclusión y alfabetización digital. (ESPAÑA,
2013, p. 4)

En esta línea la agenda digital europea se ha planteado entre sus fines el incremento del
uso regular de la red Internet del 60 al 75% en el 2015 o lograr que el 50% de sus ciudadanos
utilicen el e-gobierno en el 2015 para más de la mitad de los formularios prestados. Incluyendo para el e-comercio un aumento en su uso del 50% de los ciudadanos europeos. Muy
estrechamente relacionado con la interoperabilidad es destacado por Amutio Gómez (2013,
p. 146) la sostenibilidad de infraestructuras y de servicios orientados al logro de necesidades
comunes, configurando un prototipo de “ecosistema o de urbanización” – en términos de
dicho autor – que facilite la introducción de nuevos servicios en armonía con los existentes,

22

REPARQ.indd 22

Maria Manuela Moro Cabero

16/10/15 09:22

reduciendo esfuerzos para el logro de servicios de naturaleza común o de funcionalidades
comunes tales como registro electrónico, sede electrónica, gestión de expedientes y de documentos electrónicos, facturación electrónica, notificaciones electrónicas u otros servicios
como portales de estados, comunidades determinadas que se configuren como puntos de
acceso de un número amplio de instituciones.

Situación paradigmática 2 – Tecnologías de tercera generación para
usuarios interactivos e infomediarios de la información, habitantes de la
infoesfera
La tecnología en los umbrales del s. XX e inicios del s. XXI permanece como factor
de transformación y caracterización de los modelos sociales, perfilando modelos de gestión
red o basados en el potencial de la red. Luciano Floridi (2013) establece una clasificación de
las tecnologías en función de su naturaleza de primer,2 segundo3 y tercer4 orden en base a su
potencialidad. Es precisamente, la sociedad red la usuaria de las tecnologías de tercera generación cuya comunicación se produce entre máquina y máquina y cuyo éxito se sustenta sobre
una intermediación de calidad, basada en interfaces orientadas al usuario, dotadas de diseños
muy evolucionados, conformando en palabras de dicho autor una infoesfera, donde se reconocen propiedades, interacciones, procesos, relaciones mutuas y numerosas entidades informativas responsables de constituir dicho entorno informativo y donde se ubican los agentes informativos; esto es: gestores de la información y usuarios siempre conectados (Always
On). El oleaje tecnológico consolida las tecnologías de la información mientras golpea con
las tecnologías sociales de la comunicación, potenciando la Web social a demanda de generaciones conectadas permanentemente que utilizan el navegador como herramienta básica.
Floridi (2013) anuncia que esta generación nacida digital tendrá dificultades para comprender cualquier otro espacio ajeno a la infoesfera. A este respecto, Aquino Remigio (2013, p. 18)
aporta cifras para el 2012 citando a Pigdom: 2.200 millones de cuentas de correo electrónico;
2.400 millones de usuarios de Internet en el mundo; 634 millones de sitios webs; 51 de ellos
añadidos en el último año, 1.300 millones de smartphones en el mundo, siendo el 13% del
tráfico global de Internet correspondiente a los dispositivos móviles. En este sentido L. Floridi
(2013) asevera que en el “futuro cada vez más objetos serán entidades informatizadas capaces

2

Entre un humano y la potencialidad natural. Ejemplo: la rueda.

3

Entre un humano y la potencialidad de una tecnología. Ejemplos, un destornillador, la llave.

4

Entre tecnología como usuario y la potencialidad de otras tecnologías. Ejemplo, ordenador en conexión con otro, con un
dispositivo móvil.
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de aprender, aconsejar y comunicarse entre ellas, denominándolas Identidades. Éstas funcionan siguiendo el esquema 24/365; esto es, disponibilidad 24 horas todos los días del año en
cualquier lugar y cualquier momento. Floridi, en un ejercicio de imaginación, al concluir su
estudio, nos invita a repensar una mutación de las realidades, donde el hecho virtual, pareciese mayor realidad, en un continuo de apropiación de la infoesfera, frente a un usuario que en
ese proceso de auto-etiquetado se desdibuja de la realidad. ¿Cuál es el rol que el profesional
en este entorno debe desempeñar considerando que representa un avatar infomediario entre
la realidad y la virtualidad? Dicho autor, cuestiona su operatividad ante estas tecnologías.
Sin embargo, J. Lamont (2012) destaca su oportunidad y potencial ante el análisis del enfoque del e-descubrimiento. Los servicios de descubrimiento de los recursos digitales vienen a
representar medios y herramientas más acordes a las tecnologías de tercera generación. Ello
supone el diseño de interfaces de descubrimiento con numerosas funcionalidades y potentes
e intuitivos medios de descubrimiento empleados por los usuarios para realizar sus búsquedas, desplegar los resultados para su reutilización mediante las funcionalidades incorporadas
para interactuar con los contenidos obtenidos. La disposición de los datos y de sus productos –como metacatálogos-, los metadatos proporcionados por el productor, por el proveedor
de servicios, por el centro de archivo y unidades de preservación así como otros materiales
conforman nuevas dimensiones de servicio y conllevan nuevos requisitos formativos para
el profesional. Su potencial redunda en beneficio de la comunidad, dado que se pretenden
disponer los recursos digitales de modo más visible, accesible y utilizable, permitiendo cubrir
un amplio abanico de recursos en las búsquedas, con resultados relevantes y a ser posible
desde una única interfaz, cubriendo la posibilidad de ofrecer opciones de solicitud o consulta
del documento en entornos híbridos (soporte convencional o acceso a contenidos si se trata
de digital). Los servicios de descubrimiento conllevan igualmente opciones de navegación
por facetas, interactuaciones con los usuarios (comentarios, votos, reseñas, etiquetas), RSS de
nuevos recursos o contenidos, detección de errores de deletreado, etc. Este tipo de servicios
incluye aspectos de interés como son la auto-categorización y el control de las ontologías y
taxonomías en la recuperación de la información; aspectos que deben de ser investigados por
los profesionales de la información, dado que es posible establecer el inicio de este proceso en
el momento de la creación del recurso y, por ende, es el creador del mismo, el responsable de
su clasificación, aunque también el más cercano a su ontología en el contexto de producción.
A este respecto, el profesional viene a ser el experto de dinamizar los hilos del tiempo a la
conquista del tiempo, tal y como defienden Upward y otros (2013).

24

REPARQ.indd 24

Maria Manuela Moro Cabero

16/10/15 09:22

Situación paradigmática 3 – Gestión y servicio de recursos digitales en
lugares ignotos: la gestión en la nube
El “cloud computing” es entendido como una plataforma escalable y abstracta para la
provisión de servicios disponibles y accesibles en la red sobre una base colaborativa cuya disponibilidad, calidad y cantidad de servicios se oferta/consolida mediante contratos acordados
entre el usuario y el proveedor del servicio en la nube, basada en tecnologías que pueden ser
descritas mediante un modelo de etiquetado (ASKHOJ; SUGIMOTO; NAGAMORI, 2011, p.
176) Los principios fundamentales enunciados por O’Reilly sobre los que se fundamenta la
Web 2.0 explican el éxito del “cloud computing” y su utilización por las administraciones y
por extensión la interacción en el archivo. Destacamos entre ellos: el entorno Web como plataforma, su capacidad para potenciar la inteligencia colaborativa, la reducción de costes que
implica minimizar al máximo las actualizaciones de versiones de software, la multiplicidad
en el uso de dispositivos portátiles y su orientación al usuario con la disposición de amigables
interfaces, simplicidad de sus servicios y la adecuada gestión de los datos y bases de datos
especializadas tanto para productos, enlaces o servicios. El alubión de datos ha ocasionado
una avalancha digital en buena parte de las entidades que viene siendo paliada mediante la
contratación de un proveedor de servicios en la nube.5 La oferta de dichos servicios favorece
en las entidades el despliegue de soluciones tecnológicas y de servicios reduciendo costes y
facilitando gestiones comunes para entidades que geográficamente se encuentran dispersas.
Tanto la gestión como el almacenamiento virtual distribuido de datos y documentos afectan
directamente al archivero. Esta práctica genera múltiples interrogantes desde un enfoque archivístico, tal y como señalan K. Stuart y D. Bromage (2010). El primero de ellos se centra en
cuestionar la capacidad de una organización para controlar los documentos desconociendo
su ubicación. El profesional percibe múltiples incertidumbres derivadas de ámbitos heterogéneos tales como el de la Diplomática: ¿Los datos son documentos?; el del Derecho: ¿Cuál
es la situación legal de los datos-documentos y de sus múltiples copias?; el de la recuperación
de la información: ¿Cómo se reutilizan, cómo se replican los datos?¿Cuál es la situación legal
del acceso? ¿Quién puede consultarlos? ¿Cómo se efectúan los procesos de descubrimiento
del recurso? ¿Qué taxonomías se emplean? ¿Quién las realiza?; el de la conservación: ¿Quién
los conserva? ¿En qué formatos se trabaja para su conservación y disposición? ¿Cómo se implementan los procesos de valoración y de disposición derivados?, etc. El diálogo entre proveedor y gestor se ve oscurecido en el tipo de contrato e incide en aspectos tan esenciales para
5

Debe comprenderse como modelo de disposición y almacenamiento de datos en red con un alcance global, mediante la
configuración de un grupo compartido de recursos informáticos (servidores, servicios, aplicaciones, redes, etc.) dispuestos
al servicio en atención a necesidades de demanda.
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la conservación del patrimonio digital tales como: propiedad de los datos y de los archivos
de datos, accesibilidad, preservación a largo plazo, responsabilidad en la preservación, armonización de la legislación entre proveedores de servicios y derechos de los clientes, apertura
de datos, custodia de los documentos transferidos, organización lógica de la información:
taxonomías y ontologías sobre los documentos, etc. El control de los documentos en la nube
es una de las situaciones que precisa soluciones sólidas orientadas a disminuir los riesgos de lo
que García Morales (2013, p. 108) denomina deslocalización física y jurídica. Los profesionales son conscientes de ello y en esta línea representan un buen ejemplo de trabajo los Archivos
Nacionales de EEUU (Guía realizada por el NARA) y los Archivos Nacionales de Australia
(formulario de evaluación para la contratación de servicios en la nube6).

Situación paradigmática 4 – Continuidad digital y preservación de
recursos digitales
En el 2003, la carta para la preservación digital de la Unesco nos recordaba que dicho patrimonio digital se encontraba en peligro. Enumerando una relación de factores, tales
como “la rápida obsolescencia de los equipos y programas informáticos que le dan vida, las
incertidumbres existentes en torno a los recursos, la responsabilidad y los métodos para su
mantenimiento y conservación y la falta de legislación que ampare estos procesos” Grandes
zonas de riesgo se identifican en torno a los documentos digitales: su longevidad, su capacidad tecnológica, el aseguramiento de la autenticidad, los costes de la preservación. Apenas
10 años más tarde (Vancouver, 2012) la comunidad internacional sigue mostrando su preocupación sobre la preservación de los recursos digitales, acordando la necesidad de producir
cambios de tipo tecnológico (para afrontar riesgos vinculados a la obsolescencia, la pérdida
de integridad, la variedad de formatos, la armonización e implementación de metadatos, la
preservación audiovisual, etc.), legal (orientados a asegurar la integridad, la autenticidad, los
derechos de acceso, los derechos de conservación, la gestión de riesgos económicos e intelectuales, la protección de la privacidad, la certificación de repositorios, etc.), económico (dado
el coste de la tecnología, de la formación y entrenamiento, de digitalización, de los procesos
de preservación, de externalización, de búsqueda e implementación de modelos sostenibles,
de definición de roles y responsabilidades, etc); político (dada la competencia de intereses

6

Guidance on managing records in cloud computing environments. Nara Bulletin, 2010-05. Disponible en: http://www.
archives.gov/records-mgmet/bulletins/2010/2010-05.html.
Records Management and the cloud- a Checklist. Disponible en: http://www.naa.gov.au/Images/Cloud _checklist_with_
ogo_and_cc_licence_tcm16-44279.pdf.
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entre creadores y preservadores; y de filosofías entre acceso y restricción; ausencia de cooperación, etc.) y cultural (como inestabilidad política, baja importancia dada por los gobiernos
a la infraestructura tecnológica, políticas de información nacional insuficientes, autodeterminación ciudadana por lo digital, etc). No obstante, los cambios deben de ser reflexionados. Al
respecto, Anne Thurston (2012) nos recuerda que se tiende a creer que la tecnología resolverá
todos los problemas sin considerar el rol que desempeña el profesional de la información.
Hecho que se convierte en un obstáculo evidente para la acción. De igual modo, incide en la
barrera legal reducida a marcos reglamentarios o disposiciones en buena parte de los países,
así como en la ausencia o insuficiencia de políticas adoptadas, del tal modo que en aquellas
situaciones en las que existen están vinculadas a recursos convencionales. La preservación
digital precisa un amplio enfoque de trabajo interdisciplinar, que sin duda alguna se está acometiendo; prueba de ello es la cantidad y maginitud de eventos científicos, de literatura desarrollada al respecto, de páginas y sitios web específicos contenedores de amplia información
sobre la preservación digital. Numerosas son las estrategias que se proponen e investigan para
cada una de las amenazas, para la preservación de recursos digitales en diferentes formatos y
soportes. A nuestro pesar, todavía se necesitan respuestas que vayan más allá de la aplicación
de herramientas concretas; se precisan: políticas, asignación de responsabilidades, despliegue de procesos, investigación de herramientas para la gestión del riesgo en repositorios,7
normas de procedimiento8 o modelos certificadores y evaluadores9 y, ante todo, formación e
información de agentes implicados, dado que el alcance y las repercusiones del patrimonio
digital son enormes. En este sentido, el PRO (Public Records Office)10 y los Archivos Nacionales de Australia11 vienen trabajando bajo la singladura de la “continuidad digital” para usar
su información del modo en que se necesite y durante el tiempo que se necesite; para trabajar de modo responsable, legal, efectivo y eficientemente; para proteger la reputación de la
organización y facilitar la toma de decisiones, reduciendo costes.12 Para su consecución se
necesitan visiones interdisciplinares, donde responsables de la seguridad y de la normativa de
la evidencia, de las tecnologías, de la información y de la gestión del cambio en las organiza7

Aplicación DRAMBORA accesible en: www.drambora.org.

8

ISO/TR 17068:2012 Verificación por tercera parte de repositorios para documentos digitales. Madrid: Aenor.

9

Ejemplo de modelo certificador accesible en: http://www.crl.edu/sites/default/files/attachments/pages/trac_0.pdf (Fecha de
consulta 10-10-2013).

10

UK-The National Archives. Disponible en: URL: http:// www.nationalarchives.gov.uk.

11

Disponible en: http://www.naa.gov.au/records-management/agency/digital/digital-continuity/plan/index.aspx.

12

Se trata de evitar en el negocio la pérdida de continuidad digital, disponiendo de la información en el momento en que
se necesite, de la posibilidad de apertura de ficheros para su consulta, de información auténtica, inteligible, reutilizable y
no manipulada, en suma, de operatividad y continuidad de negocio, pero también de memoria patrimonial asegurada, de
garantía de los derechos humanos y otros derechos de los pueblos que se verían sin una adecuada preservación, seriamente
cuestionados.

Los nuevos paradigmas de la archivísta y sus implicaciones en la formación y en la investigación

REPARQ.indd 27

27

16/10/15 09:22

ciones interactúen con el responsable de la gestión de la continuidad digital. ¿La comunidad
archivística se encuentra preparada para afrontar ese tipo de relaciones y de procesos, para
planificar las actividades, para definir los requisitos, para evaluar y gestionar los riesgos vinculados, para mantener el dispositivo operativo de continuidad digital en el negocio presente
y de seguridad digital en el patrimonio del pasado? En este sentido, la gestión y preservación
de los recursos digitales caracteriza al profesional en un equilibrio esquizofrénico, dado que
éste debe gestionar los recursos digitales representativos del pasado (patrimonio digital) y
aquellos operativos en el presente (continuidad de negocios) preservándolos para el futuro;
esto es, eternamente, a modo de héroe anónimo, dominador de episodios esquizofrénicos, en
la conquista del tiempo a través del tiempo.

Situación paradigma 5 – Gobernanza de los documentos y de la
información: gobierno abierto, open data y big data
García Morales (2013) reflexiona sobre la etiqueta “gobernanza” en la Disciplina y señala las siguientes razones de peso para su adopción:
a. Responde a una necesidad ante la multiplicación exponencial de información y de dispositivos generadores y procesadores de la misma en las organizaciones, promoviendo
una necesidad de gestión;
b. Representa una ruptura directa de la corriente que enfatiza las herramientas de la información frente a los contenidos informativos, destacando a la información como un
recurso que resulta preciso gestionar;
c. Se presenta en sintonía semántica con conceptos como buen gobierno, gobernanza global, gobernanza de gestión de riesgos muy utilizados en las organizaciones.

En esta misma línea, Judith Lamont (2012) señala que la gestión de documentos es la
piedra angular del buen gobierno, pues implica principios generales orientados a asegurar la
calidad del buen gobierno informativo, su cumplimiento y su reducción de riesgos. García
Morales (2013) enumera los siguientes principios:
• Principio de responsabilidad y rendición de cuentas caminan de la mano, dado que
dicho principio auspicia la designación de un responsable del sistema, la formulación e
implementación de políticas y procedimientos de gobernanza de la información (y de
los documentos) en las organizaciones;
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• Principio de transparencia que exige que todos los procesos de gobernanza y contenidos derivados estén documentados, disponibles de modo inteligible por las personas.
En nuestra sociedad, el derecho del ciudadano a ser informado se corresponde con el
deber de las administraciones de informar con veracidad. Gauchi Risso (2012, p. 172)
enumera una diversidad de facultades en relación tanto con la publicidad de los actos
de gobierno, como con el informado, a las cuales remitimos para mayor conocimiento
del alcance;13
• Principio de protección de la información personal y aquella otra sensible que pueda
contravenir la normativa. El sistema informativo debe de ser ajustado para asegurar su
cumplimiento;
• Principio de integridad o de aseguramiento de la evidencia de los documentos para verificar su autenticidad y fiabilidad mediante los mecanismos necesarios para ello;
• Principio de valoración y disposición de los documentos. El flujo de información y de
los documentos debe de ser regulado para asegurar su disponibilidad durante su etapa
activa y semiactiva a efectos de necesidades de evidencia, fiscales, legales, económicas
y administrativas, así como a regular su conservación total o parcial (valores históricos
o secundarios) o su eliminación (ante la pérdida de valores primarios o/y secundarios).

En relación a la transparencia, accesibilidad y protección de datos, señalamos el principio de disponibilidad en el tiempo de la información y documentación requerida cuando se
necesite y como se necesite, de modo inteligible y utilizable. Los archivos y la gestión de documentos representan la dovela clave de estos principios. Sin ellos, resultaría imposible afrontarlos. Si bien, suele ser frecuente que este potencial procedente de la gestión de los documentos
no se correlacione con el interés de los gobiernos por promoverlos en el mismo grado en el
que los gobernantes y políticos de turno han llenado su boca de palabras como transparencia,
acceso o protección de datos (o la llenan con otros similares como gobierno abierto, big data,
etc.). La grandeza del valor operativo del archivo en esta área, nos señala Fernández Cuesta
(2012) se ve reducida por la ausencia de mecanismos de impulso de éste que contribuyan de
modo factible, precisamente, al cumplimiento de estos principios en las organizaciones públi13

la publicidad de los actos de gobierno: derecho a investigar y buscar informaciones y opiniones, derecho a difundir informaciones de relevancia pública por cualquier medio y opiniones, derecho a emitir informaciones y opiniones, derecho a no
ser censurado ni objeto de restricciones preventivas a excepción de medidas destinadas a proteger la moral de los menores
o adolescentes o en casos de estados de excepción constitucional, derecho de acceso a las fuentes de información, derecho
al secreto profesional periodístico y a la reserva de las fuentes, derecho a la cláusula de consciencia, derecho al acceso y utilización de instrumentos y medios naturales o tecnológicas necesarios que permitan emitir las opiniones e informaciones.
En relación con el informado, las facultades son: derecho a recibir informaciones y opiniones, derecho a seleccionar la información que recibe y los medios a través de los cuales recibirla, derecho a ser informado veraz y oportunamente, derecho
a que sea preservada su honra, datos personales y vida privada, derecho a obtener una rectificación o respuesta, derecho a
solicitar la imposición judicial de responsabilidades civiles y penales en los casos determinados por el ordenamiento jurídico. (RISSO, 2012, p. 172)
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cas. En idéntico orden, se define Giménez Chornet (2012, p. 505) al afirmar que “sin gestión
de la información la transparencia es extremadamente limitada”. Fernández Cuesta (2012, p.
158) nos pauta el alcance de trabajo del archivero al señalar las siguiente relación de actividades vinculadas a la consecución de la transparencia: participar en el diseño de documentos
o sistemas de información que gestionan las evidencias; planificar, implantar y administrar
los programas de tratamiento de los documentos y de su conservación como documentos de
archivo (acceso, valoración y disposición); diseñar e implementar los mecanismos y herramientas necesarias para favorecer las consultas de los ciudadanos a los documentos, como
mediadores de sus referencias documentales –hablamos de representación de contenidos y
recuperación; realizar estudios de valoración para asegurar el patrimonio de los pueblos y evitar la eliminación de documentos a efectos de responsabilidad (valoración); informar sobre
las solicitudes de acceso a la información garantizando su trazabilidad y su integridad (valor
probatorio del documento, acceso); formar al personal de las organizaciones en materia de
gestión de documentos. Al enunciar el plano de nuestras posibles actuaciones como profesionales para alcanzar transparencia somos conscientes, tal y como señala Jiménez Chornet
(2012, p. 504) de que la transparencia, al menos, en las Administraciones Públicas no existe en
valores absolutos, siendo un objetivo a alcanzar mediante la combinación de 3 factores: interés por su práctica de los responsables públicos, desarrollo legal y normativo, acción efectiva
del profesional de la información.
Finalmente, el cumplimiento debe de hacerse extensivo para colaborar desde el sistema
de gestión de la documentación a demostrar el grado de respuesta a todos aquellos requisitos
legislativos, normativos y de buenas prácticas que las organizaciones adopten.
La transparencia, igualmente, se relaciona con el Gobierno abierto. Es decir, con una
concepción de las AA.PP. que primen las relaciones entre Administración y administrado
frente a la administración tradicional de naturaleza burocrático-tecnocrática. Se trataría de
disponer los datos al público sin ningún tipo de restricción técnica ni legal.14 A este respecto,
en el enfoque colaborativo, J. Cerdá Díaz (2013, p. 125) explicita su alcance al aseverar que:
“hay que pensar en una vía de doble sentido: no está aludiendo sólo al hecho de abrir las
14
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En un gobierno abierto confluyen intereses de mejora de la transparencia y acceso a la información mediante la disposición
y usabilidad de datos públicos (este hecho desencadena actuaciones de transparencia que aportan información sobre las
actividades de gobierno de naturaleza gubernamental o económico-financiera. En suma, tal y como hemos señalado con
anterioridad, se promueve la rendición de cuentas); confluyen intereses de fomento de la distribución y reutilización de la
información Administración-ciudadanía, con el fin de facilitar la participación de la ciudadanía en el diseño e implementación de las políticas públicas (desencadenantes de actuaciones de participación mediante la disposición para la ciudadanía
de mecanismos para transmitir opiniones de naturaleza bidireccional o primando un único sentido, de la ciudadanía hacia
la administración. De este modo, se mejora notablemente la eficacia de los poderes públicos) y de favorecer espacios para la
colaboración. (desencadenando actuaciones de colaboración mediante las que el ciudadano contribuye en la labor gubernamental, de alcance general, en ámbitos o sectores concretos del gobierno o mediante la reutilización de datos aportados
por la administración; incorporando a los ciudadanos, a la acción de gobierno).
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administraciones para que se vean desde fuera, sino abrir desde dentro para que entre lo que
está fuera.”
La apertura de datos públicos al ciudadano y a todas las administraciones afecta al
archivo, en la medida en que estos deben ser sustentados desde una plataforma de administración electrónica.
El Open government se relaciona -por inclusión – con las políticas de Open Data y Big
Data. Entendiendo por Big Data el conjunto de aplicaciones que sustentan aquellos procesos
destinados a recopilar, analizar y disponer grandes cantidades de datos, (especialmente estructurados) para obtener información con valor estratégico, prospectivo u operativo para los
objetivos de una organización (esencia de la inteligencia competitiva). Un artículo reciente de
prensa estima que para el 2015 la conversión de datos para la utilización y reutilización representará un mercado de 132.000 millones de dólares, por ello lo califica15 como el nuevo maná,
convirtiendo a los datos en un recurso natural que estas herramientas “big data” explotan. No
en vano, Cerdá Díaz (2013, p. 126) lo denomina “el nuevo petróleo o la materia prima del siglo
XXI.”. Los datos son suficientemente explícitos: diariamente se recogen 2, 5 trillones de bites
de datos. Únicamente la mitad de los generados en el entorno de la empresa es aprovechable
por los directivos dado que el 80% de los datos son datos desestructurados. Sobre el acceso
abierto, la explotación de datos y su acceso, reflexiona Julie McLeod (2012, p. 95) destacando
la situación como una oportunidad, que constata en diferentes investigaciones abiertas, para
el profesional, dada su potencial y necesaria actuación, no sólo en la parte del negocio –capacidad infomediaria en las organizaciones, sino para aquel conjunto de datos que están sujetos
a preservación a largo plazo.
Destacadas las situaciones paradigmáticas, se reflexionará sobre sus implicaciones
para la identidad profesional, desde el enfoque formativo. Cerdá Díaz (2013, p. 126) aporta
el enunciado del apartado siguiente al expresar: “cuando los archiveros pensábamos que conocíamos la mayoría de las respuestas estos nuevos entornos de trabajo nos están haciendo
cambiar todas las preguntas.”

La identidad del profesional de archivos ante el caos. Una formación
para el inicio de un ciclo
Señaladas las situaciones paradigmáticas y su incidencia en las organizaciones y para
la sociedad, entendemos que el interés por la gestión de los documentos y de la información

15

El maná de los datos. EL País, NEGOCIOS, Págs. 8 y 9, 29 de septiembre de 2013.
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sea creciente. Este hecho lo desvela Judith Lamont (2012) al afirmar que el valor de la gestión
de documentos se encuentra en expansión, siendo su crecimiento de un 10 % desde el 2011
al 2015, al considerar ratios de una encuesta donde se señala que el 50% de las compañías
encuestadas han incrementado su área de gestión de documentos, frente al 14% que la han
reducido. Es posible relacionar este efecto con las situaciones paradigmáticas anteriormente
analizadas, aunque, también, debe vincularse al dinamismo, esfuerzo y buen hacer de los
profesionales de la información.
La cultura informacional y el impacto de una formación sólida en dicha materia es
analizada por Trudi Wright (2013) demostrando en su estudio la correlación entre formación oficial en esa competencia y nivel de cumplimiento de los objetivos del programa de
gestión para los documentos en una organización gubernamental. Este dato no debe de ser
generalizado aunque sí considerado para estimar el valor que el profesional puede representar
ante esta confluencia de ciclos en las que convergen fase de ciencia revolucionaria (de final
de ciclo) con fase precientífica (de inicio de ciclo) si nos atenemos a las fases de la evolución
científica propuestas por Kuhn. Las organizaciones precisan de liderazgos participativos para
influir en el desarrollo y consolidación de una cultura integrada de la información. Resulta
difícil imaginar una identidad débil o poco participativa por parte del profesional ante los
analizados paradigmas. El número de eventos formativos, informativos, de reflexión y debate
acaecidos en los últimos años, así como las temáticas de las publicaciones periódicas denotan
un marcado interés por aprender y poder afrontar los retos. No obstante, coincidimos con R.
Barry (2010) cuando constata que el mayor cambio se ha producido en la propia identidad del
profesional, puesto que en su ejercicio diario ha sabido demostrar madurez, en sus actitudes e
intereses por el aprendizaje para resolver los nuevos retos, intentando comprender los entornos sofisticados y debatiendo los nuevos puntos para comprenderlos, tal y como se desprende
por las innumerables seminarios, conferencias, cursos y talleres de todo tipo.
Upward (2013, p. 87) nos invita a cambiar la forma de gestionar el “caos, el brebaje” de
las aplicaciones y sistemas empleados para evitar que la “frontera salvaje de las tecnologías
informáticas” se torne aún más “bestial” (entrecomillado de su autoría) y nos orienta hacia
la informática de la gestión y preservación de documentos, donde prevalecen propuestas interdisciplinares en las que se deben incorporar, retomando sus propuestas de modo literal:
“Perpectivas del patrimonio cultural, de las ciencia forense digital, de la gestión de la información, de la gestión de datos junto con otros puntos de vista que atañen a la formación de la
información como archivos en casos específicos.” (UPWARD, 2013, p. 93)
Cerdá Díaz (2013, p. 5) señala a la Disciplina en una fase de transición en la que destaca
dos tipos de actitudes: tendencia conservadora o reactiva hacia la Archivística tradicional,
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con conductas defensivas o de cautela, señala el autor frente al riesgo de lo nuevo y tendencia
expansiva o proactiva en la que prima el instinto de exploración, “de disfrute de la novedad
y el riesgo” aprovechando oportunidades. Ambas tendencias subsisten siendo conscientes de
que las áreas sobre las que se trabaja han mutado, ubicando el archivo convencional en zonas
periféricas frente al centro de lo electrónico.
K. Cumming y Cassie Findlay (2010), al identificar aspectos positivos y negativos de
los entornos digitales, destacan, en sus propios términos, “el aumento del número de jugadores en la partida, siendo más de los habituales”. Esto es, se percibe cierta competencia por el
control de la gestión del e-gobierno y todo su alcance. Concluyen su análisis enfatizando la
existencia de una brecha profesional entre aquellos profesionales inquietos que disponen o
han adquirido los conocimientos necesarios y los que no.
Ante un contexto de gestión electrónica donde habíamos sido capaces de comprender
que un documento electrónico, no existe y simplemente se manifiesta en manos del archivero,
Upward (2013, p. 84), nos recuerda que necesitamos en la Archivística del s. XXI, “mejores
fundamentos semióticos”. No descarta las coincidencias con prácticas de la era de papel, si
bien, destaca la necesidad de centrarse en servicios y procesos de gestión y preservación de
documentos, más que en los objetos de trabajo, en las ideas del continuo, en la aplicación de
metadatos para la gestión y preservación, las culturas en las que se producen los procesos
de gestión, el análisis de los procesos empresariales, así como el acceso a los archivos de los
depósitos de información.
Frank Upward y otros (2013) defienden una nueva disciplina – que hay que enseñar
– centrada en el método – que en sí misma representa, en sus propios términos, un nuevo
paradigma. Se pretende, en base a las sinergias entre teoría y práctica y a la convergencia de
viejos métodos junto con nuevos, aportar un nuevo modelo de trabajo. Su propuesta es una
base disciplaniar para la gestión de recursos digitales en la que identifican dos componentes
básicos y 3 facetas interconectadas y de los cuales aportamos detalle (UPWARD et al., 2013,
p. 92):
• componente básico: las ideas del continuo como método para utilizar “el tiempo para
conquistar el tiempo”;
• Componente básico: la aplicación y gestión de metadatos para los recursos y su historial
de gestión y de preservación;
• Faceta uno: la cultura organizativa en la que se producen los documentos y sus culturas
corporativas predominantes, incluidas las de gestión de documentos;
• Faceta dos: el análisis de los procesos empresariales para determinar los riesgos vinculados a los recursos digitales y las necesidades de servicio;
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• Faceta tres: el acceso a los archivos en el tiempo y su gestión con anterioridad al diseño
de sistemas y aplicaciones.

Kallberg (2011) desvela la necesidad de cambiar el rol del profesional de conservador
a un trabajo más proactivo como gestor y auditor de la información, reflexionando sobre un
profesional con un perfil multidisciplinar y con amplios conocimientos y competencias de
las ciencias de la información, adquiriendo una visión más holística de su entorno de trabajo.
La idea de desplegar las auditorías es apuntada igualmente por Upward y otros. (2013, p. 40)
Reforzando la orientación multidisciplinar en la formación, Cerdá Díaz (2013) enfatiza
la utilidad para la organización de nuevos métodos de trabajo en las áreas de un gobierno
abierto, señalando la capacidad del profesional para la gestión de datos y de documentos.16
Las actividades derivadas incrementan el estatus y la posición del profesional. Sin embargo, a este respecto, María Kallberg (2011), muestra una postura de desconfianza, dado que
señala que, mientras el e-gobierno sí que ha sido fomentado, no se ha contemplado el despliegue legal y normativo necesario para potenciar el rol del archivero en el mismo. Los datos
que aporta basados en un estudio realizado en el 2010 por el Archivo Nacional de Suecia son
significativos (KALLBERG, 2011, p. 103), destacando como el 97% de las administraciones
han implementado el documento electrónico pero todavía se constata un 64% carentes de
estrategias de preservación a largo plazo y un 54% declara que carece de un sistema para la
preservación a largo plazo
Anne Thurston (2012) califica de barreras en la preservación digital las habilidades
y formación de los responsables de esta área. Destaca como las iniciativas de digitalización
pueden fallar debido a la ausencia de preparación y de normativa suficientemente desarrollada. Deficiencia o ausencia de habilidades y capacidad práctica para gestionar y preservar los
documentos digitales. Se constata una ausencia de profesionales en el mundo con capacidad
y experiencia suficiente para la preservación de recursos digitales. Aunque se recoge en la
Universidad como estudios, estos, no dejan de tener una elevada carga teórica o tecnológica.
Las tecnologías sociales son resaltadas por García-Morales (2013) como factor de impacto en nuestra profesión para cuya explotación debemos prepararnos.17

16

A este respecto, puede ser orientativo, señalar el tratamiento que se hace de los mismos: “control social de las actuaciones
de las administraciones, escrutinio público, evaluación, rendición de cuentas, explotación de datos, desarrollo de empresas
infomediarias, de aplicaciones generadas a partir de datos, búsqueda de datos sencilla e intuitiva, análisis comparado de los
mismos, etc.”(CERDÁ DÍAZ, 2013, p. 125)

17

La creación de redes basadas en el logro de mayor eficiencia y calidad de la información favorece su uso. La Web 2.0, o 3.0
promoviendo la participación ciudadana en diversas modalidades impacta no sólo en el modo de organizar las entidades
su información, y por ende, sobre la gestión de la información, sino que también sobre los tipos de servicio que el archivo
debe de disponer para el ciberusuario participativo.
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Nuevos perfiles profesionales están surgiendo al albur de los analizados paradigmas
para los que se precisan enfoques académicos que centren su formación en dichos requisitos
formativos ante la demanda de estos conocimientos. Estos enfoques, al menos en España,
no se encuentran suficientemente desarrollados a nivel de Grado, tal y comos e desvela en
sus currícula y es puesto de manifiesto por los egresados entre sus carencias formativas, a
pesar del enorme esfuerzo realizado de implementación de los estudios universitarios. Katia
Isabelli Melo de Souza (2011, p. 211), subraya esta carencia igualmente en el caso de Brasil.
Es en los postgrados, entendidos como ciclos de especialización, donde mayor contenido es
posible observar en los maestrados, centrados en la formación especializada en entornos digitales y empresariales. Si bien, por tratarse de postgrados fundamentados en la integración
de las Ciencias de la Información, su contenido es de alcance más general, orientado a todos
los perfiles de dichas ciencias, no respondiendo, por tanto, a las necesidades específicas de la
Disciplina Archivística para afrontar estos “paradigmas”.18

La investigación del presente: a la conquista de los retos paradigmáticos
A nuestro entender, la esencia de la investigación se asienta sobre la dualidad de saber formular determinados interrogantes y de disponer del talento y la voluntad de buscar y
hallarles posibles respuestas. Se ha intentado desvelar como el profesional ha diseñado una
hoja de ruta en la que la formación e investigación han destacado entre sus prioridades. Se
observa la existencia de un paraguas para afrontar los retos derivados de las surgidas situaciones paradigmáticas, aunque es necesario saber desplegarlo en la dirección adecuada. Anne
Gilliland (2009) destaca entre las investigaciones de las postrimerías del pasado siglo y albures del presente los siguientes campos de investigación: el impacto de la profesión académica,
el nacimiento de las humanidades digitales, el desarrollo de primeras normas de metadatos,
las investigaciones sobre el documento electrónico frente al convencional, el interés por explotar las nuevas tecnologías para el análisis, el descubrimiento, la gestión de los fondos, el
impacto de la red, el desarrollo de políticas jurisdiccionales y de derechos de autor, el impacto del archivo para otras disciplinas, las iniciativas de archivos colaborativos, entre otras.
La diversidad de temáticas se correlaciona con una característica de las Ciencias sociales, su
faceta poliparadigmática. Hecho que permite desentrañar varios paradigmas. J. L Bonal Zazo
(2012), diferencia para las ciencias de la información los siguientes paradigmas de investigación: conservacionista, economicista-empresarial, social, semiótico-lingüístico, de Recupera18

En la actualidad, la Universidad Carlos III de Madrid (España), tramita el reconocimiento administrativo de un máster
oficial académico de postgrado que pretende dar respuesta a este vacío.
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ción de la información y métrico. Es precisamente J. M. Jardim (2012) quien nos recuerda que
la investigación es un escenario en permanente construcción puesto que, es el único modo
de poder sembrar y recoger interrogantes. Este último autor, detalla hasta 13 áreas de investigación que son enumeradas seguidamente: perfil de la actividad profesional; usos y usuarios
de la información, gestión de servicios e instituciones, archivos privados, preservación, documentos digitales, normalización, políticas archivísticas, percepción social de los archivos,
de la disciplina y de los archiveros, asociacionismo, producción y difusión del conocimiento
archivístico, docencia y docentes y prospectiva archivística.
La amplitud de enfoques para una disciplina interdisciplinar dotada de numerosos tentáculos resulta lógica y crucial para fomentar su crecimiento. Por tanto, son numerosas las
áreas de investigación que los paradigmas sugieren, si bien seguidamente se señalan, dada la
importancia apreciada, los siguientes aspectos investigados, junto con la categoría de paradigma de investigación observado por J. L. Bonal Zazo (2012):
1) Paradigmas de investigación conservacionista-semiótico/lingüista: el interés por la continuidad digital y preservación de los recursos digitales: captura, gestión y preservación de
recursos digitales desde la creación del documento hasta su inmersión en el tiempo para la
conquista del tiempo, utilizando los términos de Upward (2013).
1.1 En términos de Upward, ordenar el caos de los recursos digitales (datos, documentos, etc.) nacidos digitales y aquellos no digitales.
1.2 Trabajar el ciclo de vida de los documentos digitales.
1.3 Investigar la consolidación y despliegue de metadatos en cuanto que representan la
base de la gestión de la información y de sus esquemas concebidos como fórmulas para
relacionar los recursos digitales.
1.4 Avanzar en estudios legales y de autoría así como en la confluencia de legislaciones
nacionales e internacionales.
1.5 Avanzar en el control de los recursos digitales gestionados en la nube (cloud computing).
2) Paradigmas de investigación social y de recuperación de la información: La disponibilidad, visibilidad y el acceso de los sistemas archivísticos y de los recursos digitales contenidos en ellos para que sean utilizables por la comunidad a largo plazo (disposición de
repositorios digitales, normalización para la descripción y recuperación de contenidos y
e-descubrimiento, humanidades digitales)
2.1 Reflexionar una nueva concepción del archivo virtual.
2.2 Investigar la capacidad de interactuación entre recursos digitales y usuarios Always
On. Esto es, investigaciones centradas en la capacidad de establecer sólidos diálogos
entre usuarios participativos.
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2.3 Investigar el despliegue de nuevas herramientas interactivas educativas, culturales y
lingüisticas para superar las barreras de fronteras invisibles en el mundo virtual.
2.4 Investigar los mecanismos (procedimientos, herramientas y servicios) que faciliten
el uso y la reutilización de la información, los documentos y los datos, así como su impacto.
3) Paradigmas de investigación economicista-empresarial y.métrico: El desarrollo, implementación e impacto de los modelos de gestión de documentos de alcance global, como
pueden ser los modelos normalizados de gestión, los modelos normalizados de metadatos,
modelos de interoperabilidad, de transparencia, de las culturas empresariales, etc.
3.1 Analizar el impacto internacional del alcance y utilización de los modelos.
3.2 Dearrollar estudios comparados de normalizaciones de metadatos.
3.3 Iniciar estudios sobre políticas y prácticas en marcos jurídico-legales diferentes.
3.4 Aumentar estudios sobre herramientas de gestión y de control.
4) Paradigmas de investigación. Métricoy economicista: modelos de medición, esto es, de
evaluación y de control de sistemas, procesos, recursos, capacidades, calidad, rendimiento,
satisfacción e impacto.
4.1 Auditorías de procesos y de sistemas para facilitar la planificación y el rediseño y
mejora de los sistemas.
4.2. Análisis y gestión de riesgos.
4.3 Auditorías para la evaluación del rendimiento y de la satisfacción e impacto.
4.4 Mecanismos e instrumentos de control y de medición.
4.5 Mejora continuada.
5) Paradigmas de investigación social y de recuperación de la información: investigar la
acción y el impacto de los Gobiernos abiertos para consolidar democracias fuertes.
5.1 Investigar los mecanismos que avalen la democracia y minimicen la corrupción.
5.2 Investigar los mecanismos de uso y reutilización de los datos y de la información así
como su impacto.
5.3 Investigar el rol del gestor de recursos digitales y su consolidación desde una perspectiva comparada.
6) Paradigma de investigación social puro: avanzar en la construcción de narrativas y de
identidades oficiales y de otras narrativas marginales. Numerosos estudios incipientes sobre
este campo permiten vislumbrar algunas orientaciones hacia: estudios de culturas oficiales,
culturas marginales, de género, étnicos, teorías críticas raciales, postcolonialismo, etc.
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Frente a los estudios que Bonal Zazo (2012) realiza en torno a la tendencia investigadora, en base a un elemento específico como son las tesis de investigación en España, resulta
evidente la necesidad del cambio en los enfoques de paradigmas de investigación. Precisamente, el peso de los paradigmas tradicionales desvelados por Zazo y la leve tendencia hacia
paradigmas más evolucionados se enfatiza ante las nuevas situaciones paradigmáticas, donde
se precisan focos de interés opuestos.

A modo de conclusión
Han sido analizados los cambios más sustanciales vinculados a la gestión de documentos, información y conocimiento, invitando a reflexionar sobre un entorno en constante mudanza. Las transformaciones acaecidas en los modelos de gestión de las organizaciones y en
la sociedad misma nos permiten reconocer situaciones paradigmáticas en la Disciplina pues
las mutaciones afectan a su naturaleza, al objeto, al contexto, a la finalidad, a los métodos, al
sujeto, a la temporalidad, al conocimiento y valores derivados. Las situaciones paradigmáticas
propuestas no son exclusivas, si bien, sí sobresalen y se anuncian como fruto de reflexiones
en Jornadas, Congresos y literatura científica. Cada una de las situaciones repercute de modo
directo sobre los conocimientos del profesional impactando sobre los requisitos formativos
de la Disciplina. La expansión académica de la misma, la diversificación de titulaciones, así
como los contenidos sobre los que se sustenta resultan insuficientes. Se proponen diseños interdisciplinares. Es preciso implementar nuevo conocimiento de base curricular para afrontar
los retos paradigmáticos, pero ante todo, para ejercer una profesión centrada en crear valor en
las organizaciones, en consolidar los derechos democráticos de los pueblos, en contextualizar
los recursos digitales en su ciclo de vida, en crear identidad y mantener patrimonio y, finalmente, en aprender a colaborar más y con mayor proyección. Las investigaciones acaecidas
responden de modo puntual a determinados aspectos vinculados a los cambios. Algunas de
ellas son de profundo calado. En este sentido, el método del continuo propuesto por Upward
representa en sí mismo un paradigma en referencia a métodos anteriores. Su expansión a
nivel mundial es buena muestra del interés de la comunidad archivera por afrontar los problemas. Sin embargo, tal y como se ha propuesto en este estudio existen terrenos insuficientemente explorados con amplias perspectivas y numerosas líneas de investigación.
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Formação em Arquivologia no Brasil:
análise da influência acadêmico-institucional

Gabrielle Francinne de Souza Carvalho Tanus
Carlos Alberto Araújo

Este trabalho apresenta parte dos resultados da pesquisa de mestrado intitulada “Cenário acadêmico-institucional dos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia do
Brasil” desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O objetivo dessa pesquisa consistiu em analisar se os cursos de graduação em Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia são influenciados em decorrência da vinculação acadêmico-institucional, bem como pela proximidade
e/ou afastamento entre esses cursos, e deles com a Ciência da Informação. A motivação dessa
pesquisa partiu da observação inicial da própria mudança na configuração institucional da
Escola de Ciência da Informação da UFMG, que, desde 2009, abriga o curso de Arquivologia,
e, desde 2010, o curso de Museologia. A inclusão desses dois novos cursos ocasionou ainda
uma alteração do currículo de Biblioteconomia, que passou a ofertar disciplinas comuns a
esses três cursos.
Para além desse exemplo específico, ocorreram outras iniciativas de criação de novos
cursos no país. Esse crescimento quantitativo de cursos superiores está relacionado com o
Decreto n.º 6.096, de 24 de abril de 2007, que instituiu o Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), possibilitando, portanto, a
criação de mais seis cursos de Arquivologia, nove de Museologia e dois de Biblioteconomia,
alterando, dessa forma, a realidade institucional e o cenário desses cursos, os quais se distribuem nas cinco regiões brasileiras, totalizando, atualmente, em funcionamento, 16 cursos
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de Arquivologia, 37 de Biblioteconomia, 14 de Museologia e 11 cursos de pós-graduação
stricto sensu em Ciência da Informação. Tais novos cursos foram abrigados em diferentes
departamentos, escolas, centros, faculdades e institutos, e ainda próximos ou não dos cursos
já existentes de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Em relação à configuração da Arquivologia, salienta-se que esta se encontra institucionalmente mais próxima da Ciência da
Informação, do que a Museologia, que foi institucionalizada também nas Artes e Ciências
Humanas, como a Antropologia e História.
Acredita-se que as diversas configurações institucionais dos cursos são permeadas por
uma relação de poder, assim como, as relações entre os campos científicos. Tal poder, visto sob
a dimensão foucaultiana, é entendido como algo presente em todas as relações sociais, o poder
existe em ato, transita pelos indivíduos, assim, “o poder deve ser analisado como uma coisa que
circula, ou melhor, como uma coisa que funciona em cadeia”, acrescenta-se ainda que “o poder
se exerce em rede e, nessa rede, não só os indivíduos circulam, mas estão sempre em posição
de serem submetidos a esse poder e também de exercê-lo”. (FOUCAULT, 1999, p. 35) O poder
deixa de ser reconhecido apenas pelos seus efeitos negativos, repressivo, proibitivo e de exclusão, anteriormente defendidos pela visão tradicional e marxista, o poder a partir de Foucault
é, então, produtivo, o poder produz; ele produz realidade, produz campos de saberes e rituais
de verdade. O indivíduo e o conhecimento que dele se pode ter se originam igualmente dessa
relação produtiva do poder. (FOUCAULT, 2011)
Desse modo, o poder está presente em todas as relações sociais e lugares, coextensivo
aos corpos, campos científicos e instituições. Pensando nisto, a Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação são vistas à luz das relações de poder e de força.
De forma complementar, recorreu-se também ao conceito de campo científico expresso por
Bourdieu (2003, p. 112), que o define como “sistema de relações objetivas entre posições
adquiridas em lutas anteriores – é o lugar privilegiado e o espaço de uma luta concorrencial”.
Dessa maneira, cada campo assume a postura de “um campo de forças e um campo de lutas
para conservar ou transformar esse campo” (BOURDIEU, 2004, p. 22), podendo agir uns
sobre os outros, tal qual age o poder, no qual consiste em um conjunto de ações sobre ações,
sejam elas eventuais, presentes ou futuras. (FOUCAULT, 2010)
Para apreender algumas das variadas possibilidades de relações de força e de poder
entre os campos científicos, buscou-se observar essas manifestações dos campos em duas realidades empíricas, uma advinda das referências e outra das falas dos professores, as quais são
marcadas, respectivamente, pela coleta de dados dos planos de ensino, em um primeiro momento, e do questionário, em um segundo momento. Esse primeiro momento, quantitativo,
de estudo bibliométrico da análise de citação das referências sugeridas nos planos de ensino
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das disciplinas teóricas específicas dos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia, bem como as referências citadas na primeira questão do questionário, buscou identificar
quais as obras e autores mais relevantes, as similitudes e particularidades das citações, levando
em consideração a configuração acadêmico-institucional dos cursos.
O segundo momento, cuja ênfase recaiu no aspecto qualitativo, buscou, a partir de
um questionário, composto por cinco questões abertas, analisar se a localização acadêmico-institucional do curso e/ou proximidade entre eles, e com a pós-graduação, influencia na
escolha das referências contidas nos planos de ensino. Ainda a fim de analisar a influência
nas escolhas/seleção das citações, identificou-se a formação acadêmica (graduação, mestrado
e doutorado) de cada um dos professores responsáveis pelas disciplinas teóricas específicas,
como também lhes foi perguntado se consideram que a formação influencia na seleção das
referências contidas nos planos de ensino. A última pergunta perscrutou sobre o entendimento de cada um dos professores sobre a existência ou não de relações entre os campos da
Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia.
A análise dos dados coletados foi feita com base na definição de seis categorias, que foram agrupadas em virtude da proximidade entre os cursos dentro de uma mesma instituição
de ensino superior, de forma a compreender os dados em seus contextos. Assim, a primeira
categoria, definida de A, caracteriza-se pela concentração dos cursos de Arquivologia “sozinhos” em uma instituição de ensino superior, ou seja, afastados dos cursos de Biblioteconomia e Museologia. A segunda categoria (AB) refere-se à proximidade entre os cursos de
Arquivologia e Biblioteconomia em uma mesma instituição de ensino superior. A terceira
categoria (ABM) corresponde aos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia
em uma mesma instituição de ensino superior. A quarta categoria é composta apenas pelos
cursos de Biblioteconomia, por isso, nomeada de B. A quinta categoria (BM) corresponde
aos cursos de Biblioteconomia e Museologia juntos em uma mesma instituição de ensino
superior. E, a sexta categoria (M) está relacionada com os cursos de Museologia afastados dos
cursos de Arquivologia e Biblioteconomia.
Contudo, devido aos limites deste texto serão apresentados os resultados apenas do
campo da Arquivologia, pontuados no primeiro momento, o estudo quantitativo, especificamente, o método bibliométrico, da análise de citação, que teve como base as citações sugeridas nos planos de ensino das disciplinas teóricas específicas, isto é, disciplinas voltadas para o
ensino do próprio campo, sua origem, história, teorias, leis, objetos, paradigmas, entre outros
aspectos do conhecimento da área; tais disciplinas são comumente nomeadas de Fundamentos ou Introdução à Arquivologia. A intenção foi a de analisar marcas da influência acadêmico-institucional nos cursos de Arquivologia e se a proximidade entre os cursos, sobretudo, de
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Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação, pode ser sentida nas citações quando
esses cursos estão institucionalmente próximos e/ou afastados uns dos outros. Sob essa mesma lógica, buscou verificar se a localização do curso em escolas, departamentos, faculdades
diferentes ou mesmo da Ciência da Informação ocasionam algum tipo de influência acadêmico-institucional nas citações.
Portanto, este trabalho apresenta os resultados, especificamente da Arquivologia localizados nas categorias A, AB e ABM, da análise da influência acadêmico-institucional, a partir
das citações das referências contidas nos planos de ensino das disciplinas teóricas específicas,
assim como os resultados da primeira pergunta do questionário respondido pelos professores
dessas disciplinas, que buscou saber quais as referências, contidas naqueles planos de ensino,
são vistas para eles como as mais relevantes. Ainda a fim de obter um perfil das citações das
referências dos planos de ensino, bem como aquelas referências advindas dos questionários,
as mesmas foram tabuladas segundo a tipologia documental, o ano de publicação (agrupados
em décadas) e o idioma da obra referenciado.

Análise de citação das referências
Categoria A
A análise das referências da categoria A equivale a citações de dois cursos de Arquivologia, localizados na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e na Universidade Federal
de Santa Maria (UFSM). Das 31 referências citadas nos planos de ensino, entre obrigatórias
e complementares, três obras prevaleceram como as mais citadas, visto que elas apareceram
nos dois planos de ensino das disciplinas teóricas específicas, denominada de Fundamentos
Arquivísticos (UEPB) e Introdução aos estudos da Arquivologia (UFSM). Essas obras mais citadas são:
Quadro 1 – Obra mais citada da Arquivologia – Categoria A
Freq.

Obra

Autor

2

Arquivos permanentes: tratamento documental

BELLOTO, Heloísa Liberalli

2

Arquivística: teoria e prática de uma Ciência da
Informação

SILVA, Armando Malheiro et.al.

2

Os fundamentos da disciplina Arquivística

ROUSSEAU, Jean-Yves, COUTURE, Carol

Fonte: Tanus (2013, p. 126).
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As 25 referências restantes apresentaram uma dispersão igual a um, visto que elas se
distribuíram sem repetição nos planos de ensino das disciplinas teóricas específicas dos cursos de Arquivologia. Essas referências convergem para as apreensões diversificadas do campo,
suas práticas e objetos, como as obras: “Archivística General: teoria y práctica”, “El princípio
de Procedência y los otros princípios de la Archivística” e “Arquivos, Documentos e Informação” da autora espanhola Antonia Heredia Herrera, o que a coloca dentre os autores mais citados, com frequência igual a três. A autora brasileira Heloísa Liberalli Belloto, além de ter as
duas obras mais citadas está entre os autores mais citados, pois ao lado do manual “Arquivos
permanentes”, acrescenta-se também a referência “Arquivística: objeto, princípios e rumos”.
Assim, das 31 referências, pode-se notar a prevalência de dois autores: Heloísa Liberalli Belloto e Antonia Heredia Herrera, cada uma citada três vezes, seguida de cinco autores, os quais
tiveram duas citações cada, e o restante, 15 referências o equivalente a uma citação.
Quadro 2 – Autor mais citado da Arquivologia – Categoria A
Freq.

Autor mais citado

3

BELLOTO, Heloísa Liberalli

3

HERRERA, Antonia Heredia

2

FONSECA, Maria Odila; JARDIM, José Maria

2

LODOLINI, Elio

2

SILVA, Armando Malheiro et al.

2

ROUSSEAU, Jean-Yves, COUTURE, Carol

2

GOMÉZ, Pedro Lopez; DOMINGUÉS, Olga Gallego
Fonte: Tanus (2013, p. 126).

Quando se perguntou aos professores responsáveis por essas disciplinas quais as obras
mais relevantes contidas no plano de ensino, a dispersão foi de 100%, não havendo neste caso
nenhuma coincidência entre as dez obras citadas. Embora não haja uma obra considerada como
a mais relevante que seja comum aos dois cursos, os autores mais citados anteriormente mantiveram-se os mesmos, alterando apenas a frequência. Assim, Antonia Heredia Herrera se manteve estável com três citações, e Heloísa Liberalli Belloto apresentou frequência igual a dois. Ainda
a fim de obter um perfil das referências das disciplinas teóricas específicas, objetivou-se classificá-las segundo o tipo, o ano da obra e o idioma em que foram citadas. Desse modo, observa-se
que prevalece nas duas categorias – obras mais citadas e obras mais relevantes – o uso de livro
(71% e 70%), a década de 1990 (com 48,4% e 60%), e o idioma em português (61,3% e 70%).
Por fim, é possível perceber que as referências citadas nesses dois cursos de Arquivologia concentram, de modo geral, no próprio campo. Isso porque em nenhum dos cursos
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houve citações de autores mais próprios de outros campos ou cuja temática fosse de interesse
comum aos cursos de Biblioteconomia e/ou Museologia. Embora tenha sido citada a temática
da Ciência da Informação, são obras que buscam dialogar com a própria epistemologia da
Arquivologia, áreas diferentes e afins que vêm desenvolvendo conexões, por conta de uma
nova abordagem da Arquivologia. Portanto, acredita-se que as referências citadas refletem a
posição na estrutura acadêmico-institucional, de afastamento com aqueles outros dois cursos,
dado a ausência de obras de interesse comuns.

Categoria AB
A categoria AB representa os cursos de Arquivologia e de Biblioteconomia localizados
em uma mesma instituição de ensino superior, essa disposição ocorre em sete universidades,
são elas: Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Universidade Estadual de Londrina
(UEL), Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade Federal do Espírito Santo
(UFES), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Estadual Paulista (UNESP)
e Universidade Federal da Paraíba (UFPB), tendo ainda em quatro dessas universidades a
pós-graduação em Ciência da Informação: UEL, UFF, UNESP e UFPB. Em cada um dos sete
cursos de Arquivologia selecionou-se as seguintes disciplinas: Fundamentos de Arquivologia,
(FURG), Fundamentos da Ciência da Informação e Arquivística, (UEL), Epistemologia da Ciência da Informação (UFAM), Introdução à Arquivologia (UFES), Fundamentos Arquivísticos
(UFF), Introdução à Ciência da Informação (UNESP), e Fundamentos da Arquivística (UFPB).
No caso da UNESP, essa disciplina fazia, na época da coleta de dados, parte do tronco comum
entre os cursos de Arquivologia e Biblioteconomia, o que revela uma proximidade entre os
campos, sobretudo, quando expresso ainda pelo nome de Ciência da Informação. Contudo,
sabe-se que o currículo passou por alterações, passando a apresentar posteriormente a disciplina Fundamentos teóricos da Arquivologia. Essa mudança no currículo revela o quanto ele
é um artefato dinâmico e construído socialmente visando satisfazer as demandas e interesses
da comunidade acadêmica. Assim, é provável que outros currículos de outros cursos também
tenham sofrido alterações ao longo desse processo de pesquisa.
Coletou-se o plano de ensino de todas essas disciplinas, totalizando, assim, 172 referências, entre obrigatórias e complementares. Por meio da análise das referências contidas nesses
planos de ensino, observou-se que houve uma alta dispersão das referências, pois 79 delas foram citadas apenas uma vez, 24 referências foram citadas duas vezes e apenas uma referência
foi citada três vezes. Para a ilustração das obras, realizou-se o corte das obras mais citadas, o
qual se valeu da frequência igual e maior que quatro, de modo que pudesse apresentar as três
maiores frequências, neste caso 6, 5 e 4, como se pode perceber abaixo:
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Quadro 3 – Obra mais citada da Arquivologia – Categoria AB
Freq.

Obra

Autor

6

Arquivologia e Ciência da Informação

FONSECA, Maria Odila

6

Os fundamentos da disciplina arquivística

ROUSSEAU, J. Y.; COUTURE, C.

5

A nova arquivística na modernização administrativa

LOPES, Luis Carlos

5

Arquivos Modernos

SCHELLENBERG, Theodore Roosevelt

4

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística

ARQUIVO NACIONAL (BRASIL)

4

Arquivos permanentes: tratamento documental

BELLOTO, Heloísa Liberalli

4

Lei 8.159 de 8 de Janeiro de 1991

BRASIL

4

Arquivos: teoria e prática

PAES, Marilena Leite

4

Arquivística: teoria e prática de uma Ciência da
informação

SILVA, Armando Malheiro et al.

Fonte: Tanus (2013, p. 128).

As obras “Arquivologia e Ciência da Informação” e “Os Fundamentos da disciplina
arquivística”, citadas em seis dos sete cursos dessa categoria, revela o uso de dois livros que
abordam a relação do campo da Arquivologia com a Ciência da Informação e da informação
como objeto de estudo. As outras duas obras mais citadas conjugam uma obra teórica “A nova
arquivística na modernização administrativa”, que também dialoga com a informação e com
a Ciência da Informação, e outra voltada mais para prática, “Arquivos Modernos”, do arquivista norte-americano conhecido pela atribuição de valor aos documentos (valor primário
e secundário) e pela gestão de documentos. Interessante perceber também a presença em
quatro planos de ensino da “Lei n.º 8.159 de 8 de Janeiro de 1991”, que dispõe sobre a política
nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências. Além dessas obras, o livro
“Arquivística”, dos autores portugueses, citado quatro vezes, marca de novo a presença da Ciência da Informação e da ideia da informação como objeto de estudo. Por outro lado, a obra
de Marilena Leite Paes “Arquivos: teoria e prática” apresenta-se mais como um manual, uma
obra voltada mais para o fazer e a prática nos arquivos, que propriamente uma obra teórica.
A análise das referências demonstrou que os cursos de Arquivologia quando localizados próximos dos cursos de Biblioteconomia e da Ciência da Informação refletem no ensino
das disciplinas teóricas específicas, dado a prevalência de obras voltadas para a temática da
informação e daqueles outros dois campos. Tal percepção pode ser vista por meio de indicação de obras como: “Atuação profissional na área de informação” da autora Marta Lígia
Pomim Valentim (Org.), “Abordagem inter e transdisciplinar em ciência da informação”, de
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Maria da Paixão Neres de Souza, “O tempo e o espaço da Ciência da Informação”, de Aldo de
Albuquerque Barreto, e, “O profissional da informação e sua relação com as áreas de Biblioteconomia/Documentação, Arquivologia e Museologia” e “Arquivologia, Biblioteconomia:
Interfaces das Ciências da informação”, de Johanna W. Smit.
Além de saber quais as obras mais citadas, empreendeu-se a totalização dos autores
mais citados nos planos de ensino, o que resultou novamente em uma dispersão de autores,
a saber: dois autores foram citados seis vezes, cinco autores quatro vezes, quatro autores três
vezes, 14 autores foram citados duas vezes e com uma citação cada autor apareceu 57 vezes,
sendo apresentados aqui apenas os mais citados, com frequência igual e maior que sete.
Quadro 4 – Autor mais citado da Arquivologia – Categoria AB
Freq.

Autor

14

BRASIL

8

BELLOTTO, Heloísa Liberalli

7

FONSECA, Maria Odila

7

FONSECA, Maria Odila; JARDIM, José Maria

7

LOPES, Luís Carlos
Fonte: Tanus (2013, p. 130).

O autor mais citado, com 14 citações, refere-se a leis e decretos, cuja autoria é atribuída
ao país (Brasil). A autora Heloísa Liberalli Bellotto aparece entre os autores mais citados, com
frequência igual a oito, por conta da variedade de obras sugeridas nos planos de ensino, entre
elas: “Arquivos Permanentes”, citada quatro vezes, “Arquivística: objetos, princípios e rumos”,
com frequência igual a dois, “Os desafios da formação dos modernos arquivistas” e “Archivística, Archivos, y Documentos”, com frequência igual a um cada. Essa autora aborda questões
teóricas e epistemológicas do campo, contribuindo para o entendimento da informação como
objeto de estudo da Arquivologia, bem como, sua relação com a Ciência da Informação.
Em relação às obras apontadas pelos professores como as mais relevantes, seis cursos
de Arquivologia dessa categoria AB responderam ao questionário, com exceção da UNESP.
O resultado apontou que se mantiveram as mesmas obras mais citadas anteriormente apresentadas. O total de obras apontadas para essa questão foi de 25 referências, apresentando-se,
abaixo, as duas maiores frequências obtidas, quatro e três. As demais frequências correspondem a dois com quatro obras, e com frequência igual a um, dez obras, o que demonstra uma
variedade de títulos citados.
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Quadro 5 – Obra mais relevante da Arquivologia – Categoria AB
Freq.

Obras citadas como as mais relevantes

Autor

4

Os fundamentos da disciplina arquivística

ROUSSEAU, Jean-Yves; COUTURE, Carol.

3

Arquivologia e Ciência da Informação

FONSECA, Maria Odila

Fonte: Tanus, (2013, p. 130).

Quando se agrupou os autores das obras citadas como as mais relevantes, obteve-se o
seguinte resultado:
Quadro 6 – Autor mais relevante da Arquivologia – Categoria AB
Freq.

Autor

4

ROUSSEAU, Jean-Yves; COUTURE, Carol.

3

FONSECA, Maria Odila

3

BELLOTO, Heloísa Liberalli

3

SCHELLENBERG, Theodore Roosevelt
Fonte: Tanus, (2013, p. 131).

Esses quatro autores, citados 13 vezes nos sete planos de ensino revelam que, além de
terem suas obras mais citadas, e serem os autores mais citados, eles são também considerados os mais relevantes para os cursos dessa categoria AB. Em suma, são obras e autores que
conjugam a teoria e o saber arquivístico, o que torna harmonioso o ensino de um curso de
graduação. Para uma visualização completa do perfil das 172 referências sugeridas nos planos
de ensino e das 25 obras apontadas como as mais relevantes pelos professores, apresentase que as porcentagens mais altas correspondem aos livros tanto para as obras mais citadas
como para as mais relevantes, com respectivamente 51,2% e 76%, datadas da década de 2000,
expressas em sua maioria com 52,9% e 56%, o que diferencia da categoria A que predomina
obras datadas da década anterior, escritas ou traduzidas para o português com 87,8% e 100%.

Categoria ABM
Os cursos de Arquivologia pertencentes à categoria ABM encontram-se alocados em
sete instituições de ensino superior, são elas: Universidade de Brasília (UnB), Universidade
Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade
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Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Sendo que na UnB, UFBA, UFSC e na UFMG possuem pós-graduação em Ciência da
Informação. Dos sete cursos de Arquivologia foram coletadas 176 referências de cinco cursos
(UnB, UNIRIO, UFGRS, UFSC e UFMG), sendo que no caso da UFMG, optou-se em coletar
as referências de duas disciplinas, que se enquadravam particularmente na concepção de disciplina teórica específica, nomeadas de Introdução à Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia e Fundamentos da Arquivologia. As outras disciplinas dos outros cursos, que fazem parte
dessa análise são: Introdução à Arquivologia (assim nomeadas na UnB, UFSC e UNIRIO) e
Introdução à Ciência da Informação, na UFRGS, que faz parte do tronco comum com os cursos de Biblioteconomia e Museologia.
As referências do curso de Arquivologia dessa categoria ABM apresentaram uma alta
dispersão, e por esse motivo, optou-se por mostrar as três maiores frequências, no caso: cinco,
quatro e três, as demais frequências duas e uma, correspondem à citação de nove títulos e 121
títulos diferentes. Dentre as obras mais citadas prevalecem as obras e autores já apresentados
em outras categorias (categoria A e AB). Conforme se pode notar abaixo, as referências contidas nos planos de ensino dessa categoria conjugam obras específicas da Arquivologia e obras
que tratam da relação deste campo com o da Ciência da Informação, a saber:
Quadro 7 – Obra mais citada da Arquivologia – Categoria ABM
Freq.

Obra

Autor

5

Arquivologia e Ciência da Informação

FONSECA, Maria Odila

5

Arquivos: teoria e prática

PAES, Marilena Leite

5

Arquivos modernos: princípios e técnicas

SCHELLENBERG, Theodore Roosevelt

5

Dicionário brasileiro de terminologia arquivística

ARQUIVO NACIONAL (BRASIL)

4

Arquivística: teoria e prática de uma Ciência da Informação SILVA, Armando Malheiro et.al.

3

Arquivos permanentes: tratamento documental

BELLOTTO, Heloísa Liberalli.

3

Manual de arranjo e descrição de arquivos

ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS
HOLANDESES

3

O respeito aos fundos em arquivística: princípios teóricos
DUCHEIN, Michel
e problemas práticos

3

Os Fundamentos da Disciplina Arquivística

ROUSSEAU, Jean-Yves; COUTURE, Carol.

Fonte: Tanus, (2013, p. 135).

Contudo, duas obras “Manual de arranjo e descrição de arquivos” e “O respeito aos
fundos em arquivística: princípios teóricos e problemas práticos”, igualmente, ainda não tinham aparecido dentre as mais citadas, o que revela um interesse histórico pelos clássicos
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dos cursos de Arquivologia dessa categoria. Interessante perceber que este manual traduzido
pelo Arquivo Nacional, corresponde ao Manual dos Holandeses, o qual foi escrito no final
do século XIX, considerado marco da Arquivologia como disciplina científica. A obra do
norte-americano Michel Duchein traz a discussão fulcral para a Arquivologia, o princípio de
respeito aos fundos, também desenvolvido no final do século XIX, e visto como marco para a
área e organização dos arquivos.
De modo semelhante à categoria anterior, os cursos de Arquivologia desta categoria
ABM também apresentam, em alguns casos, citações de obras de interesse comum à Biblioteconomia e/ou Museologia, como, por exemplo, a obra “O profissional da informação: formação, perfil e atuação profissional”, de Marta Ligia Pomim Valentim (Org.), que teve duas citações. As demais obras com uma citação cada correspondem a: “Biblioteca” de Edson Nery da
Fonseca, “Bibliotecas digitais: uma nova cultura, um novo conceito, um novo profissional”, de
Helena Pereira Silva, Othon Jambeiro e Angela Maria Barreto, “Ciência da Informação e Biblioteconomia: novos conteúdos e espaços de atuação”, de Marlene Oliveira (Org.), “Moderno
profissional da informação: elementos para a sua formação no Brasil”, de José Augusto Chaves
Guimarães, “Os museus na era do virtual” de Ulpiano T. Bezerra Meneses, entre outras.
Dentre os autores mais citados estão àqueles responsáveis pelas obras mais citadas
(Fonseca, Paes, Bellotto, Schellenberg, entre outros), os quais têm com a inclusão de outras
obras a frequência alterada para mais. A autoria Brasil refere-se a cinco diferentes leis citadas,
quatro decretos e um parecer, o que o coloca como autor mais citado, relevando também a
importância da legislação nos cursos de Arquivologia.
Quadro 8 – Autor mais citado da Arquivologia – Categoria ABM
Freq.

Autor

10

BRASIL

7

BELLOTTO, Heloísa Liberalli

7

JARDIM, José Maria

7

PAES, Marilena Leite

7

SCHELLENBERG, Theodore Roosevelt

6

ARQUIVO NACIONAL (BRASIL)

5

FONSECA, Maria Odila

5

LOPES, Luís Carlos

4

DUCHEIN, Michel

4

SILVA, Armando Malheiro et.al.
Fonte: Tanus (2013, p. 136).
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Em relação às obras mais relevantes apontadas pelos professores, com exceção do curso
de UFSC, teve-se uma dispersão ainda maior, visto que das 30 obras citadas, apenas uma delas
coincidiu como a mais referenciada, a qual foi seguida de mais cinco obras com duas citações
cada, e o restante, 17 com uma citação cada.
Quadro 9 – Obra mais relevante da Arquivologia – Categoria ABM
Freq.

Obra

Autor

3

Arquivos permanentes: tratamento documental

BELLOTTO, Heloísa Liberalli

2

Arquivos modernos: princípios e técnicas

SCHELLENBERG, Theodore Roosevelt

2

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística ARQUIVO NACIONAL (BRASIL)

2

Manual de arranjo e descrição de arquivos

2

O respeito aos fundos em arquivística: princípios
DUCHEIN, Michel
teóricos e problemas práticos

2

Os fundamentos da disciplina arquivística

ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS HOLANDESES

ROUSSEAU, Jean-Yves; COUTURE, Carol

Fonte: Tanus (2013, p. 137).

Destaca-se que dentre os autores mais relevantes, a autora Angélica Alves da Cunha
Marques, embora não esteja contemplada no Quadro 9 (da obra mais relevante), aparece neste momento por conta de dois trabalhos diferentes citados. O mesmo ocorre com o autor Eric
Ketelaar, que tem duas obras citadas: “Ethnologie archivistique” e “Archival Theory and the
Dutch Manual, The Difference Best Postponed?”. E, justifica-se a liderança de Bellotto, como
autor mais relevante, por conta da citação “As fronteiras da documentação”, que ao lado da
obra “Arquivos Permanentes”, totalizam uma frequência igual a quatro. Desse mesmo modo,
Schellenberg aparece com frequência maior que a do Quadro 9, em razão da citação da obra
“Documentos Públicos e Privados: arranjo e descrição”.
Quadro 10 – Autor mais relevante da Arquivologia – Categoria ABM
Freq.

Autor

4

BELLOTTO, Heloísa Liberalli

3

SCHELLENBERG, Theodore Roosevelt

2

ARQUIVO NACIONAL (BRASIL)

2

ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS HOLANDESES

2

DUCHEIN, Michel

2

KETELAAR, Eric

2

MARQUES, Angélica Alves da Cunha

2

ROUSSEAU, Jean-Yves; COUTURE, Carol
Fonte: Tanus (2013, p. 137).
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Por fim, apresentam-se as características das 206 referências, as quais consistem em
176 referências advindas do plano de ensino e 30 referências apontadas pelos professores
como as mais relevantes. Percebe-se, então, que prevalece, assim como nas outras categorias
(A e AB) referentes ao curso de Arquivologia, o uso predominante de livros (38,6% e 46, 7%),
as obras datadas dos anos 2000, com 47,2 e 40%, exceto na categoria A, onde prevalecem as
obras dos anos de 1990, e nas três categorias as obras escritas e/ou traduzidas para o português, com 87, 5% e 90%.

Síntese da análise das citações
As citações nos planos de ensino dos cursos de Arquivologia refletem a localização acadêmico-institucional dos cursos, pois quando analisados os cursos da categoria A, com os cursos da
categoria AB e ABM, aqueles apresentam mais obras específicas, isto é, obras de interesse próprias
do campo da Arquivologia, enquanto os cursos das outras duas categorias além das obras específicas fazem referências também a obras de interesse para as outras áreas (Biblioteconomia e Museologia). Mesmo que a frequência de citações dessas obras de comum interesse entre as áreas seja
baixa, o que impossibilitou que tais obras fossem representadas nos Quadros entre as mais citadas,
é possível notar que elas aparecem nos planos de ensino dos cursos de Arquivologia localizados
nas instituições de ensino onde possuem aqueles dois cursos de graduação.
A relação entre a Arquivologia e a Ciência da Informação parece transpor a questão da
localização acadêmico-institucional, visto que as citações que envolvem esta temática estão
presentes em todas as três categorias, A, AB e ABM, com destaque para a primeira categoria
que das três obras mais citadas, duas envolvem-se com o tema da Ciência da Informação, o
que chama a atenção porque não há uma proximidade com o programa de pós-graduação
nos dois cursos da categoria A. Nas outras categorias AB e ABM, a Ciência da Informação
se faz presente por meio dos oito programas de pós-graduação situados próximos dos cursos
de Arquivologia, o que acaba por refletir em mais citações de obras que envolvem esses dois
campos, algo já esperado. Portanto, o fato do contato entre a Arquivologia e a Ciência da Informação ter ocorrido em todas as três categorias demonstra que são áreas que vêm estabelecendo estreita ligação desde a epistemologia até o ensino, podendo considerar que as relações
entre a Arquivologia e Ciência da Informação extrapolam o nível acadêmico-institucional.
Com relação ao perfil das referências citadas nos 15 planos de ensino, as quais totalizaram 379 referências, constata-se que 178 são livros, o que corresponde a 47%, 180 obras,
47,5% são datadas da década 2000, e 324 obras são escritas e/ou traduzidas para o português,
o que equivale a 85,5%.
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Quadro 11 – Classificação das obras citadas nos planos de ensino
Freq.

%

Décadas
das obras

Freq.

%

Idioma

Freq.

%

Livro

178

47

2000

180

47,5

Português

324

85,5

Artigo

100

26,4

1990

123

32,5

Espanhol

31

8,2

Capítulo de livro

46

12,1

1980

25

6,6

Inglês

16

4,2

Site

13

3,4

1970

23

6,1

Francês

5

1,3

Decreto

12

3,2

Sem data

21

5,5

Italiano

3

0,8

Lei

11

2,9

1960

6

1,6

Total

379

100

Dissertação

4

1,1

1920

1

0,3

Outro

4

1,1

Total

379

100

Documento eletrônico

3

0,8

Tese

3

0,8

Periódico

2

0,5

Parecer

1

0,3

Relatório

1

0,3

Verbete

1

0,3

379

100

Tipologia das obras

Total

Fonte: Tanus (2013, p. 159).

As 65 obras consideradas como as mais relevantes, citadas nos 13 questionários, resultaram, igualmente, a maioria, no formato de livros, 40 obras, com 61,5%, 29 obras, da década
2000, com 44,6%, e 59 obras no idioma português, o que totaliza 90,8%, conforme se pode
visualizar no Quadro 12:
Quadro 12 – Classificação das obras citadas como mais relevantes
Tipologia das obras

Freq.

%

Décadas das obras

Freq.

%

Idioma

Freq.

%

Livro

40

61,5

2000

29

44,6

Português

59

90,8

Artigo

11

16,9

1990

25

38,5

Espanhol

4

6,2

Capítulo de livro

8

12,3

1970

5

7,7

Francês

1

1,5

Dissertação

2

3,1

1980

5

7,7

Inglês

1

1,5

Tese

2

3,1

1960

1

1,5

Total

65

100

Lei

1

1,5

Total

65

100

Verbete

1

1,5

Total

65

100
Fonte: Tanus (2013, p. 159).
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Percebe-se, então, que as referências citadas, tanto nos planos de ensino quanto nos
questionários, estão em sintonia, pois prevaleceram em ambos a tipologia documental: livros,
artigos e capítulos de livros, datados, majoritariamente, da década de 2000 e 1990, escritas e/
ou editadas no idioma oficial, e nas línguas estrangeiras, como o espanhol, francês e inglês,
com exceção do italiano, que aparece no Quadro das obras citadas, mas não no Quadro das
mais relevantes. Essa variedade de tipos, décadas e idiomas das obras demonstram uma variedade desejável no ensino da Arquivologia, e uma atualidade da produção e acessibilidade
de leitura.

Considerações finais
Os resultados desta pesquisa, da análise das citações das referências contidas nos planos
de ensino e no questionário apontaram diferenças entre os cursos de Arquivologia, quando
localizados nas categorias A, AB e ABM. Contudo, independente da localização do curso e/
ou proximidade com outros cursos de graduação e pós-graduação, diversas obras da Ciência
da Informação, e obras cuja temática focalizam na Arquivologia e na Ciência da Informação
foram citadas em todos os cursos daquelas três categorias. Essa proximidade entre a Ciência
da Informação e a Arquivologia, para além das citações pode ser constatada inclusive na literatura da área, que passou a se efetivar de modo mais intenso nos últimos vinte anos do século
XX, por meio das novas abordagens da Arquivologia, ainda em voga, que privilegiam uma
Arquivística Integrada e interdisciplinar, tendo como objeto de estudo a informação orgânica
e o destaque para a autonomia da Arquivologia, que durante longo tempo foi considerada
como disciplina auxiliar da História e da Administração. (ROUSSEAU; COUTURE, 1998)
Nessa direção da história da Arquivologia, Silva (2011) apresenta que os arquivos podem ser vistos a partir de três diferentes perspectivas: visão histórica, visão gerencial e visão informacional. Assim, para o autor, a primeira visão histórica predominante ao longo
do século XIX estabeleceu relações com o modelo de instituição arquivística cuja dimensão
patrimonial privilegiava os acervos custodiados, voltados para a produção historiográfica.
O segundo momento da Arquivologia, a visão gerencial refere-se ao momento histórico de
crescimento dos documentos gerados no contexto do século XX, que demandavam das instituições eficiência e eficácia frente aos problemas da explosão documental. A terceira visão
informacional, difundida no final do século XX, advém da necessidade de atualização das
práticas arquivísticas relacionadas aos discursos anteriores. A informação torna-se elemento
central, objeto de estudo, e recurso estratégico para as instituições arquivísticas, potencializando a interface da Arquivologia com a Ciência da Informação. (SILVA, 2011)
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Pode-se perceber, inclusive, que as configurações acadêmico-institucionais dos cursos
de Arquivologia, refletem a intensidade com a Ciência da Informação, posto que, os cursos
de Arquivologia estão institucionalizados, em sua maioria, nas escolas, faculdades, institutos
e departamentos de Ciência da Informação, e próximos dos programas de pós-graduação em
Ciência da Informação (Ver Apêndice). Salienta-se que, essas configurações acadêmico-institucionais representam uma relação histórica e uma relação de poder-saber, que se estabelecem entre as partes envolvidas.
Ademais, acredita-se que o contato entre os cursos de Arquivologia, Biblioteconomia
e Museologia nas diversas instituições de ensino superior constitui-se em um elemento capaz
de contribuir para o fortalecimento dos campos científicos, na medida, em que são convocados a pensar sobre si próprio e sobre o outro, o que incita discussões mais verticalizadas
dos campos. Haja vista a necessidade de que dialoguem de modo mais reto, cumprindo dessa
maneira o compromisso com formações mais críticas e em locais mais afeitos às discussões
científicas, as universidades.
Por fim, deseja-se que esse cenário profícuo de proximidade institucional continue vigorando, e que as localizações dos cursos sejam consideradas como um elemento a mais, capaz de fazer que os cursos e campos dialoguem, extrapolando a configuração acadêmico-institucional, do plano administrativo, indo ao encontro de relações epistemológicas, gerando,
com isso, discussões mais fecundas e mais qualitativas. A intenção não é que os cursos sejam
fundidos em um só, ou que sejam vistos apenas como subáreas da Ciência da Informação,
mas sim de que os cursos e campos possam interagir sem o medo de que um campo ocupe o
outro, que esteja no espaço do outro, conscientes de que há relações em comum, elementos
transversais que perpassam os campos como, por exemplo, a preocupação com os acervos,
documentos, patrimônio, cultura, armazenamento, organização, acesso, informação, usuário,
digitalização, preservação e memória.
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APÊNDICE – Localização acadêmico-institucional dos cursos de Arquivologia
Curso de Biblio. e/ Pós em
ou Museologia
CI

Categoria

Sigla

Reg.

A

UEPB

NE

A

UFSM

S

AB

UFAM

N

B

AB

UFPB

NE

B

AB

FURG

S

B

AB

UEL

S

B

AB

UFES

SE

B

AB

UFF

SE

B

C.I

Instituto de Arte e Comunicação Social

AB

UNESP

SE

B

C.I

Faculdade de Filosofia e Ciências.
Departamento de Ciência da Informação

ABM

UNB

CO

B

M

C.I

Faculdade de Ciência da Informação

ABM

UFPA

N

B

M

ABM

UFMG

SE

B

M

ABM

UNIRIO

SE

B

M

ABM

UFBA

NE

B

M

ABM

UFRGS

S

B

M

ABM

UFSC

S

B

M

C.I

C.I

Localização dos cursos de Arquivologia
Centro de Ciências Biológicas e Sociais
Aplicadas
Centro de Ciências Sociais e Humanas.
Departamento de Documentação
Instituto de Ciências Humanas e Letras.
Departamento de Biblioteconomia
Centro de Ciências Sociais Aplicadas.
Departamento de Ciência da Informação
Instituto de Ciências Humanas e da
Informação
Centro de Educação, Comunicação e Artes.
Departamento de Ciência da Informação
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas.
Departamento de Arquivologia

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas.
Faculdade de Biblioteconomia
C.I

Escola de Ciência da Informação
Centro de Ciências Humanas e Sociais. Escola
de Arquivologia

C.I

C.I

Instituto de Ciência da Informação
Faculdade de Biblioteconomia e
Comunicação. Departamento de Ciência da
Informação
Centro de Ciências da Educação.
Departamento de Ciência da Informação
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Uma proposta de formação mínima para os cursos de
Arquivologia das universidades brasileiras

Flávia Helena Oliveira
Renato Tarciso Barbosa de Sousa

Existem, atualmente, 16 cursos de graduação em Arquivologia no Brasil, distribuídos
nos estados de São Paulo, Amazonas, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Paraíba, Pará, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Todos são oferecidos
em universidades públicas federais ou estaduais. Seis desses cursos foram criados após a implantação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais (REUNI)1, instituído pelo Governo Federal por meio do Decreto n.o 6.096, de 24 de
abril de 2007.
A pós-graduação ocorre no nível de especialização, mestrado e doutorado. Entretanto, as
pesquisas são desenvolvidas, em sua maioria, no âmbito da pós-graduação de outras áreas, tais
como: História, Biblioteconomia e Ciência da Informação. Além dos cursos oferecidos pelas
universidades, o Arquivo Nacional (AN) ministra os cursos: 1)Organização, Planejamento e
Direção de Arquivos e 2)Políticas de Informação e Organização do Conhecimento. Também são
oferecidos cursos, sazonalmente, por instituições privadas. (SANTOS, 2011, p. 56)
Apesar de extinto recentemente, é necessário referenciar outro curso de grande relevância na área, o Curso de Especialização em Organização de Arquivos oferecido pela Uni-

1

O REUNI foi instituído com o objetivo de criar condições para a ampliação do acesso e permanência na graduação de nível
superior, por meio das seguintes diretrizes: redução das taxas de evasão; ocupação de vagas ociosas; aumento da oferta de
vagas; ampliação da mobilidade estudantil; revisão da estrutura acadêmica; diversificação das modalidades de graduação;
ampliação das políticas de assistência estudantil; articulação entre educação básica, superior e pós-graduação.
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versidade de São Paulo (USP), entre 1986 e 2008.2 A importância desse curso deve-se, não somente, por sua implantação ser anterior a existência de linhas de pesquisa que contemplassem
temas arquivísticos nas pós-graduações das universidades, como também, por ter oferecido
além do aprofundamento teórico aos arquivistas, a oportunidade de graduados em outras
áreas se inserirem no campo arquivístico. O curso ocorreu no âmbito do Instituto de Estudos
Brasileiros (IEB) e da Escola de Comunicações e Artes (ECA).
Entretanto, em abril de 2012, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UNIRIO)
abriu as inscrições para o processo seletivo do primeiro Mestrado Profissional em Gestão
de Documentos e Arquivos. Foram oferecidas vinte vagas, nas linhas de pesquisa: “Arquivos,
Arquivologia e Sociedade” e “Gestão de Arquivos na Arquivologia Contemporânea”. Tratase do primeiro programa de pós-graduação proposto, no Brasil, especificamente na área de
Arquivologia.
Existem associações profissionais nacionais e estaduais. O principal objetivo dessas associações é reunir os profissionais da área e buscar defender os direitos classistas. Além disso,
as associações realizam outras atividades, tais como, organização de eventos, cursos e promoção de venda de livros e periódicos.
As associações profissionais brasileiras integram o Conselho Nacional de Arquivos
(CONARQ), órgão responsável por definir a política nacional de arquivos públicos e privados
e por exercer orientação normativa sobre as práticas de gestão de documentos. Até 1994, somente a Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB) representava a categoria profissional.
Todavia, em 2001, com a inclusão das associações como membro do conselho do CONARQ,
as demais associações ingressaram na composição do conselho para uma participação rotativa. (SOUZA, 2010)
O aumento do número de associações profissionais é uma consequência natural da
ampliação dos cursos de graduação em Arquivologia. A maioria, dentre as nove associações,
foi criada após a implantação de um curso de Arquivologia no local.
A área também conta com eventos periódicos. Os principais eventos nacionais são:
• Congresso Brasileiro de Arquivologia (CBA), organizado pela AAB, desde 1972. O
evento costuma ocorrer a cada dois anos e em 2012 alcançou sua a edição XVII;
• Congresso Nacional de Arquivologia (CNA), organizado pela Executiva Nacional de
Associações Regionais de Arquivologia (ENARA), também tem a frequência bienal e
encontra-se em sua edição V.

2
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Além dos congressos regulares é frequente a ocorrência de fóruns, seminários e outros
encontros organizados por universidades, associações arquivísticas, instituições de pesquisa
e instituições públicas.
Outro evento relevante é o Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação
(ENANCIB), que exerce um papel importante como espaço de interlocução entre a Arquivologia e a Ciência da Informação. A despeito das discussões sobre a interação ou distanciamento
epistemológico entre os dois campos, atualmente, na classificação das áreas do conhecimento,
atribuída pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a
Ciência da Informação integra, com outras áreas, a grande área das Ciências Sociais Aplicadas
e tem como subáreas a Teoria da Informação, a Biblioteconomia e a Arquivologia.
No X ENANCIB, em 2009, Marques apresentou um levantamento realizado entre as
1.062 comunicações orais presentes nos anais do I ao IX ENANCIB, em que foram identificados 35 trabalhos com temáticas relacionadas à Arquivologia. O mapeamento demonstra
como a Arquivologia vem conquistando espaço no evento.
São publicados os seguintes periódicos estritamente técnicos na área: a) Arquivo e Administração, publicada pela AAB, sediada no Rio de Janeiro; b) Cenário Arquivístico, elaborado pela ABARQ, sediada em Brasília; c) Arquivística3.net, periódico eletrônico sem vínculo
institucional, organizado por dois arquivistas do Rio de Janeiro.
Podemos acrescentar à produção bibliográfica, outros tipos de obras sobre a temática
arquivística que foram recentemente identificados em pesquisa desenvolvida por Vanderlei
Santos. O levantamento incluiu traduções, periódicos arquivísticos, artigos em periódicos de
áreas correlatas, instrumentos de descrição e narração de ações institucionais, textos originais
que não foram publicados e anais de eventos.
Nas 235 obras identificadas foi possível verificar uma concentração da produção bibliográfica na região sudeste (Rio de Janeiro e São Paulo) e no Distrito Federal (Brasília).
Conforme demonstrado no Quadro elaborado por Santos:
Quanto à origem dessas publicações foi observado que 45,54% delas foram publicadas
por instituições arquivísticas, 20,42% por editoras comerciais, 13,62% por universidades e
instituições de ensino e 12,34% por instituições públicas em geral e 8,08% por associações
profissionais. Contudo, a ampla vantagem numérica nas publicações das instituições arqui-

3

No Brasil, os termos Arquivologia e Arquivística são utilizados como sinônimos para referir-se a “disciplina que tem por
objeto o conhecimento dos arquivos e dos princípios e técnicas a serem observados na sua constituição, organização, desenvolvimento e utilização”. (CUNHA; CAVALCANTE, 2008) Neste trabalho optamos pelo uso do termo Arquivologia por
ser a denominação utilizada pelo CNPq e pelos cursos universitários que compõem o universo aqui observado. Contudo,
eventualmente, o termo Arquivística surgirá em citações diretas, nomes de publicações ou referências bibliográficas.
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vísticas justifica-se pela necessidade de publicação de instrumentos de descrição de acervos e
de ações institucionais.
Outra importante contribuição das instituições arquivísticas à vantagem numérica nas
publicações pode ser creditada à revista Acervo, publicada pelo Arquivo Nacional desde 1986.
Apesar de não ter sido criada com objetivos acadêmicos ou de difusão da Arquivologia como
disciplina, a revista Acervo publicou textos com importantes reflexões arquivísticas, representando, em sua primeira fase (1986–1989), o principal periódico da área no Brasil. Sua
publicação foi suspensa em 1990 e retomada em 1993 em um novo formato; cada número
passou a ser dedicado a um tema específico. A partir de 1996, a maior instituição arquivística
brasileira abandonou a perspectiva arquivística que tinha inicialmente e passou a publicar
artigos exclusivamente historiográficos. (FONSECA, 2004; MARQUES, 2011)
A mesma predominância geográfica foi verificada nos três periódicos estritamente técnicos da área. De 122 artigos publicados por Arquivo e Administração, Cenário Arquivístico e
Arquivística.net, entre 2002 e 2010, aproximadamente 70% são de autores do Rio de Janeiro
(37,70%), São Paulo (8,20%) e Distrito Federal (23,77%).
O grande diferencial entre as publicações em geral e os periódicos estritamente técnicos está na procedência das publicações. As universidades são responsáveis por mais de
60% dos artigos publicados nos periódicos técnicos. O que “pode ser um indicativo de que as
pesquisas da área estão perdendo seu viés pragmático e partindo para análises mais profundas
do saber arquivístico.” (SANTOS, 2011. p. 15)
Os fatores expostos evidenciam que a Arquivologia é um campo em franca expansão. Essa
expansão vem sendo impulsionada pelo surgimento de novas tecnologias, de novas demandas
sociais, pela ampliação do mercado de trabalho, pela evolução do papel do arquivista dentro
das instituições, pelo crescimento de discussões epistemológicas e pragmáticas nos meios acadêmicos e profissionais, pela ampliação de suas fronteiras interdisciplinares, pela ocorrência de
novos e diferentes perfis de alunos e de docentes e pela ampliação dos locais de formação e de
produção de conhecimento e pesquisa. (NEGREIROS; SILVA; ARREGUY, 2012)
O panorama atual demanda por mudanças nos modelos de formação existentes. Há
tempos essa necessidade vem sendo discutida no âmbito dos cursos de Arquivologia. Contudo, recentemente esse trabalho intensificou-se com a criação de eventos e grupos especificamente voltados para a temática ensino e pesquisa em Arquivologia, tais como, a Reunião
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (REPARQ) e o Fórum Nacional de Ensino e
Pesquisa em Arquivologia, ambos na segunda edição.
Deste modo, esse trabalho faz parte dos esforços para adequação da Arquivologia às novas
necessidades sociais e, de forma mais ampla, à reestruturação do ensino universitário brasileiro.
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No âmbito dos cursos de graduação em Arquivologia existem diversas propostas curriculares, decorrentes das diferenças entre as vinculações acadêmicas dos cursos, entre a formação dos docentes, entre os tipos de arquivos característicos de cada região, entre os perfis dos
alunos e entre as variadas demandas do mercado de trabalho. Desse modo, cada curso discute
sobre estruturas curriculares que contemplem sua própria realidade.
No entanto, ao considerarmos que o profissional graduado em determinada universidade não vai, necessariamente, atuar na cidade ou região em que se formou, o panorama
exposto suscita alguns questionamentos relevantes, dentre os quais, se destaca: qual é a formação mínima que representaria os conhecimentos, habilidades e competências que o profissional
deve dominar para atuar como arquivista em qualquer localidade?
Preliminarmente, para responder a essa pergunta é necessário identificar outros fatores
determinantes, sendo eles: quais são os modelos de formação em Arquivologia existentes no
Brasil, quais são os fatores que determinam as diferenças e as semelhanças entre os currículos
adotados e quais são os conteúdos que se apresentam imprescindíveis para a formação do
arquivista brasileiro.
É possível identificar semelhanças entre os modelos de formação adotados pelas universidades brasileiras. Alguns cursos dialogam mais com a História e privilegiam em sua estrutura curricular os arquivos permanentes, outros estão mais próximos da Administração e
têm os currículos voltados para os arquivos correntes e na compreensão da gestão documental no âmbito administrativo. Existem cursos que demonstram preocupação em incentivar a
pesquisa e a formação de alunos com perfil acadêmico, enquanto outros sequer contemplam,
em sua grade curricular, disciplinas voltadas para a pesquisa ou metodologia científica.
A partir desse levantamento, espera-se que seja possível determinar, dentre a diversidade de modelos adotados, qual a relação entre os conteúdos e as características locais dos
cursos, a fim de reconhecer (ou não) a pertinência dos conteúdos adotados em cada modelo
de formação e de fornecer suporte a uma proposta de modelo de formação mínimo que satisfaça as necessidades científicas e práticas da Arquivologia em nível nacional.
O objetivo geral da pesquisa é propor um modelo de formação mínimo para os cursos
de Arquivologia das universidades brasileiras que represente os conhecimentos, habilidades
e competências que o profissional deve dominar para atuar como arquivista em qualquer
localidade.
Os objetivos específicos, são os seguintes:
a. Analisar os Projetos Políticos Pedagógicos que orientam cada curso de Arquivologia;
b. Estudar os currículos adotados nos cursos de Arquivologia das universidades brasileiras;
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c. Identificar os modelos de formação utilizados pelas universidades brasileiras (bem
como as divergências e semelhanças existentes entre eles);
d. Conhecer o perfil profissional que cada curso se propõe a formar, por meio da análise das características locais dos cursos: vinculação acadêmica, formação dos docentes,
mercado de trabalho, tipo de arquivo predominante na região e perfil dos discentes;
e. Identificar dentre as disciplinas propostas quais estão diretamente relacionadas a questões locais e quais são independentes.

Os primeiros cursos de graduação em Arquivologia foram criados nos anos 1970 sob a
vigência do currículo mínimo. O currículo mínimo refletia a visão que se tinha da Arquivologia naquele momento: campo auxiliar da História e com um curso voltado para a qualificação
de pessoal para trabalhar em instituições arquivísticas e/ou na Administração Pública.
O currículo mínimo foi regulamentado pela resolução n.o 28 do Conselho Federal de
Educação, de 13 de maio de 1974 e fixava as seguintes matérias para graduação em Arquivologia no Brasil: Introdução ao Estudo do Direito; Introdução ao Estudo da História; Noções
de Contabilidade; Noções de Estatística; Documentação; Introdução à Administração; História Administrativa, Econômica e Social do Brasil; Paleografia e Diplomática; Introdução à
Comunicação; Notariado, Língua Estrangeira Moderna e Arquivos I a IV, que em geral compreendia: Introdução à Arquivologia, Arquivo Corrente, Arquivo Intermediário e Arquivo
Permanente.
O currículo mínimo impunha estrutura rígida à organização curricular, focada no ensino das técnicas arquivísticas e que não favorecia abordagens voltadas para reflexões epistemológicas ou para a pesquisa em arquivística.
Somente a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB), por meio da Lei n.o 9.394 de 20 de dezembro de 1996, os cursos passaram a ter
liberdade para estabelecer os próprios currículos.
A partir da LDB foram criadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para todos os níveis de ensino. As diretrizes foram instituídas por meio de pareceres e resoluções do Conselho
Nacional de Educação, com caráter prescritivo e normativo.
Até a criação da LDB, em 1996, havia somente quatro cursos de Arquivologia em funcionamento: da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Universidade de
Brasília (UnB). Os outros doze cursos existentes foram implantados dentro da nova legislação
vigente. Com isso, ainda que as novas disposições não tenham representado um distanciamento completo do currículo antigo, teve início um processo de discussão sobre novas propostas curriculares e de reavaliação dos currículos anteriormente estabelecidos.
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No entanto, em meio a esse processo de reorganização curricular, é preciso cautela para
não incorrer no erro de investir em uma formação voltada para atender as demandas flutuantes do mercado de trabalho, negligenciando os fundamentos essenciais da Arquivologia. A
base da formação em Arquivologia deve ser fornecida (e fortalecida) independentemente das
circunstâncias locais e de mercado. Naturalmente, cada curso deve procurar se adaptar a sua
realidade em termos de recursos financeiros, estrutura física, perfil de docentes e discentes e
oportunidades de ocupação profissional. Contudo, existe um núcleo de conhecimentos, habilidades e competências a serem adquiridos e desenvolvidos ao longo da formação acadêmica,
assim como na formação continuada, que são imprescindíveis para o desempenho profissional do arquivista. É preciso questionar se no meio nessa onda de “reformismo curricular”
crescente, a preocupação constante de se promover uma redefinição curricular que acompanhe a redefinição dos perfis profissionais não está incentivando a formação de profissionais
do momento, ao invés de profissionais para o futuro.
Antes de buscar o diferencial, é importante definir o que é fundamental. O que compõe
a “essência” do arquivista. Será que os cursos de Arquivologia brasileiros têm produzido essa
essência? Quanto dos cursos de Arquivologia é diferencial e quanto é fundamental?
A própria LDB considera a que formação em nível de graduação é uma etapa inicial
da formação continuada, e argumenta que “as novas diretrizes curriculares devem contemplar elementos de fundamentação essencial em cada área do conhecimento, campo do saber
ou profissão, visando promover no estudante a capacidade de desenvolvimento intelectual e
profissional autônomo e permanente”.
Esta pesquisa, além de ser um reflexo desse processo de adequação aos novos parâmetros educacionais estabelecidos com a reforma na Educação, é fruto da ampliação da graduação em Arquivologia impulsionada pelo REUNI e do crescimento da pós-graduação com o
aumento no número de dissertações e teses com temáticas arquivísticas.
A expansão do campo demanda aumento nas reflexões sobre o ensino na área. As universidades federais e estaduais, enquanto principal locus de produção e difusão de conhecimento arquivístico, devem estar atentas ao desenvolvimento da disciplina, por meio da constante discussão sobre os rumos da área no ensino superior.
Essa pesquisa parte do pressuposto de que a compreensão das características locais dos
cursos de Arquivologia brasileiros permite determinar quais são as características gerais que
devem estar contempladas em todos os modelos de formação em Arquivologia. Nesse sentido:
a. os currículos adotados pelas universidades refletem os diversos focos de ensino existentes;
b. os focos de ensino são determinantes na formação do perfil profissional que se deseja
construir para cada localidade;
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c. independentemente das demandas locais é necessária uma formação mínima que possibilite a uma atuação profissional ampla.

Portanto, tomamos como hipótese que a identificação das características locais constitui subsídio essencial na elaboração ou adequação dos currículos e projetos pedagógicos.
Esta pesquisa é de natureza aplicada e classifica-se, do ponto de vista de seus objetivos,
como exploratória e explicativa. Enquanto pesquisa exploratória visa a conhecer os diversos
modelos de formação adotados no Brasil. E enquanto pesquisa explicativa, busca identificar os
fatores que determinam ou contribuem para a opção por determinado modelo de formação.
Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e
documental. A parte bibliográfica consistirá no levantamento preliminar do material já publicado a respeito, incluindo especialmente, as informações disponibilizadas pelas universidades
em seus sítios eletrônicos oficiais. A pesquisa documental será o levantamento de material
não-publicado pelos cursos, obtido por meio de questionários, pesquisa in loco e contatos
diretos.
Trata-se, ainda, de uma pesquisa mista quanto à análise dos seus resultados, uma vez
que se pretende trabalhá-los tanto numa abordagem quantitativa, quanto numa qualitativa.
Quadro 1 – Objetivos Específicos x Procedimentos Metodológicos
Objetivos Específicos
Analisar os Projetos Políticos Pedagógicos que orientam
cada curso de Arquivologia.
Estudar os currículos adotados nos cursos de Arquivologia
das universidades brasileiras.
Identificar os modelos de formação utilizados pelas
universidades brasileiras (bem como as divergências e
semelhanças existentes entre eles).
Conhecer o perfil profissional que cada curso se propõe a
formar, por meio da análise das características locais dos
cursos: vinculação acadêmica, formação dos docentes,
mercado de trabalho, tipo de arquivo predominante na
região e perfil dos discentes.
Identificar dentre as disciplinas propostas quais estão
diretamente relacionadas a questões locais e quais são
independentes.

Procedimentos Metodológicos
Pesquisa bibliográfica e/ou documental,
incluindo levantamento de material
disponibilizado nos sítios eletrônicos das
universidades.
Pesquisa bibliográfica e/ou documental,
incluindo levantamento de material
disponibilizado nos sítios eletrônicos das
universidades.
Pesquisa bibliográfica e/ou documental,
incluindo levantamento de material
disponibilizado nos sítios eletrônicos das
universidades.
Pesquisa bibliográfica, documental e envio de
questionário.
Análise curricular e comparação com os
resultados dos objetivos específicos 3 e 4.

Fonte: elaborado pelos autores.
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A pesquisa faz um estudo e análise dos seguintes elementos:
a. cursos de Arquivologia existentes no Brasil por meio de consulta ao sítio eletrônico do
Ministério da Educação (MEC) e aos sítios oficiais das universidades brasileiras;
b. projetos políticos pedagógicos, das estruturas curriculares e das vinculações acadêmicas dos cursos de Arquivologia, existentes no Brasil, por meio da análise documental
das informações disponibilizadas nos sítios eletrônicos das universidades e de informações obtidas em documentos disponibilizados pelas universidades. Serão utilizadas
como fontes as grades curriculares, ementas disciplinares e planos de ensino;
c. formação acadêmica dos docentes dos cursos de Arquivologia por meio de pesquisa
bibliográfica;
d. perfil dos discentes dos cursos de Arquivologia por meio de pesquisa bibliográfica;
e. particularidades sobre o mercado de trabalho local, tipo de arquivo predominante na
região por meio de envio de questionário;
f. O universo da pesquisa é o conjunto dos 16 cursos de Arquivologia oferecidos pelas
universidades brasileiras, considerando os objetivos desta pesquisa;
g. Os cursos estão distribuídos nas cinco regiões do país da seguinte forma:
•

Região Norte: Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e Universidade Federal do
Pará (UFPA);

•

Região Nordeste: Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Universidade Estadual da
Paraíba (UEPB); Universidade Federal da Bahia (UFBA);

•

Região Centro-Oeste: Universidade de Brasília (UnB);

•

Região Sudeste: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Universidade Federal
do Espírito Santo (UFES); Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO);
Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP/Marília);

•

Região Sul: Universidade Estadual de Londrina (UEL); Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC); Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade Federal do Rio Grande (FURG).

Essa parte da pesquisa procura oferecer subsídios para compreender os currículos dos
cursos de graduação em Arquivologia como mais do que mera distribuição de conteúdos e
cargas horárias. É preciso visualizar o currículo de forma mais ampla, considerando a influência de questões sociais, políticas e históricas.
O estabelecimento de referenciais teóricos teve como objetivo precípuo trazer do campo da Educação para o da Ciência da Informação elementos que subsidiem as discussões sobre elaboração e planejamento curricular. Essa busca resultou nos seguintes desdobramentos:
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a) levantamento das origens históricas do currículo; b) conceituação do campo; c) descrição
do desenvolvimento das teorias curriculares mais relevantes; d) descrição dos princípios básicos que norteiam a organização e desenvolvimento de um currículo.
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Da Arquivologia que fazemos: mapeamento dos
currículos dos cursos de Arquivologia no Brasil

Welder Antônio Silva
Cíntia Chagas Arreguy
Leandro Negreiros

Este trabalho apresenta parte da metodologia utilizada no processo de reestruturação
curricular do curso de Arquivologia da Escola de Ciência da Informação da Universidade
Federal de Minas Gerais (ECI/UFMG) e na análise dos 16 cursos de Arquivologia existentes
no Brasil.
A análise que se expõe objetiva subsidiar uma tentativa de harmonização curricular
dos cursos de Arquivologia nacionais. Não se trata de fornecer uma prescrição para o que
seria um currículo ideal, mas expor a “Arquivologia que fazemos” no Brasil e fornecer as bases
para uma discussão aprofundada da “Arquivologia que queremos”.
O que se mostra no artigo é resultado de uma pesquisa que representa um trabalho
coletivo, constituído a partir da colaboração de todos os coordenadores dos cursos de Arquivologia do Brasil, cuja contribuição foi essencial para a obtenção dos resultados aqui exibidos.1 O estudo baseou-se no levantamento das disciplinas presentes nos currículos dos cursos
analisados e na classificação delas de acordo com categorias preestabelecidas.
1

Essa pesquisa contou com a colaboração dos seguintes respondentes: Carla Mara Sila e Silva (Universidade Federal do
Amazonas – UFAM); Jorge Eduardo Enriquez Vivar (Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS); Rosanara
Pacheco Urbanetto (Universidade Federal de Santa Maria – UFSM); Luciana Ferrari (Universidade Federal do Espírito
Santo – UFES); Flávio Leal da Silva e Anna Carla Almeida Mariz (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro –
UNIRIO); Telma Campanha de Carvalho Madio (Universidade Estadual Paulista – UNESP); Marília de Abreu Martins de
Paiva (Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG); Valéria Bertotti (Universidade Federal do Rio Grande – FURG);
Julianne Teixeira (Universidade Federal da Paraíba – UFPB); Aurora Freixo (Universidade Federal da Bahia – UFBA); Ro-
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Quando se apresenta a “Arquivologia que fazemos”, o escopo do trabalho é limitado às
disciplinas presentes nos currículos dos cursos de Arquivologia. Entende-se que currículo é
mais que uma lista de disciplinas a serem cumpridas, sendo uma construção coletiva que se
operacionaliza na sala de aula. Mais que isso, é algo construído socialmente e está implicado
em relações de poder. (MOREIRA; SILVA, 1995)
A palavra “currículo” tem origem na palavra italiana scurrere (correr), o que, segundo
Goodson (1995), tem a implicação etimológica de ser entendido como curso a ser seguido.
Nessa visão, aqueles que “esboçam” e definem o curso teriam um poder de “definição da realidade”. Mais que curso a se seguir, o autor entende o currículo como construção social, primeiramente, em nível da própria prescrição, mas, depois, também em nível de processo e prática.
Assim, destaca-se que o currículo operacionalizado na prática da sala de aula não poderia ser captado pela metodologia utilizada, porém, acredita-se que o currículo escrito ou
formal é o que sustenta as práticas diferenciadas nas salas de aula da Arquivologia do Brasil,
sendo o foco deste trabalho. Nas palavras de Goodson (1995, p. 21), o currículo escrito proporcionaria “um testemunho, uma fonte documental, um mapa do terreno sujeito a modificações; constitui também um dos melhores roteiros oficiais para a estrutura institucionalizada
da escolarização”.
Não se tem, portanto, a pretensão de fornecer uma visão completa da educação em
Arquivologia em nosso país, mas o objetivo de evidenciar, através do recorte das disciplinas,
os conteúdos curriculares abordados em todas as regiões do Brasil. Entende-se aqui disciplina
em sentido genérico, como toda “matéria suscetível de ensino” (JAPIASSÚ; MARCONDES,
2006, p. 76)
Espera-se, ainda, que este trabalho possa prover uma base para o debate da “Arquivologia que queremos”, sendo, nesse aspecto, apenas um esboço de questões que devem servir
como ponto de partida para uma reflexão coletiva com os pares da área de Arquivologia no
país.
Parte-se do pressuposto de que uma tentativa de equalização dos currículos seria infrutífera e até negativa. Porém, é defendida, neste estudo, a necessidade de se pensar em uma
harmonização curricular possível, já que o campo da Arquivologia precisa estabelecer seus
pilares, para a construção de um diálogo entre os cursos, respeitando as necessidades e especificidades regionais. Trata-se de um fazer diverso, mas também harmonizado. Assim, defendese harmonia no sentido de “combinação perfeita entre coisas ou seres distintos”. (HOUAISS;
sane Lunardelli (Universidade Estadual de Londrina – UEL); Angélica Alves da Cunha Marques (Universidade de Brasília
– UnB); Eva Cristina Leite da Silva (Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC); Ana Célia Rodrigues (Universidade
Federal Fluminense – UFF); Maria José Cordeiro de Lima (Universidade Estadual da Paraíba – UEPB); e Hamilton Vieira
de Oliveira (Universidade Federal do Pará – UFPA).
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VILLAR, 2009, p. 390) Não se trata, portanto, de equalizar, ou seja, “tornar uniforme, igual;
uniformizar”. (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 296)
É preciso esclarecer que o enfoque aqui apresentado não está em desacordo com as
diretrizes de flexibilização curricular presentes na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Não se defende a ideia de uma “grade” curricular, mas de uma referência que norteie o fazer
educativo nos diversos cursos do país. A construção dessa diretriz tem como um de seus objetivos permitir a movimentação de alunos entre uma universidade e outra, dentro do Brasil,
e construir uma Arquivologia que esteja em sintonia com o que é feito internacionalmente
e com os desafios da profissão na atualidade. Valorizar a pesquisa e entender a graduação
como etapa de uma educação continuada e necessária à formação de profissionais capazes
de aprender continuamente e refletir sobre a prática profissional é algo que deve ser buscado
nesse contexto de revisão curricular.

Os antecedentes: a metodologia e o piloto
Em 2010, os docentes e pesquisadores em Arquivologia das universidades brasileiras,
reunidos em Brasília, durante a I Reunião de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (Reparq),
recomendaram a criação de um grupo de trabalho para estudar a harmonização mínima dos
currículos de Arquivologia no Brasil, respeitando as contingências históricas e as configurações atuais de cada curso. Na ocasião, docentes representantes dos 15 cursos de graduação em
Arquivologia brasileiros apresentaram o histórico (particularidades, percurso, problemas e
desafios) e a situação, naquele momento, do ensino e da pesquisa dos seus respectivos cursos,
“constituindo uma visão ao mesmo tempo diacrônica e sincrônica da graduação em Arquivologia no Brasil”. (MARQUES; RONCAGLIO; RODRIGUES, 2011, p. 13)
Em 2012, no Congresso Nacional de Arquivologia (CNA), em Salvador, Negreiros,
Silva e Arreguy (2012) apresentaram uma metodologia para análise, avaliação e reestruturação curricular de cursos de Arquivologia. A metodologia sustentava-se na construção de um
mapa conceitual que esquematizava as necessidades teórico-práticas e as relações interdisciplinares de um curso de Arquivologia, com base na visão de autores da área (COUTURE;
MARTINEAU; DUCHARME, 1999; FONSECA, 2005; SILVA, 2009; SILVA; RIBEIRO, 1999;
2002) e na utilização da técnica de brainstorm. O texto apresentava um panorama dos currículos de Arquivologia brasileiros, descrevendo tendências no que se refere à formação de
discentes na área; discutia os processos de reestruturação curricular, apresentando o caso do
curso de Arquivologia da ECI/UFMG; expunha a metodologia utilizada; e realizava reflexões
sobre a metodologia criada, com o intuito de indicar qualidades/melhorias e outros estudos
possíveis a partir dessa iniciativa.
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A metodologia utilizada consistia na execução de seis procedimentos. O Quadro 1,
abaixo, apresenta-os sucintamente:
Quadro 1 – Metodologia para reestruturação curricular de cursos de Arquivologia: o caso da UFMG
Procedimentos metodológicos para análise, avaliação e
reestruturação curricular de cursos de Arquivologia
1) análise do currículo de graduação em Arquivologia da Escola de Ciência da Informação da UFMG à luz
do mapa conceitual definido e da avaliação quantitativa/qualitativa, buscando identificar pontos positivos e
negativos;
2) análise de currículos de outros cursos de Arquivologia ministrados no Brasil, utilizando o mapa conceitual,
procurando definir um parâmetro a ser seguido;
3) avaliação do currículo de graduação em Arquivologia da UFMG, com base em questionários respondidos
pelos professores do curso, com a finalidade de sistematizar opiniões e sugestões;
4) realização de oficinas para elaborar propostas curriculares que levassem em consideração as análises
anteriores;
5) construção de uma proposta única para consolidar as avaliações e discussões das etapas anteriores; e
6) avaliação da proposta construída sob a perspectiva da legislação educacional pertinente.
Fonte: Negreiros, Silva e Arreguy (2012).

Paralelamente à apresentação desse estudo de caso da ECI/UFMG, os referidos autores apresentaram, no Encontro de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (EPARQ), ainda no V
CNA, em Salvador, uma análise dos currículos dos cursos de Arquivologia do país, utilizando-se do primeiro procedimento metodológico da metodologia criada para o caso da UFMG,
a saber: a análise dos currículos de graduação em Arquivologia à luz do mapa conceitual
definido e da avaliação quantitativa/qualitativa, buscando identificar pontos positivos e negativos.
Na época, 12 currículos foram analisados e apresentados aos participantes do encontro.
Note-se que essa apreciação era de responsabilidade de Negreiros, Silva e Arreguy e, embora
discutisse a ideia de harmonização curricular, era ainda uma visão bastante parcial de toda a
complexidade dos cursos de Arquivologia no Brasil. Na ocasião, o trabalho gerou discussões
e recebeu muitas contribuições dos participantes do evento, algumas delas sobre a categorização e outras sobre a metodologia adotada. Ao final da apresentação, os autores colheram
sugestões e opiniões sobre as categorias utilizadas e o procedimento metodológico executado.
Todas as informações foram registradas e incorporadas no trabalho que ora se apresenta.
Em relação à categorização, foram levantadas e acatadas as sugestões que se seguem:
a categoria “Arquivologia” se transformou em “Fundamentos de Arquivologia” e a categoria
“Arquivo/Documento/Informação” foi suprimida. A categoria “Planejamento e projetos” se
transformou em “Planejamento e projetos arquivísticos” e a categoria “Legislação Arquivística” se transformou em “Políticas e legislação arquivística”. Outra categoria utilizada na meto-
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dologia atual surgiu a partir das discussões do evento e se trata da nova categoria “Métodos e
técnicas de pesquisa em Arquivologia”. Entre as relações interdisciplinares, foram acrescidas
as seguintes categorias interdisciplinares: “Letras e línguas”; “Estatística”; “Filosofia”; “Antropologia”; “Matemática”; “Economia”.
Outras sugestões disseram respeito à metodologia utilizada para levantamento dos dados e da categorização. À época, a análise teve como base o levantamento das disciplinas e
uma categorização feita pelos autores do trabalho. Como resultado do evento, a partir de
um acordo com os coordenadores que dele participaram, a pesquisa passou a contar com a
categorização feita pelos próprios cursos, o que forneceria uma visão mais aproximada da
realidade de cada um dos cursos.

A metodologia: o caso da UFMG e a adequação coletiva
A primeira fase da metodologia aplicada na Escola de Ciência da Informação (ECI/
UFMG) consistia na produção de um mapa conceitual que representasse os conteúdos e as
competências necessárias à formação do arquivista, definidas a partir dos estudos apontados
por Negreiros, Silva e Arreguy (2012); Couture; Martineau; Ducharme (1999); Silva; Ribeiro
(1999, 2002); Fonseca (2005); Silva (2009). Como já informado, na apresentação desse trabalho no CNA, em 2012, foram sugeridas algumas alterações nas categorias existentes e a
incorporação de outras tantas mencionadas.
Dessa maneira, as categorias ficaram assim definidas, conforme o Quadro 2:
Quadro 2 – Categorias revisadas
Categorias
ESPECÍFICAS

1. Fundamentos da
Arquivologia

2. O profissional de
Arquivologia

Definição
Disciplinas que abordam:
História dos arquivos e da Arquivologia; epistemologia da Arquivologia
(origem, estrutura, fundamentos, métodos e conhecimento arquivístico);
objeto(s) da Arquivologia (arquivo / documento arquivístico / informação
arquivística) e suas definições, características, funções e utilidades;
Arquivologia enquanto ciência, técnica ou disciplina; disciplinaridade e
interdisciplinaridade da Arquivologia; desenvolvimento e consolidação dos
princípios, teorias e bases da Arquivologia; papel social e lugar da Arquivologia
na sociedade; o ensino da Arquivologia; perspectivas da Arquivologia;
impactos sociais, econômicos, tecnológicos etc. sobre a teoria arquivística.
Profissão de Arquivista; ética profissional; regulamentação da profissão; o papel
social e o lugar do arquivista na sociedade; o campo profissional dos arquivistas
(instituições públicas e privadas, instituições de ensino e pesquisa, instituições
religiosas, arquivos pessoais etc.); análise do mercado de trabalho e demandas
profissionais; estratégias de formação voltadas para o campo de atuação dos
arquivistas.
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Categorias
ESPECÍFICAS

Definição
Disciplinas que abordam:
Funções, rotinas e serviços arquivísticos nas fases corrente e intermediária, tais
como: diagnóstico, produção, protocolo, classificação e ordenação, tramitação
3. Gestão de documentos
e uso, arquivamento, acondicionamento e armazenamento, empréstimo
e consulta, avaliação, destinação; organização de massas documentais
acumuladas.
Uso das tecnologias e dos documentos eletrônicos e digitais; fundamentos,
princípios e teorias arquivísticas no ambiente eletrônico e digital; estudos
sobre a autenticidade, confiabilidade e integridade dos documentos eletrônicos
4. Gestão de documentos
e digitais; gestão dos arquivos e documentos eletrônicos e digitais; Sistemas
eletrônicos e digitais
Informatizados de Gerenciamento Arquivístico de Documentos (SIGAD);
GED; estudos sobre a migração de dados oriundos de outros suportes
(digitalização, microfilmagem etc.); modelos de requisitos para SIGAD;
recuperação da informação dos documentos sob a forma eletrônica e digital.
Funções, rotinas e serviços arquivísticos na fase permanente, tais como:
recolhimento; arranjo físico e intelectual, consulta; descrição; disseminação;
5. Arquivo permanente
reprodução; ação cultural e educação patrimonial; serviços de referência;
organização de massas documentais acumuladas.
Técnicas, ações, métodos, procedimentos e políticas que visam preservar,
conservar e restaurar os documentos arquivísticos tradicionais, eletrônicos
6. Preservação / conservação /
e digitais, e suas informações; processo de degradação de documentos
restauração
arquivísticos; fatores e agentes que contribuem na degradação de documentos
arquivísticos.
Teoria e práticas da planificação arquivística de: rotinas; serviços; instituições
7. Planejamento e projetos
ou organizações; métodos; projetos; políticas; sistemas e redes; programas;
arquivísticos
gestão; marketing e relações públicas; e captação de recursos. Auditoria
arquivística
Estudos de usos e usuários de arquivos; tipos e categorias de usuários
8. Usuários
de arquivos; serviços destinados aos usuários de arquivos; demandas e
necessidades dos usuários de arquivos; difusão e acesso.
Execução e avaliação de políticas arquivísticas; legislação, diretrizes e
9. Políticas e
orientações arquivísticas (provenientes dos conselhos) no cenário municipal,
legislaçãoarquivística
estadual e nacional.
10. Métodos e técnicas de
Metodologia, pesquisa e métodos de pesquisa em Arquivologia. Elaboração de
pesquisa em Arquivologia
trabalhos científicos (monografias). Normalização de trabalhos científicos.
11. Temas diversos/tópicos –
Temas diversos específicos relacionados à Arquivologia.
Arquivologia*
Prática arquivística em instituições públicas ou privadas, com
Estágio*
acompanhamento de profissionais.
RELAÇÕES
Disciplinas que abordam:
INTERDISCIPLINARES
Fundamentos e práticas da ciência da informação e suas relações com a
RI1 – Ciência da Informação
Arquivologia.
Fundamentos e práticas da história e da historiografia e suas relações com a
RI2 – História
Arquivologia.
RI3 – Administração
Fundamentos e práticas da administração e suas relações com a Arquivologia.
Fundamentos e práticas da ciência da computação e suas relações com a
RI4 – Ciência da Computação
Arquivologia.
RI5 – Contabilidade
Fundamentos e práticas da contabilidade e suas relações com a Arquivologia.
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Categorias
ESPECÍFICAS
RI6 – Biblioteconomia
RI7 – Museologia
RI8 – Sociologia
RI9 – Comunicação
RI10 – Diplomática
RI11 – Paleografia
RI12 – Direito
RI13 – Notariado
RI14 – Letras e línguas
RI15 – Estatística
RI16 – Filosofia
RI17 – Antropologia
RI18 – Matemática
RI19 – Economia
RI20 – Psicologia*
RI21 – Ciências Políticas*
RI22 – Educação*
RI23 – Temas diversos/
tópicos – Relações
interdisciplinares*

Definição
Disciplinas que abordam:
Fundamentos e práticas da biblioteconomia e suas relações com a Arquivologia.
Fundamentos e práticas da museologia e suas relações com a Arquivologia.
Fundamentos e práticas da sociologia e suas relações com a Arquivologia.
Fundamentos e práticas da comunicação e suas relações com a Arquivologia.
Fundamentos e práticas da diplomática e suas relações com a Arquivologia.
Fundamentos e práticas da paleografia e suas relações com a Arquivologia.
Fundamentos e práticas do direito e suas relações com a Arquivologia.
Fundamentos e práticas notariais e suas relações com a Arquivologia.
Fundamentos e práticas de letras, linguística e línguas e suas relações com a
Arquivologia.
Fundamentos e práticas da estatística e suas relações com a Arquivologia.
Fundamentos e práticas da filosofia e suas relações com a Arquivologia.
Fundamentos e práticas da antropologia e suas relações com a Arquivologia.
Fundamentos e práticas da matemática e suas relações com a Arquivologia.
Fundamentos e práticas da economia e suas relações com a Arquivologia.
Fundamentos e práticas da psicologia e suas relações com a Arquivologia.
Fundamentos e práticas das ciências políticas a e suas relações com a
Arquivologia.
Fundamentos e práticas da educação e suas relações com a Arquivologia.
Temas diversos oriundos de outras áreas do conhecimento e suas relações com
a Arquivologia.
* Categorias acrescentadas a pedido dos coordenadores.
Fonte: elaborado pelos autores.

De posse das categorias revisadas, foi possível produzir uma planilha e um tutorial que
orientasse o preenchimento dela e enviá-la2 aos coordenadores dos 16 cursos de Arquivologia
do país, para que cada um, com o conhecimento que possuía da teoria para a concepção do
currículo e da prática de sua existência, pudesse preenchê-la. Destaca-se que todos os cursos
devolveram os formulários preenchidos, de modo que esta pesquisa tem uma visão global dos
cursos de Arquivologia do Brasil.
Mesmo após o preenchimento das planilhas foi necessária a inclusão de algumas categorias, mediante a solicitação de alguns respondentes, conforme identificado no Quadro 2.
É importante ressaltar que, após o recebimento dos dados brutos, foi necessária uma
interferência dos pesquisadores nas categorizações das disciplinas “Estágio” e “Trabalho de
Conclusão de Curso”. Certos respondentes incluíram a categoria “Estágio” algumas vezes,
enquanto outros categorizaram a referida disciplina considerando os conteúdos abrangidos
pelas categorias enviadas no tutorial, sendo que dois cursos não incluíram esta disciplina no
2

Em 5 de março de 2013.
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formulário. Assim, optou-se por criar essa nova categoria refletindo o caráter específico dessa
atividade, sob a qual é difícil identificar um ou mais conteúdos. De outra forma, as disciplinas
denominadas nos cursos como “Estágio” poderiam ser categorizadas, de acordo com a realidade de cada curso, com qualquer ou com inúmeras categorias ao mesmo tempo. Os dados
poderiam ficar, portanto, prejudicados.
Em relação à disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso”, presente em alguns cursos,
15 respondentes categorizaram-na como “Métodos e técnicas de pesquisa em Arquivologia” e
um incluiu por iniciativa própria uma nova categoria em seu formulário.3 Nesse caso específico, optou-se por alterar essa categorização e deixar todas as disciplinas classificadas somente
com aquela categoria.
Acredita-se que, por não constar no tutorial a categoria “Estágio” e por não ter sido
criada uma categoria com o nome “Trabalho de Conclusão de Curso”, alguns respondentes
podem não ter incluído as disciplinas relativas a estágio e trabalho de conclusão de curso em
seus formulários. Desse modo, não foi possível estabelecer uma visão geral dos cursos que
apresentam essas disciplinas no Brasil.
É importante destacar, antes de se apresentar os resultados obtidos, que, na análise dos
dados, considerou-se a frequência das categorias (ocorrência e/ou repetição dos conteúdos)
nas disciplinas obrigatórias e optativas dos cursos de Arquivologia do Brasil. O estudo não
considerou a densidade das categorias (intensidade e consistência dos conteúdos) nas disciplinas obrigatórias e optativas. Além disso, como as disciplinas podem abordar conteúdos
diferentes, elas puderam ser categorizadas em mais de uma opção.

Resultados e análises
Para a primeira análise, considerou-se como pressuposto que o cenário geral de cada
curso deveria atender a duas premissas, a saber:
a) primeira premissa: nas disciplinas obrigatórias os conteúdos específicos deveriam
aparecer com mais frequência que os conteúdos interdisciplinares.
Justificativa: caso o curso atenda à premissa, pode-se inferir que possui um grau de concentração regular ou elevado em Arquivologia e também considera as suas relações interdisciplinares sem sobrepor a incidência de conteúdos específicos. Se o curso não atende a tal premissa, pode-se inferir que possui um grau de concentração baixo em Arquivologia, uma vez que a
frequência de conteúdos de outras áreas sobrepõe a frequência de conteúdos específicos.

3
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b) segunda premissa: nas disciplinas optativas, os conteúdos específicos e interdisciplinares devem aparecer de forma equilibrada.
Justificativa: em função da política de flexibilização no ensino superior brasileiro e das
necessidades individuais de cada aluno, este deve ter a opção de escolher entre aprofundar
mais seus conhecimentos em Arquivologia e ampliar seus conhecimentos em outras áreas
que lhe interessem.
Foi possível visualizar os seguintes resultados: dez cursos (62,50%) atendem à primeira
premissa, ou seja, possuem um grau de concentração regular ou elevado em Arquivologia
– estabelecendo uma área nuclear – e, ao mesmo tempo, consideram as suas relações interdisciplinares – possibilitando a construção de interações e/ou complementaridade, tendo o
escopo de atuação da Arquivologia como ponto de partida; seis cursos (37,50%) não atendem
à primeira premissa, ou seja, possuem um grau de concentração baixo em Arquivologia e podem ter uma tendência a serem multidisciplianares – colocando em conjunto vários pontos
de vista de forma paralela e fragmentados em diversas disciplinas –em que cada uma delas
contribui com informações e conteúdos próprios do seu campo de conhecimento.
À primeira vista, o resultado encontrado é preocupante, uma vez que uma baixa concentração de conteúdos específicos de Arquivologia traz os seguintes questionamentos: trata-se
de cursos de Arquivologia ou de cursos multidisciplinares e/ou dispersos (em que o foco não é
Arquivologia)? É possível promover a formação de bons arquivistas se os conteúdos específicos
não estão em evidência? Nesse cenário, o aluno consegue perceber com nitidez o que é a Arquivologia, quais são seus fundamentos, o(s) seu(s) objeto(s) e o seu escopo de atuação?
Dando continuidade à análise, verificou-se que nenhum curso atende à segunda premissa. Consequentemente, nenhum curso atende às duas premissas. Dos 16 cursos, em três
(18,75%) o aluno somente tema opção de ampliar os seus conhecimentos em outras áreas de
interesse; em 12 cursos (75,00%) os alunos têm a opção de aprofundar os seus conhecimentos
em Arquivologia de maneira reduzida; e em um curso (6,25%), os alunos têm a opção de ampliar os seus conhecimentos em outras áreas de interesse de maneira reduzida.
Curiosamente, os seis cursos que não atendem à primeira premissa também não atendem à segunda. Em três deles, além de haver uma maior frequência de conteúdos interdisciplinares nas disciplinas obrigatórias, nas optativas os conteúdos interdisciplinares também se
sobressaem. Esse fenômeno agrava ainda mais os questionamentos levantados em relação à
primeira premissa, ou seja, mais uma vez os dados demonstram que não existe uma concentração nos conteúdos específicos, de modo que estes aparecem diluídos entre os conteúdos
interdisciplinares, tanto nas disciplinas obrigatórias quanto nas optativas. Diante disso são
feitos alguns questionamentos com relação à formação dos futuros profissionais de arquivo:
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é possível promover a formação de bons arquivistas diante de um cenário em que os conteúdos específicos da área encontram-se tão diluídos? O aluno é capaz de perceber o objeto e
o escopo de atuação da Arquivologia diante de um universo diversificado e sem um núcleo
estabelecido? E se o aluno optar por cursar somente disciplinas que lhe oferecem a oportunidade de ampliar seus conhecimentos em outras áreas de interesse? Nesse caso os conteúdos
específicos não fariam falta na formação do aluno? Não há o risco desse aluno se dispersar?
Analisando ainda os dados, constatou-se que, em um outro curso, nas disciplinas obrigatórias os conteúdos específicos e interdisciplinares se encontram equilibrados (50% de
frequência) e nas disciplinas optativas os conteúdos interdisciplinares aparecem com mais
frequência (73%), ou seja, o aluno tem a opção de aprofundar os seus conhecimentos em
Arquivologia reduzida. Em um outro curso, a situação é mais preocupante: os conteúdos
específicos e interdisciplinares também encontram-se equilibrados (50% de frequência) nas
disciplinas obrigatórias e, nas optativas, os conteúdos interdisciplinares têm uma frequência
de 100%. Nesse caso, além de o curso não oferecer um certo grau de concentração em Arquivologia, o discente não tem opções de aprofundamento de seus conhecimentos na área, caso
julgue necessário. Em uma situação como essa, o aluno não correria o risco de se dispersar? É
possível uma formação adequada nessa situação?
Destaca-se também que, em um dos cursos, nas disciplinas obrigatórias os conteúdos
específicos compreendem 100%. Nas disciplinas optativas o aluno tem uma opção de ampliar os
seus conhecimentos em outras áreas de interesse mais acentuado. Ressalta-se que certos conteúdos interdisciplinares são essenciais na formação em Arquivologia. Nesse caso faz-se a seguinte
indagação: um fato explica e justifica o outro? E se o aluno não conseguir perceber, entre as
disciplinas optativas, quais são aquelas que oferecem os conteúdos interdisciplinares essenciais
para a formação que deseja? E se o aluno optar por aprofundar seus conhecimentos em Arquivologia cursando apenas as disciplinas optativas que oferecem conteúdos específicos?
Ainda em relação à segunda premissa, verificou-se que um curso apresenta a frequência de conteúdos específicos nas disciplinas obrigatórias bastante elevada (95%) e possui uma
frequência também alta de conteúdos interdisciplinares nas optativas (94%). Diante desse cenário, surge a seguinte indagação: esta é uma forma de compensação satisfatória? E se o aluno
optar por cursar disciplinas que lhe oferecem a oportunidade de ampliar seus conhecimentos
em outras áreas de interesse? Nesse caso, os conteúdos específicos não farão falta na formação
do aluno? Não se corre o risco desse aluno se dispersar?
Em um segundo momento, buscou-se visualizar com mais detalhes a frequência das
categorias no decorrer de cada curso, considerando as disciplinas obrigatórias e optativas.
Nesse ponto da análise, foi possível perceber o seguinte cenário:
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O conteúdo que aparece com mais frequência nos cursos de Arquivologia do Brasil é
“Gestão de documentos” (Quadro 3 e Tabela 1). Considerou-se este dado importante, uma
vez que se sabe que durante um tempo a Arquivologia teve como foco o valor secundário dos
documentos. Diante desse fato, pode-se afirmar que tais cursos têm buscado inverter esse
quadro, ressaltando a importância das reflexões, das rotinas e dos procedimentos junto aos
documentos correntes e intermediários.
Fato percebido foi que os dois cursos mais antigos, UNIRIO e UFSM, apresentaram
como conteúdos mais frequentes em suas disciplinas aqueles relativos à categoria “Planejamento e projetos arquivísticos”. Diante disso, podemos considerar que tais cursos, em função
da vivência e da experiência acumulada, visualizam a necessidade dos futuros arquivistas
atuarem de forma mais proativa e estratégica no mercado de trabalho, sendo necessário, para
tanto, o desenvolvimento das capacidades de análise e de síntese, da habilidade de formular
ideias, de orientar, de coordenar, de tomar decisão, de supervisionar e de se adaptar às realidades e condições de tempo e de lugar? Ou seja, estão buscando formar arquivistas que refletem,
questionam, observam, e não arquivistas apáticos, conformistas e tecnicistas, que aprendem
reproduzindo práticas, rotinas e técnicas pré-existentes em manuais técnicos?
Ainda sobre esse ponto da análise, ressalta-se que, no caso da UFSM, a categoria “Ciência da computação” aparece com o mesmo percentual que a categoria “Planejamento e projetos arquivísticos”. Nesse caso, pode-se inferir que tal cenário é devido aos aspectos e impactos
trazidos pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), pela chamada Sociedade
da Informação e do Conhecimento (SIC), e que, de certa forma, tais fatores impulsionaram a
adaptação da Arquivologia aos novos contextos?
Também chamou a atenção o fato de um curso, o da UFAM, ter apresentado como
conteúdo mais frequente em suas disciplinas a categoria “Métodos e técnicas de pesquisa em
Arquivologia”. Destaca-se que vários estudos de perfis de alunos de Arquivologia realizados
– Paiva, Negreiros e Silva (2012), por exemplo – apontaram como desafio o envolvimento e
a dedicação dos discentes em atividades relacionadas à pesquisa acadêmica e à participação
em ações de extensão. Essa iniciativa da UFAM existe para reverter tal quadro? Ou se trata de
uma carência pontual, ou seja, uma necessidade de um corpo acadêmico local?
Destaca-se, também, o fato de o curso da UNESP ter apresentado como conteúdos
mais frequentes em suas disciplinas aqueles relativos à categoria “Gestão de documentos eletrônicos e digitais”. Isso pode reafirmar a preocupação com a gestão de documentos, já apontada pelos resultados desta pesquisa e, mais uma vez, orientar os estudos na direção das TIC.
Por outro lado, seis cursos (UEPB, UFF, UFMG, UFRGS, UFSC e UNB) apresentaram como conteúdos mais frequentes em suas disciplinas aqueles relativos às categorias que
abordam temas interdisciplinares, tais como: História, Ciência da Informação, Bibliotecono-
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mia, Administração e temas diversos/tópicos – relações interdisciplinares. Curiosamente, as
quatro primeiras disciplinas representam as áreas com as quais a Arquivologia vem, ao longo
do tempo, se relacionando. Vale ressaltar que na construção dessas relações, a Arquivologia,
muitas vezes, foi tratada como disciplina auxiliar, dependente e subordinada hierarquicamente. Assim, somos levados a questionar se esse tipo de relação ainda permanece no cenário acadêmico brasileiro. Por outro lado, tal fenômeno mais uma vez nos leva aos questionamentos
feitos anteriormente: é possível promover a formação de bons arquivistas se o que está em
evidência são conteúdos de outras áreas?
Quadro 3 – Conteúdos mais frequentes (disciplinas obrigatórias e específicas) I
Curso
FURG
UEL
UEPB
UFAM
UFBA
UFES
UFF
UFMG
UFPA
UFPB
UFRGS
UFSC
UFSM
UNB
UNESP
UNIRIO

Conteúdo que aparece com mais frequência nas disciplinas (obrigatórias e optativas)
3 Gestão de documentos
3 Gestão de documentos
RI2 História
RI3 Administração
10 Métodos e técnicas de pesquisa em Arquivologia
3 Gestão de documentos
3 Gestão de documentos
RI1 Ciência da Informação
RI23 Temas diversos/tópicos – Relações interdisciplinares
3 Gestão de documentos
3 Gestão de documentos
RI1 Ciência da Informação
RI3 Administração
7 Planejamento e projetos arquivísticos
RI4 Ciência da Computação
RI6 Biblioteconomia
4 Gestão de documentos eletrônicos e digitais
7 Planejamento e projetos arquivísticos
Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 1 – Conteúdos mais frequentes (disciplinas obrigatórias e específicas)
Conteúdo que aparece com mais frequência nas disciplinas (obrigatórias e optativas) Quantidade de cursos
3 Gestão de documentos
6 (37,50%)
RI1 Ciência da Informação
2 (12,50%)
RI3 Administração
2 (12,50%)
4 Gestão de documentos eletrônicos e digitais
1 (6,25%)
7 Planejamento e projetos arquivísticos
1 (6,25%)
RI2 História
1 (6,25%)
RI4 Ciência da Computação
1 (6,25%)
RI6 Biblioteconomia
1 (6,25%)
RI23 Temas diversos/tópicos - Relações interdisciplinares
1 (6,25%)
Fonte: elaborada pelos autores.
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Quando são comparados todos os cursos (considerando as disciplinas obrigatórias e
optativas), praticamente, em momento algum, os conteúdos específicos possuem uma frequência que demonstre certo grau de equilíbrio entre os cursos.
Tabela 2 – Distribuição das categorias específicas
Categorias específicas
01 Fundamentos da Arquivologia
02 O profissional de Arquivologia
03 Gestão de documentos
04 Gestão de documentos eletrônicos e digitais
05 Arquivo permanente
06 Preservação / conservação / restauração
07 Planejamento e projetos arquivísticos
08 Usuários
09 Políticas e legislação arquivística
10 Métodos e técnicas de pesquisa em Arquivologia
11 Temas diversos/tópicos – Arquivologia

Maior frequência
8,76%
13,58%
19,72%
17,74%
8,11%
5,80%
10,14%
5,80%
9,09%
11,11%
4,05%

Menor frequência
1,54%
0,00%
2,47%
1,69%
0,00%
1,23%
1,23%
0,00%
0,00%
1,85%
0,00%

Fonte: elaborada pelos autores.

Gráfico 1 – Conteúdos específicos X maior frequência, menor frequência e média4

Fonte: elaborado pelos autores.

Nesse quesito destacam-se as seguintes situações:

4

Nos Gráficos 1 e 2, foram consideradas as disciplinas obrigatórias e optativas.
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A categoria “O profissional de Arquivologia” não é tratada no decorrer do curso da
UFAM. Sobre esse fato, compreende-se que um curso superior não deve ter como objetivo
único a formação profissional. Entretanto, é importante levar em conta, no processo de formação do discente, as demandas do mercado de trabalho e da sociedade, bem como o campo
de atuação dos profissionais da área.
Verificou-se que o curso que tem a maior frequência na categoria “Gestão de documentos” é o da UFBA, com 19,72%, acima do dobro da média nacional que é 8,89%. Em
contrapartida, o curso que aborda com menor frequência os conteúdos dessa categoria é o da
UFRGS, que tem uma frequência de 2,47%, ou seja, aproximadamente 1/3 da média e bem
distante do percentual da UFBA, quase 8 vezes menos. Curiosamente, a categoria “Arquivo
permanente” não aparece em um dos cursos pesquisados e, ao se verificar os dados brutos
enviados pelo respondente, observou-se que as disciplinas “Arranjo e Descrição Arquivística”
e “Arranjo e Descrição Arquivística II” foram categorizadas como “Gestão de Documentos”.
Ressalta-se também, que a categoria “Métodos e técnicas de pesquisa em Arquivologia”
tem média de 5,57% de frequência e que o curso que mais aborda essa temática (UFAM) tem
11,11% de frequência, ou seja, aproximadamente o dobro da média nacional. Por outro lado,
o curso que apresenta uma menor frequência em relação à temática (UFMG) tem 1,85% de
frequência, ou seja, aproximadamente 1/3 da média e bem distante do percentual da UFAM,
aproximadamente seis vezes menos.
Percebeu-se, ainda, que a categoria “Usuários” não aparece em dois cursos (UFF e
UFSM), fato que chama a atenção para o seguinte aspecto: o acesso aos documentos representa, na realidade, o objetivo final do tratamento dispensado aos documentos arquivísticos,
de modo que estes possam servir aos sujeitos produtores (usuário interno) ou a qualquer
pessoa (usuário externo), como testemunho da gestão de atos/transações administrativos e/
ou jurídicos, ou como informação para fins científicos, sociais ou culturais.
A categoria “Política e legislação arquivística” não aparece em três cursos (UFAM,
UFMG e UFF). Sobre essa questão, destaca-se que as políticas e legislações arquivísticas compreendem as premissas/diretrizes, ações e decisões que delimitam o cenário e a forma de
atuação dos profissionais da área nos cenários locais, regionais e nacionais. Nas fases de desenvolvimento e implementação, as políticas e legislações englobam uma série de decisões
voltadas à resolução de problemas em circunstâncias concretas, envolvendo o conhecimento
extensivo da realidade dos arquivos e dos seus contextos e conjunturas – dimensão técnica,
científica, legal, social – bem como a capacidade de ação em um cenário. Ou seja, contextos e
conjunturas que devem ser considerados nas estratégias de formação voltadas para o campo
de atuação do futuro profissional.
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Prosseguindo com a análise, também foi possível observar que não existe equilíbrio em
relação aos cursos no que se refere à frequência das categorias interdisciplinares (Tabela 3).
Destaca-se que o desequilíbrio se mostra em um grau acentuado quando se trata da Ciência
da Informação, História, Ciência da Computação e Biblioteconomia, apontadas, geralmente,
como as mais afins com a história da Arquivologia (nacional e internacional) e dos cursos no
Brasil.
Tabela 3 – Distribuição das categorias específicas
Categorias interdisciplinares

Maior frequência

Menor frequência

RI01 – Ciência da Informação

17,28%

0,00%

RI02 – História

15,25%

2,17%

RI03 – Administração

15,25%

0,00%

9,23%

0,00%

RI04 – Ciência da Computação
RI05 – Contabilidade

2,17%

0,00%

12,50%

0,00%

RI07 – Museologia

6,82%

0,00%

RI08 – Sociologia

3,70%

0,00%

RI09 – Comunicação

5,80%

0,00%

RI10 – Diplomática

3,92%

0,52%

RI11 – Paleografia

2,82%

0,00%

RI12 – Direito

6,45%

0,00%

RI13 – Notariado

2,22%

0,00%

RI06 – Biblioteconomia

RI14 – Letras e línguas

13,58%

0,00%

RI15 – Estatística

2,17%

0,00%

RI16 – Filosofia

4,44%

0,00%

RI17 – Antropologia

2,06%

0,00%

RI18 – Matemática

2,22%

0,00%

RI19 – Economia

2,27%

0,00%

RI20 – Psicologia

4,44%

0,00%

RI21 – Ciências Políticas

1,54%

0,00%

RI22 – Educação

1,03%

0,00%

RI23 – Temas diversos/tópicos – relações interdisciplinares

44,44%

0,00%

Fonte: elaborada pelos autores.
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Gráfico 2 – Conteúdos interdisciplinares X maior frequência, menor frequência e média

Fonte: elaborado pelos autores.

A situação não muda quando se considera apenas as disciplinas obrigatórias (excluindo
as disciplinas optativas e os estágios). Vejamos algumas situações, considerando a frequência
dos conteúdos específicos:
Gràfico 3 – Frequência dos conteúdos específicos I

Fonte: elaborado pelos autores.
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Gráfico 4 – Frequência dos conteúdos específicos II

Fonte: elaborado pelos autores.

Gráfico 5 – Frequência dos conteúdos específicos III

Fonte: elaborado pelos autores.

Quando comparadas as menores frequências dos conteúdos específicos (considerando
as disciplinas obrigatórias e optativas) e as maiores frequências, foi possível representar, proporcionalmente, através do Gráfico 6, o grau de distância/proximidade entre elas (representado na cor vermelha).
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Gráfico 6 – Frequência dos conteúdos específicos IV

Fonte: elaborado pelos autores.

Como se percebe no Gráfico 6, os distanciamentos são significativos, de modo que
a harmonização entre os cursos, tendo como parâmetro a frequência dos conteúdos eleitos
nesta pesquisa, necessitaria de uma negociação e de um esforço à primeira vista trabalhosos.
É importante destacar que, neste estudo, não foram consideradas as frequências médias encontradas como um ideal a ser perseguido, todavia, esses dados também servem como
parâmetros que permitem visualizar o grau de distanciamento/proximidade entre os cursos
– representado na cor vermelha nos Gráficos 6, 7 e Gráfico 8.
Gráfico 7 – Frequência dos conteúdos específicos V

Fonte: elaborado pelos autores.
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Gráfico 8 – Frequência dos conteúdos específicos VI

Fonte: elaborado pelos autores.

Como se percebe, ainda que se considere as frequências médias, os gráficos acima revelam graus de distanciamentos significativos e não proximidades.

Considerações finais
Diante dos dados e análises apresentados e do objetivo proposto neste estudo, faz-se o
seguinte questionamento: na atual conjuntura, é possível uma harmonização curricular dos
cursos de graduação em Arquivologia do Brasil?
É importante destacar que harmonizar significa conciliar, entrar em acordo, combinar.
Não se trata de equalizar, ou seja, tornar uniforme ou igual. Para que os cursos de Arquivologia do Brasil estejam em harmonia, é necessário firmar acordos entre diversas instâncias: universidades, corpos docentes de cada curso, pares da área de Arquivologia e outras. Todavia,
diante disso, surgem novas questões: Onde estão/estarão os pares da área de Arquivologia?
No grupo da REPARQ? Na futura Associação de Ensino e Pesquisa em Arquivologia? Que
tipos de acordos podem ser estabelecidos?
Ao retratar a incidência dos conteúdos abordados nos cursos de Arquivologia brasileiros, esta pesquisa evidencia que não existe equilíbrio. Diante desse fenômeno, é importante
refletir sobre mais alguns pontos: no escopo da busca por harmonia, o equilíbrio é desejável
e necessário? Se sim, seria possível um equilíbrio mesmo diante das variáveis acima? Pode-se
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deduzir que as intensidades dos conteúdos também apresentam um desequilíbrio? Se sim,
neste último quesito, o equilíbrio também é desejável e necessário?
Também é perceptível que não existe padrão em relação à distribuição dos conteúdos
específicos e interdisciplinares entre disciplinas obrigatórias e optativas. Neste quesito, surgem novamente mais indagações: qual seria o padrão desejável? No Brasil são oferecidos cursos de Arquivologia que têm os conhecimentos técnico-científicos arquivísticos como núcleo
e/ou ponto de partida e que consideram as relações desta disciplina com outras disciplinas ou
cursos multidisciplinares? A impressão que fica é que temos aparentemente cursos multidisciplinares – que colocam em conjunto vários pontos de vista, de forma paralela e fragmentados, em diversas disciplinas, de maneira que cada uma delas contribui com informações e
conteúdos próprios do seu campo de conhecimento.
Dessa forma, talvez fosse mais interessante refletir inicialmente sobre que Arquivologia pretendemos ser, fazer e ensinar no Brasil para, em seguida, construirmos os acordos em
busca da harmonização. Entretanto, destaca-se que, nesses acordos, é importante respeitar as
especificidades regionais, o perfil de cada universidade, de cada corpo docente, dos discentes
e as demandas dos mercados de trabalho.
Segundo o entendimento dos autores deste trabalho, perguntas não se encerram por
aqui, haja vista que, nos acordos para a harmonização, é importante encontrar respostas para
outros questionamentos, como: queremos todas as categorias testadas neste estudo nos cursos
de Arquivologia nacional com as mesmas proporções? Se sim, algumas delas merecem maior
investimento? Algumas merecem ficar no centro e outras na periferia do campo da Arquivologia? Temos um retrato que nos mostra quantitativamente a frequência dos conteúdos, mas
não as intensidades. Então, estas devem ser pensadas em função das realidades locais? Seria
interessante estabelecer padrões e margens de desvios? Quais critérios podem ser usados?
Como se percebe, as perguntas são muitas, e as respostas, necessárias. A partir do estudo apresentado, tem-se um mapa conceitual que permeia os cursos de Arquivologia do Brasil.
Nesse momento, pode-se afirmar que, com muita e/ou com pouca frequência, os cursos perpassam o mapa conceitual estabelecido. Então, acredita-se que esse mapa pode ser o modelo
para se pensar, repensar e acordar os cursos de Arquivologia brasileiros. Enfim, é importante
ressaltar que este estudo representa apenas um retrato parcial da realidade brasileira em relação ao ensino da Arquivologia na graduação. Não se pode deixar de considerar que um
currículo não compreende apenas conteúdos, mas um curso a ser seguido e uma construção
social – em nível da prescrição, do processo e da prática – que tem como objetivo promover
a formação do aluno.
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A revisão curricular na Arquivologia da UFSM
como resultado da avaliação do ensino

Fernanda Kieling Pedrazzi
Rafael Chaves Ferreira
Sonia Elisabete Constante

Nas últimas décadas, especialmente a partir do final dos anos de 1960, ocorreram modificações mundiais políticas, sociais e econômicas, que também foram impulsionadas pela
revolução tecnológica, com o emprego das tecnologias da informação e comunicação (TICs).
Hoje a Sociedade da Informação já é uma realidade. Por isso, a maioria dos cursos que estudam o tema informação, como é o caso da Arquivologia, que gerencia a informação com
a finalidade de dar acesso e preservar a documentação, precisa fazer revisões periódicas em
seus currículos como forma de estar atualizado frente às mudanças do mercado de trabalho
e, consequentemente, do perfil do profissional.
A avaliação do ensino da Arquivologia é fundamental, pois proporciona um enriquecimento da formação acadêmica e, consequentemente, um melhor desempenho da prática que
passa, antes de tudo, pela universidade. É preciso um ensino de qualidade, e este é alcançado,
principalmente, por meio da autoavaliação de quem compartilha as mudanças durante a vida
acadêmica na universidade. Com isto é possível que os arquivistas estejam cada vez mais qualificados para o gerenciamento das informações arquivísticas.
Os cursos de Arquivologia do Brasil estão rediscutindo a formação profissional do arquivista. Esta ação está relacionada com a proposta de harmonização das disciplinas comuns
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dos cursos, por meio dos esforços do “Grupo de Trabalho sobre Harmonização Curricular”.1
A revisão curricular já é uma realidade no Curso de Arquivologia da Universidade Federal
de Santa Maria (UFSM), que desde o ano de 2010 realiza estudos que culminaram com uma
nova proposta que engloba a inserção de novos conteúdos no currículo.
Entende-se, portanto, que a formação acadêmica do arquivista deve preparar os profissionais para que estejam aptos às diferentes realidades que encontrarão no mercado de
trabalho, especialmente com a inserção de novas tecnologias, mas considerando as competências legais, como é o caso da Lei n.º 6.546, de 1978, em que estabelece que o arquivista seja
responsável pelo planejamento, organização e direção dos arquivos.
Sendo assim, o presente trabalho2 apresenta os resultados obtidos no projeto “A revisão curricular como meio de avaliação do ensino de Arquivologia na UFSM”,3 desenvolvido
durante o ano de 2012, que traz a realidade existente no Curso de Arquivologia/UFSM, a
partir da análise do ensino de graduação. Neste projeto o objetivo foi promover uma agenda
de discussões em torno das recomendações da comunidade arquivística, para contribuir com
a revisão do Projeto Pedagógico de Curso (PPC),4 que busca “delinear ações considerando a
indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão”. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SANTA MARIA, 2004)
Considera-se que o repensar do ensino de Arquivologia que culmina com uma revisão
curricular precisa de reflexões e debates referentes à formação do arquivista, e necessita reconhecer potencialidades e deficiências, enfim: conhecer a realidade deste ensino. Na busca
pela qualidade do ensino deve haver um diálogo entre discentes, docentes e profissionais
arquivistas, como fruto da autoavaliação, durante o processo de avaliação.

Objetivos
Apresentar a avaliação do ensino de Arquivologia na Universidade Federal de Santa
Maria por meio da promoção de novos espaços de diálogo, a partir de uma agenda de discus-

1

Presidente: Ana Célia Rodrigues (UFF). Colaboradores: Carla Mara (UFAM), Flavio Leal (UNIRIO), Juliane Teixeira
(UFPB), Leandro Negreiros (UFMG), Luciana S. de Brito (FURG), Rita Portela (UFRGS), Solange de Souza (UFES), Sonia
E. Constante (UFSM), Fernanda K. Pedrazzi (UFSM) e Heloísa Liberalli Bellotto (USP – consultor ad hoc), conforme a
Síntese da Reunião do I Fórum Brasileiro de Ensino e Pesquisa em Arquivologia.

2

Projeto de pesquisa “A revisão curricular como meio de avaliação do ensino de Arquivologia da UFSM: um novo diálogo”,
registrado no GEAIC/CCSH sob o n.º 032217. Obteve recursos por meio da Comissão de Avaliação Institucional do CCSH/
UFSM.

3

Projeto de pesquisa desenvolvido em 2011, registrado no GEAIC/CCSH, sob o n.º 029700. Obteve recursos por meio da
Comissão de Avaliação Institucional do CCSH/UFSM.

4

Currículo de curso superior anteriormente designado como Projeto Político Pedagógico de Curso (PPP).
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sões em torno das recomendações da comunidade arquivística, verificadas no projeto desenvolvido em 2011.
Na trajetória de desenvolvimento deste trabalho, foram perseguidos os seguintes objetivos secundários:
• exibir alguns resultados do Relatório Final do Projeto “A revisão curricular como meio
de avaliação do ensino de Arquivologia na UFSM”, desenvolvido em 2011;
• expor os resultados obtidos nos espaços de diálogos construídos durante o percurso de
desenvolvimento da pesquisa, no ano de 2012;
• sugerir alternativas e/ou mudanças didático-pedagógicas no PPC de modo a contribuir
com o processo de revisão curricular do Curso de Arquivologia da UFSM.

Metodologia
Buscando organizar discussões para o ano de 2012, a fim de apontar sugestões para a
melhoria do ensino do Curso de Arquivologia da UFSM, o procedimento metodológico inicial desta pesquisa foi o estudo dos resultados obtidos no projeto desenvolvido em 2011. Com
isso pode-se identificar as principais sugestões dos três segmentos que foram pesquisados
– docente, discente e egresso. Nesta etapa foram considerados os seguintes pontos: resultados da Avaliação Institucional obtidos pela aplicação do Formulário para discentes em 2010;
recomendações reunidas durante a Semana Acadêmica do Curso de Arquivologia de 2010;
análise e discussão dos resultados em relação aos discentes; análise e discussão dos resultados
em relação aos egressos; análise e discussão dos resultados em relação aos docentes. Para facilitar o trabalho dos pesquisadores, as informações foram compiladas em uma planilha, que
serviu de subsídio para os debates com a comunidade arquivística.
Numa segunda etapa, visando à promoção de novos espaços de diálogo, a partir de
uma agenda de discussões em torno das recomendações da comunidade arquivística, foram
verificados os pontos relacionados ao objetivo desta pesquisa. O primeiro encontro foi com os
acadêmicos do Curso, expondo os principais resultados do projeto anterior de forma a dialogar com os mesmos. Na reunião foi possível obter opiniões, sugestões e algumas respostas às
problemáticas apresentadas. A convocação ocorreu por intermédio do Diretório Acadêmico
do Curso5 e com antecedência, para que todos pudessem ter a oportunidade de participar e
ficar informados. Os resultados obtidos na reunião foram registrados em ata.
5

O auxílio da entidade representativa dos graduandos do Curso foi essencial para ocorrer o encontro que teve a mediação
do bolsista e a participação de voluntários.
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Os resultados parciais obtidos foram apresentados na 27ª Jornada Acadêmica Integrada da UFSM (27ª JAI).6
Como terceira etapa, optou-se por abrir um diálogo na X Semana Acadêmica do Curso
de Arquivologia da UFSM7 de 2012. O principal intuito foi conversar com discentes, docentes
e egressos presentes no evento, buscando sugestões para o processo de revisão curricular.
Numa quarta etapa, foram reunidos novamente os acadêmicos do Curso, só que em
maior número. Foram apresentados os resultados da reunião anterior, possibilitando assim,
uma análise direcionada. Ao final foi construída uma proposta discente para a revisão curricular do Curso direcionada aos docentes, forma de planilha, com o intuito de que os mesmos
a avaliassem. O resultado desta avaliação foi disposto em um Quadro para facilitar a compilação dos dados.

Análise e discussão dos resultados
Considerando o que disse Souza (2011, p. 79) sobre ser arquivista e que “a formação em
arquivística possibilita que o profissional obtenha habilidades e competências para gerenciar
os documentos e informações arquivísticas em todas as instâncias e para qualquer pessoa”
apresentam-se, de modo resumido, os resultados obtidos durante a promoção dos diálogos
com a comunidade pesquisada – docente, discente e egresso, em Santa Maria.

Resultados obtidos em “A revisão curricular como meio de avaliação do
ensino de Arquivologia na UFSM”
Durante a realização do projeto “A revisão curricular como meio de avaliação do ensino de Arquivologia na UFSM”, de 2011, foram coletados dados sobre a necessidade de ajustes
em disciplinas quanto a carga horária, conteúdo, método de desenvolvimento e a receptividade quanto a mudança de semestre.
Deste modo, inicialmente realizou-se um estudo dos resultados obtidos naquela pesquisa para identificar as principais sugestões dos três segmentos pesquisados. Assim optou-se
por utilizar os resultados relacionados ao segmento discente.
6

Evento integrante do calendário oficial da UFSM que estimula a ciência na graduação e de pós-graduação, promove trocas
e divulga o que vem sendo produzido em ensino, pesquisa e extensão na Instituição. Em 2012, aconteceu entre os dias 22 e
26 de outubro.

7

Evento promovido pelo Curso de Arquivologia/CCSH/UFSM, Diretório Acadêmico do Curso de Arquivologia e Associação dos Arquivistas do Estado do Rio Grande do Sul (AARGS). Realizada em 2012 entre os dias 15 e 19 de outubro com
o tema “Acesso à Informação e Democracia: para quem?”.
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Recomendações da Semana Acadêmica de 2010
Durante a Semana Acadêmica do Curso de Arquivologia de 2010,8 discutiu-se o currículo com os alunos do segundo, quarto e sexto semestres, com os docentes, egressos e servidores técnico-administrativos, quando foram apresentadas, pelos participantes, as seguintes
sugestões para serem consideradas durante a revisão curricular:
Quadro 1 – Sugestões para revisão curricular da Semana Acadêmica de 2010
Semestre

Disciplina

Estas disciplinas não específicas
devem ser transferidas para outros
semestres.

- Administração
- Direito
1º

- Introdução à Arquivologia
- Introdução a História
- Informação e Linguagem
Documentárias
- Contabilidade
- Notariado (DCG)

2º

- Comunicação Social
4º

- Metodologia da Pesquisa

5º e 6º
6º e 7º
7º

Sugestões

Propostas
Apresentar conteúdos que
relacionem as mesmas com
a atividade profissional do
arquivista.

Deve haver revisão do conteúdo.
Deve estar no primeiro semestre.
Deve ser reformulada.

Revisar a Unidade III
(Linguagens Documentárias)

Disciplinas não específicas devem
ser transferidas para outros
semestres.
Deve ser transferida para outro
semestre, com revisão do conteúdo.

Apresentar conteúdos que
relacionem as mesmas com
a atividade profissional do
arquivista.

Deve ser ministrada no primeiro
ou segundo semestre.

Apresentar conteúdos formais
sobre apresentação oral
de trabalhos acadêmicos,
postura, entonação da voz, etc.

- Seminário de Pesquisa I (5º) Devem constituir uma única
- Seminário dePesquisa II (6º) disciplina.
Deve ser revisado conteúdos/
- Projeto de Arquivo (6º)
ementas, passando a constituir
- Estágio Supervisionado (7º)
numa única disciplina.
- Estágio Supervisionado em
Devem ser oferecidas em semestres
Arquivologia
diferentes.
- TCC

A prática deve ser realizada
na Universidade, criando um
programa institucional.
Estágio Supervisionado deverá
exigir defesa oral do aluno.

* TI deve estar no primeiro semestre.
** A carga horária para integralização do currículo deve ser aumentada.
*** Inclusão de disciplinas: Diplomática Contemporânea, Elaboração e Gestão de Projetos: Gestão Eletrônica de Documentos
(workflow) Português Instrumental, Produção Textual, Protocolo Eletrônico.
Legenda: TCC – Trabalho de Conclusão de Curso; TI – Tecnologia da Informação.
Fonte: elaborado pelos autores.

Análise e discussão dos resultados de 2011 em relação aos discentes
No ano de 2011, foram aplicados formulários aos acadêmicos que foram elaborados a
partir das discussões e recomendações obtidas durante a Semana Acadêmica da Arquivologia
8

Evento que ocorreu nos dias 22 e 23 de novembro de 2010, cujo tema foi “Que profissional você quer ser?”.
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de 2010. Foram considerados os matriculados no primeiro, terceiro, quinto e sétimo semestres do Curso de Arquivologia.
De um total de 120 alunos matriculados no Curso, 30 alunos do primeiro semestre
responderam o formulário aplicado em sala de aula, do terceiro semestre 22 responderam, 19
do quinto semestre e, 12 do sétimo semestre, ou seja, o total de alunos que responderam foi
de 83 alunos, havendo um total de 37 abstenções.
Neste estudo foram priorizados os resultados obtidos quanto às disciplinas que necessitam de ajustes (conforme pesquisa realizada em 2011), tendo como referência o diálogo com
a comunidade. O Quadro 2 ilustra esta situação:
Quadro 2 – Relação de disciplinas que necessitam de ajustes conforme
resultados de formulário aplicado aos discentes em 2011
Acadêmicos
1º
3º
5º
7º
1º
3º
5º
7º
1º
3º
5º
7º
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Sugestões de disciplinas
Introdução à Ciência da Administração,
Introdução ao Estudo da Arquivologia,
Informação e Linguagens Documentárias.
Bancos de Dados aplicados à Arquivística,
História Social do Brasil, Informações e
Linguagens Documentárias.
Paleografia e Reprografia.
Ética e Legislação Arquivística, Gerência de
Arquivos I e II, Restauração de Documentos.
Direito Administrativo, Introdução à Ciência
da Administração, e Introdução ao Estudo da
História.
Bancos de Dados Aplicados à Arquivística,
Introdução à Ciência da Administração,
Introdução à Comunicação.
Arranjo e Descrição de Documentos I e II,
Estatística para Arquivologia, Noções de
Contabilidade.
Arranjo e Descrição de Documentos I e
II, Diplomática, Introdução ao Estudo da
Arquivologia, Gerência em Arquivos I e II
Introdução ao Estudo da Arquivologia,
Introdução à Ciência da Administração,
Direito Administrativo.
Introdução à Comunicação, Introdução à
Ciência da Administração, Introdução ao
Estudo da Arquivologia.
Diplomática, Noções de Contabilidade,
Restauração de Documentos.
Arranjo e Descrição de Documentos I e II,
Diplomática, Paleografia, Gerência de Arquivos
I e II, Introdução ao Estudo da Arquivologia,
Referência e Difusão em Arquivologia.

Necessita de ajustes

Disciplinas mais citadas

Com relação a sua
carga horária

Informação e linguagens
documentárias.

Conteúdo

Introdução à Ciência
da Administração,
Arranjo e Descrição de
Documentos I e II.

Bibliografia

Introdução ao Estudo
da Arquivologia,
Introdução à Ciência
da Administração,
Diplomática.
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1º

3º

5º

7º
1º
3º
5º
7º

Direito Administrativo, Introdução à Ciência
da Administração, Introdução ao Estudo da
História.
Banco de Dados aplicados à Arquivística,
Gerência de Arquivos I, Introdução à
Comunicação, Noções de Contabilidade,
Paleografia.
Arranjo e Descrição de Documentos I e II,
Diplomática, Estatística para Arquivologia,
Noções de Contabilidade, Restauração de
Documentos.
Arranjo e Descrição de Documentos I e II,
Diplomática, Gerência de Arquivos I e II,
Informação e Linguagens Documentárias,
Introdução da Comunicação.
Direito Administrativo, Introdução à Ciência
da Administração.
Metodologia da Pesquisa, Arquivística
Aplicada.
Estágio Supervisionado em Arquivologia,
Metodologia da Pesquisa, TCC.
Informação e Linguagens Documentárias,
Estágio Supervisionado em Arquivologia,
Metodologia da Pesquisa.

Em relação
ao método de
desenvolvimento

Noções de contabilidade,
Arranjo e Descrição
de Documentos
I e II, Introdução
à Comunicação,
Gerência de Arquivos I,
Diplomática.

Na mudança de
semestre

Metodologia da Pesquisa,
Estágio Supervisionado
em Arquivologia.

Legenda: TCC – Trabalho de Conclusão de Curso.
Fonte: elaborado pelos autores.

Posteriormente, foram verificadas as disciplinas mais citadas pelos acadêmicos. Constatou-se o seguinte:
Quadro 3 – Relação de disciplinas que mais necessitam de
ajustes na visão dos discentes (formulário 2011)
Disciplinas mais apontadas em
relação a ajustes
Informação e linguagens
documentárias
Introdução à Ciência da
Administração
Arranjo e Descrição de
Documentos I e II
Introdução ao Estudo da
Arquivologia
Diplomática
Noções de contabilidade
Introdução à Comunicação
Gerência de Arquivos I

Carga
Horária

Conteúdo

Ajustes em relação
Método de
Bibliografia
desenvolvimento

Mudança de
semestre

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
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Metodologia da Pesquisa
Estágio Supervisionado em
Arquivologia

X
X

Legenda: X – disciplina que mais apareceu no dado ajuste.
Fonte: elaborado pelos autores.

Os ajustes mais necessários dizem respeito a método de desenvolvimento (5 disciplinas), bibliografia (3 disciplinas), conteúdo (2 disciplinas), mudança de semestre (2 disciplinas), carga horária (1 disciplina).
As disciplinas que mais demonstram precisar de ajustes são: Introdução à Ciência da
Administração (5 ajustes), Gerência de Arquivos I (4 ajustes), Introdução ao Estudo da Arquivologia (3 ajustes), Noções de contabilidade (3 ajustes), Introdução à Comunicação (3
ajustes), Informação e linguagens documentárias (2 ajustes), Diplomática (2 ajustes), Metodologia da Pesquisa (1 ajuste), Estágio Supervisionado em Arquivologia (1 ajuste).
Assim, as disciplinas oferecidas por outras áreas mais citadas neste processo de revisão foram: Introdução à Ciência da Administração, Noções de contabilidade e Introdução à
Comunicação. E as disciplinas oferecidas pelo Curso de Arquivologia mais apontadas foram:
Informação e linguagens documentárias, Arranjo e Descrição de Documentos I e II, Diplomática, Estágio Supervisionado em Arquivologia, Gerência de Arquivos I, Introdução ao Estudo da Arquivologia, Metodologia da Pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso.
Foram consideradas as sugestões dos acadêmicos quanto aos “outros conhecimentos da
área a serem incluídos na grade curricular do Curso”. A maioria citou os seguintes conhecimentos: línguas estrangeiras, tecnologia da informação, redação e produção de documentos,
diplomática contemporânea, classificação e avaliação de documentos (prática).
Outro dado pesquisado foi quanto à possibilidade de “aumento do número de semestres”. A maioria dos acadêmicos (Quadro 4) mostrou estar de acordo com a adesão de oito
semestres.
Quadro 4 – Posicionamento dos acadêmicos quanto ao aumento do número de semestres no Curso
Alunos por semestre
1º – 38 alunos
3º – 22 alunos
5º – 19 alunos
7º – 19 alunos
Total

Concordam
20
16
15
8
59 alunos

Não concordam
7
4
4
2
17 alunos

Abstenção
4
2
2
8 alunos

Fonte: elaborado pelos autores.
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Os acadêmicos justificam a defesa do aumento do número de semestres pela necessidade de inserir no currículo do Curso outras disciplinas já citadas, e também, pela realocação
das disciplinas de TCC e do Estágio Supervisionado em semestres diferentes, auxiliando na
melhor produção acadêmica.

Resultados obtidos em diálogos em 2012
Em 2012, procurou-se construir novos espaços de diálogo com os três segmentos.
Obteve-se contribuição do segmento discente e docente, sendo que o público acadêmico foi
novamente o foco da pesquisa, pelo impacto sentido na formação, e cujas informações são
apresentadas a seguir.
Primeiro diálogo com os acadêmicos
Projetou-se para 2012 realizar uma primeira reunião com os acadêmicos do Curso de
Arquivologia/UFSM expondo os principais resultados do projeto anterior de forma a dialogar
com os mesmos a fim de obter opiniões e sugestões visando àqualidade do ensino. Tal reunião
foi convocada por intermédio do Diretório Acadêmico do Curso.
Em razão do período de greve dos docentes da Instituição, o primeiro diálogo, ocorrido em 10 de outubro de 2012, contou com um número pequeno de acadêmicos do Curso.
Entretanto, isso não impediu que o encontro fosse proveitoso. O acadêmico bolsista integrante da pesquisa esteve à frente da reunião e, com o auxílio dos demais acadêmicos voluntários
desta pesquisa, coordenou as discussões. Expôs-se o que se priorizou dos resultados da pesquisa realizada em 2011 e desta ação foi iniciado um pensar discente quanto a uma possível
revisão curricular.
Dentre as contribuições deste primeiro momento houve posicionamentos quanto:
• revisão bibliográfica de todas as disciplinas;
• fusão de disciplinas;
• interdisciplinaridade entre as disciplinas do Curso;
• diálogo entre docentes e Coordenação, especialmente de outros Departamentos;
• criação de novas disciplinas voltadas à pesquisa;
• o desenvolvimento de mais estágios obrigatórios;
• realocação das disciplinas de Estágio Supervisionado em Arquivologia e TCC;
• sugestões de temáticas de novas disciplinas;
• aumento no número de semestres do Curso.
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Os resultados obtidos nesta reunião foram registrados e parcialmente apresentados em
eventos como a 27ª Jornada Acadêmica Integrada da UFSM e em um novo encontro com
todos os segmentos (docente, discente e egresso), durante a realização da Semana Acadêmica
do Curso de Arquivologia de 2012.
Semana Acadêmica de 2012
A Semana Acadêmica, independente do Curso, é um evento que gera muita expectativa, tanto por parte dos acadêmicos que estão à frente da organização quanto para aqueles que
participam como expectadores/ouvintes. O objetivo de eventos desta natureza, de maneira
geral, é proporcionar atividades, dentro de uma ampla programação, que sejam atraentes e
bem planejadas. Dessa forma, promovem uma maior integração entre acadêmicos, docentes,
funcionários e comunidade em geral, desenvolvendo principalmente as capacidades necessárias que complementem a formação acadêmica e cidadã dos estudantes. Assim esta foi uma
etapa fundamental para o processo de revisão curricular.
A X Semana Acadêmica do Curso de Arquivologia UFSM, realizada em sua maior
parte no Auditório do Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH) da Antiga Reitoria
(Centro de Santa Maria) ocorreu no período de 15 a 19 de outubro de 2012.9 Dentro de sua
programação houve um espaço para a explanação dos resultados referentes aos dados coletados até aquela data, quanto ao processo de revisão curricular. Sendo assim, tais resultados
foram apresentados com o intuito de dialogar novamente com os três segmentos, buscando
mais respostas e sugestões, o que foi satisfatoriamente possível. Dentre os pontos fortes deste
diálogo destacam-se:
• a importância e reconhecimento da contribuição discente para estas pesquisas;
• haver mais interdisciplinaridade dentro do Curso;
• criar um esboço de currículo como etapa final deste processo;
• trabalhar em conjunto com profissionais que pesquisam a temática “currículo”.

São de ambientes desta natureza que advêm a reflexão e o desenvolvimento do saber,
no caso, o conhecimento arquivístico. Isso, por meio de diferentes olhares, ângulos, posicionamentos, que só têm a oferecer perspectivas de algo ainda melhor.

9

É importante informar que o Curso de Arquivologia da UFSM localiza-se no prédio 74 A da Cidade Universitária Professor
José Mariano da Rocha Filho. O campus está localizado no bairro Camobi, Km 9, Rodovia RS 509, onde é realizada a maior
parte das atividades da UFSM.
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27ª Jornada Acadêmica Integrada da UFSM (27ª JAI)
Durante a 27ª Jornada Acadêmica Integrada da UFSM, ocorrida no período de 22 a 26
de outubro de 2012, foram expostos e apresentados inúmeros trabalhos, tanto de graduandos
como de pós-graduandos, de várias áreas do saber em abordagens no que diz respeito ao cerne da instituição: ensino, pesquisa e extensão. Assim, percebeu-se que se tratava de mais um
espaço importante para a divulgação de resultados da pesquisa e, também, potencialmente
sujeito a contribuir com a mesma.
Exibiu-se um panorama da pesquisa (em banner) destacando sua finalidade, ou seja,
avaliar o ensino de Arquivologia/UFSM, seus objetivos, sua metodologia e os resultados obtidos até aquele dado momento, destacando a contribuição dos acadêmicos do Curso de Arquivologia frente a tudo que envolve a pesquisa.
Segundo diálogo com os acadêmicos do Curso de Arquivologia
Em um segundo momento, com participação ativa do bolsista e dos demais acadêmicos envolvidos na pesquisa, foram reunidos os acadêmicos do Curso de Arquivologia, só que
desta vez em um número maior, em um total de 41 acadêmicos. Nesta reunião foram apresentados os resultados anteriores para um diálogo mais democrático e construtivo. Na ocasião foi
elaborada uma proposta discente para a revisão curricular do Curso.
Na opinião do segmento discente, os pontos que mais lhe preocupam quanto o currículo do Curso são que:
a. as bibliografias de todas as disciplinas integrantes do currículo do Curso sejam revisadas, mesmo tendo conhecimento de que alguns docentes já estão trazendo referências
atualizadas, apesar de que as mesmas não estão constando, diretamente, no PPC;
b. a disciplina “Introdução ao Estudo da Arquivologia” deve ser mais interdisciplinar, realizando um “diálogo real” com as demais disciplinas a fim de fazer com que o sujeito
que está iniciando o Curso (já que é uma disciplina do 1º semestre) possa ter uma noção panorâmica do que é a Arquivologia, do que é o Curso da UFSM e para que possa
perceber quais são os reais obstáculos e potencialidades desta área do conhecimento;
c. disciplinas que são ministradas por docentes de outros departamentos, como, por
exemplo, “Introdução à Ciência da Administração I” e “Introdução à Comunicação”,
devem potencializar disciplinas de natureza arquivística, sendo fundamental que estes
docentes dialoguem com a Coordenação do Curso antes de iniciar suas atividades para,
assim, compreender um pouco da realidade da Arquivologia e, dessa forma, possibilitar
que suas aulas e seu conhecimento possam ser ministrados de maneira interdisciplinar,
enriquecendo docente e discente;
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d. “Introdução à Ciência da Administração” não deva ser ministrada no 1º semestre do
Curso, mas no 2º semestre, pois estaria mais próxima da disciplina de “Gerência de
Arquivos I”, que poderia ser potencializada. Neste mesmo sentido, a disciplina “Introdução à Comunicação” não deveria ficar no 2º semestre, e sim no 1º semestre do Curso;
e. a disciplina “Informação e Linguagens Documentárias” está relacionada com “Introdução ao Estudo da Arquivologia” e, deste modo, deve haver um melhor diálogo de
ensino-aprendizagem entre elas. Também solicitam que sejam inseridos no currículo
outros conteúdos a respeito de vocabulários controlados e tesauros;
f. a disciplina “Diplomática”, que é ofertada atualmente no 6º semestre do Curso, inclua
em seu conteúdo programático material sobre Diplomática Contemporânea, fazendo
uso do Laboratório de Informática do Curso;
g. haja uma disciplina como “Metodologia da Pesquisa” no início do Curso (1º ou 2º semestre) que poderia ser denominada, a partir de sugestões dos acadêmicos “Iniciação à
Pesquisa”, em caráter obrigatório ou optativo, contemplando questões como: elaboração
de artigos, resenhas, uso da MDT.10 Recomendam que a disciplina seja continuada em
semestres finais do Curso (4º ou 5º), abordando questões voltadas para elaboração de
monografia e relatório de estágio;
h. a existência de uma disciplina semelhante à Disciplina Complementar de Graduação
(DCG) “Redação de Documentos Oficiais e Comerciais” mas que foque na prática da
escrita;
i. sejam criadas disciplinas mais voltadas para normalização arquivística, memória patrimonial e, principalmente, políticas públicas em arquivos e pensamento científico em
Arquivologia;
j. “Estágio Supervisionado em Arquivologia”não deve ser ofertada no mesmo semestre
que “Trabalho de Conclusão de Curso” para não sobrecarregar o discente;
k. as disciplinas de “Arranjo e Descrição I e II” devem “modernizar” seu conteúdo, bibliografia e método de desenvolvimento, abordando mais a realidade da área;
l. a disciplina “Processamento da Informação Digital” não deve ter o pré-requisito atual,
no caso a disciplina de “Bancos de Dados Aplicados à Arquivística”;
m. sejam fundidas as disciplinas “Seminário de Pesquisa I e II”, transformando-as em uma
única, aproveitando seu real potencial;
n. - no novo Currículo conste uma disciplina de Tecnologia da Informação (TI) que traga
noções de softwares, tanto pagos como livres, e seus programas;
o. uma disciplina de TI seja ofertada de modo a fazer uma introdução à disciplina “Bancos
de Dados Aplicados à Arquivística”, como, por exemplo, a DCG “Bases da Gestão Ele-

10

Manual de Estrutura e Apresentação de Monografias, Dissertações e Teses.
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trônica de Documentos” e suas linhas de pesquisa nas demais disciplinas, respeitando a
natureza destas, de modo interdisciplinar;
p. seja criado um programa/núcleo/disciplina que esteja focado nas práticas arquivísticas,
que seja obrigatório ou optativo. Isso se daria com estágios, visitas, atividades dentro da
UFSM, por meio de uma parceria estabelecida entre Curso e Departamento de Arquivo
Geral (DAG) da UFSM, em que discentes pudessem ter um acompanhamento e uma
experiência que envolveria o docente e o arquivista. Justifica-se esta recomendação, pois
os discentes percebem necessidade de mais vivência prática em sua formação acadêmica, devendo ter um melhor aproveitamento no contexto da UFSM, no que diz respeito,
no caso mencionado, o local DAG;
q. se respeite a parte prática de todas as disciplinas que possuem carga horária desta natureza;
r. sejam oferecidas disciplinas de línguas estrangeiras instrumentais;
s. as disciplinas “Projeto de Arquivo” e “Estágio Supervisionado em Arquivologia” devem
ter a apresentação dos trabalhos finais;
t. em “Trabalho de Conclusão de Curso” todos os professores devem estar envolvidos e ser
ofertados como possíveis orientadores;
u. o Curso deve aumentar em um semestre, no mínimo, para “dar conta” das mudanças
que se constataram, ao longo da pesquisa, como essenciais;
v. deve haver um trabalho mais harmônico entre os docentes, mais trocas entre os conteúdos programáticos das disciplinas, ou seja, mais relações: a real interdisciplinaridade
arquivística.

Estes pontos foram escolhidos para se constituírem como a proposta discente a ser
considerada frente as ações de revisão curricular no Curso de Arquivologia da UFSM.
Diálogo com os docentes do Curso de Arquivologia
A participação dos docentes foi iniciada durante os eventos realizados no Curso, especialmente durante a Semana Acadêmica. Para facilitar a coleta de dados, buscando sugestões
sobre a necessidade de ajustes no currículo vigente do Curso, foi elaborada uma Planilha
de “Levantamento com Docentes do Departamento de Documentação sobre Sugestões de
Acadêmicos ao PPC”, para que os docentes pudessem participar e conhecer as propostas dos
discentes durante o processo de revisão curricular. Participaram desta etapa nove dos 11 docentes lotados no Departamento de Documentação, principal departamento de oferta de disciplinas no Curso.
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Nesta etapa do processo foi verificado que os docentes estão cientes da necessidade de
uma revisão curricular, principalmente quanto à renovação da bibliografia das disciplinas
integrantes do currículo do Curso. Por outro lado, com relação às disciplinas voltadas para a
Tecnologia da Informação (TI), como a solicitação na inserção de “disciplina de TI que traga
noções de softwares, tanto pagos como livres, e seus programas”, assim como uma “disciplina
de TI que faça uma introdução à disciplina Bancos de Dados Aplicados à Arquivística, como,
por exemplo, a DCG Bases da Gestão Eletrônica de Documentos e suas linhas de pesquisa
nas demais disciplinas respeitando a natureza destas, de modo interdisciplinar”, foi percebido
que os docentes deixaram as recomendações para os docentes responsáveis pelas mesmas,
conforme foi salientado pelo Doc2, que enfatizou que “os professores da área é que devem se
manifestar a este respeito”.
Outro fato importante foi o consenso quanto ao item “disciplinas de Arranjo e Descrição
I e II devem modernizar seu conteúdo, bibliografia e método de desenvolvimento, abordando
mais a realidade da área”, em que a maioria concorda e, enfatiza também a necessidade de ajustes
para outras disciplinas, enfatizado pelo Doc1, “concordo para todas as disciplinas da matriz”.
Outro dado já constatado desde o início do processo diz respeito a retirar do mesmo
semestre Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio Supervisionado, pois a “disciplina Estágio
Supervisionado em Arquivologia não deve ser ofertada no mesmo semestre que Trabalho de
Conclusão de Curso para não sobrecarregar o discente”. A maioria concorda e o Doc3 sugeriu
que “deve ter a defesa em banca”. Também cabe destacar a necessidade de ajustes, na visão dos
docentes, da ‘disciplina Diplomática, ofertada atualmente no 6º semestre do Curso, para que
inclua em seu conteúdo programático material sobre Diplomática Contemporânea, fazendo
uso do Laboratório de Informática’, em que o Doc 8 sugeriu que “tal disciplina deveria vir para
semestres iniciais, no caso a Diplomática tradicional. E se ter uma outra disciplina chamada
diplomática contemporânea”.
Outro consenso foi que a disciplina ‘Informação e Linguagens Documentárias está relacionada com a disciplina de Introdução ao Estudo da Arquivologia e, por isso, deve haver
um melhor diálogo de ensino-aprendizagem entre elas’ e a “criação de disciplinas mais voltadas para normalização arquivística, memória patrimonial e, principalmente, políticas públicas em arquivos e pensamento científico em Arquivologia”.

Considerações finais
Este artigo apresentou as principais atividades realizadas por projetos de avaliação de
ensino do curso de Arquivologia na UFSM através da análise de seu Projeto Pedagógico de
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Curso, iniciadas em 2011, contemplando as necessidades da comunidade arquivística ligada
ao Curso no processo de revisão curricular a fim de contribuir também com o “Grupo de
Trabalho sobre Harmonização Curricular”.
O estudo feito foi realizado com a intenção de servir de base para um novo currículo
através de reflexões e debates referentes à formação do arquivista, sendo preciso reconhecer
as potencialidades e deficiências, mas levantando e levando em conta a realidade do ensino e
do mercado de trabalho. Quanto ao posicionamento docente, percebeu-se um apoio à revisão
curricular, porém esta deverá ser continuada, em 2013, com o trabalho de um outro grupo a
partir da renovação da Comissão de Reforma Curricular do Curso de Arquivologia. Espera-se
que sejam considerados os resultados que dão conta de mudanças como a inserção de mais
um semestre, de novas disciplinas que tragam temas como políticas públicas arquivísticas e
pensamento científico em Arquivologia e, também, fundamentalmente, que as disciplinas do
currículo do Curso dialoguem com a área de Tecnologia da Informação.
Compreende-se que a partir das pesquisas com discentes, docentes e arquivistas a
respeito do que lhes é comum, a formação do arquivista, foi possível estabelecer um amplo
diálogo com a comunidade arquivística. Há necessidade de ampliar os estudos focando na
qualidade do ensino para que haja maior visibilidade neste processo de revisão curricular. Um
novo projeto de pesquisa já se faz presente no Curso de Santa Maria buscando “A avaliação do
ensino de Arquivologia na UFSM a partir da formação do docente”, o qual terá seus resultados
oportunamente divulgados.
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A competênca informacional e o desempenho
acadêmico de estudantes de Arquivologia

Ivone Guerreiro Di Chiara
Linete Bartalo
Miguel Luiz Contani

O que se pode considerar êxito no rendimento acadêmico ou sucesso acadêmico? O
bom rendimento acadêmico, expresso em notas obtidas, é sinônimo de bom desempenho
acadêmico? Como se pode mensurá-lo? As notas representam o rendimento ou o desempenho acadêmico? Ou nenhum dos dois? Espírito Santo (1982) já denunciava a falta de instrumentos adequados para mensurar o desempenho e a competência do sujeito formado pela
Universidade e apresentava sugestões para o aprimoramento dessa prática que, contudo, não
se distanciavam dessa medida matemática tradicional.
Se a nota como expressão do desempenho acadêmico não é o melhor parâmetro a se
considerar, de outro modo, Ortega (2012, p. 5) lembra que “a apropriação realizada pelos
educandos não é verificável fora do quadro de análise das condições que caracterizam os
processos de ensino-aprendizagem”. Assim, mesmo com toda a polêmica em torno de que a
nota obtida pelo estudante seja ou não a melhor representação de sua performance, ela está
sendo considerada, mesmo com suas distorções, no quadro de referência contextual do ambiente acadêmico que dela não prescinde. As atividades de busca e uso da informação visam
favorecer os processos de ensino-aprendizagem: resta saber a correlação que possui com a
nota obtida.
Na opinião de Dalto e Buriasco (2009, p. 2) “[...] o processo avaliativo não se resume
a apenas ‘medir’, verificar, mas implica em um julgamento de valor que, por sua vez, implica
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na tomada de decisões que devem promover melhoria no objeto sob avaliação”. Mas, como os
próprios autores destacam, a maioria das práticas avaliativas disponíveis se resumem apenas
na verificação do rendimento escolar, obtido como é sabido, pela média das avaliações realizadas.
As transformações que afetaram o mundo nos últimos tempos também atingiram a
educação que se modificou e, hoje, para que se conceba a educação como um todo com vistas
a atender as necessidades para as novas gerações, os quatro pilares fundamentais propostos
no relatório Delors (1998), continuam atuais. São eles: 1) Aprender a aprender- para beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao longo da vida; 2) Aprender a fazer
– para além da qualificação profissional, adquirir competências a fim de enfrentar situações
reais e inusitadas; 3) Aprender a viver juntos – ou seja, desenvolver a compreensão do outro,
perceber as interdependências; 4) Aprender a ser – desenvolver a personalidade com vistas a
adquirir cada vez mais autonomia, responsabilidade e discernimento. O estabelecimento de
padrões de competência em informação vem ao encontro do fundamento destes pilares ao
proporcionar maior alcance à formação do indivíduo.
Neste contexto do “aprender”, o desempenho deveria ser avaliado por meio de metodologias que não resultassem em apenas um número.
A corrente educacional do “aprender a aprender”, defendida pela “pedagogia das competências” abre espaço para um assunto que tem merecido destaque na Ciência da Informação” e tem sido objeto de muitas pesquisas na área: a competência informacional. O aluno
com alta competência informacional está apto a “aprender a aprender” e portanto, dentro de
um contexto de avaliação apresentará, possivelmente, não apenas um rendimento expresso
por uma média significativa nos moldes da educação tradicional, mas também terá condições
para, quando inserido no mundo do trabalho, crescer profissionalmente. Saberá também buscar e utilizar as informações disponíveis em quaisquer suportes para resolver problemas de
toda ordem, e estará, portanto, preparado para interagir no mundo com autonomia.
A proposta deste estudo, alocado na pesquisa mais ampla, partiu da ideia de que recortar um dos 43 cursos de graduação existentes na UEL, poderia compor um diagnóstico, ainda
que minúsculo, da comunidade discente, porém revelador de certas especificidades passíveis
de transformarem-se em contribuições à área de Arquivologia brasileira, na medida em que
generalizações acerca dos resultados possam ser encetadas.
A questão que norteia o recorte de pesquisa descrito neste texto é assim formulada:
Que comportamentos e competências são evidenciados junto à comunidade discente do curso de Arquivologia e que correlação esses dados permitem efetuar com relação às condições
que caracterizam os processos de ensino e aprendizagem verificados junto aos participantes?
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O pressuposto adotado é o de que o estudante compreende a ligação entre necessidade
de informação e desempenho acadêmico. Acredita possuir competência informacional, porém tende a superestimar o efetivo grau em que ela ocorre. Como consequência, cabe pensar
que os resultados encontrados podem fornecer pistas, embora não aparentes, acerca de pontos que merecem maior investigação.
Como objetivo geral, focaliza-se o plano mais amplo do desempenho acadêmico do
curso em análise e fixa-se a meta de averiguar os fatores que permitem correlacionar comportamento e competência informacionais aos resultados de ensino, com vistas a uma aprendizagem mais efetiva nesse universo. Pelo caráter descritivo e analítico que assume, esta apresentação se move em torno de dois objetivos específicos:
• Indicar as características descritas pelos participantes acerca de seus próprios comportamentos informacionais, de modo a permitir uma sistematização capaz de gerar elementos de avaliação;
• Analisar a sistematização obtida com base no objetivo anterior e inferir acerca da tendência verificada junto a essa porção dos participantes da pesquisa mais ampla.

O tópico a seguir percorre a fundamentação contida na base teórico-metodológica
apresentada no item percurso da pesquisa. A discussão é efetuada no interior dos princípios
lançados nesta base e também no âmbito da pesquisa maior, em andamento, da qual este
recorte faz parte. Na sequência, apresentam-se os resultados, com destaque para a busca da
possível relação existente entre a competência informacional e o desempenho acadêmico, e
finaliza-se o texto com as conclusões.

A competência informacional no desempenho acadêmico
Busca-se hoje, no país – e isso é evidenciado nos sucessivos documentos orientadores
das avaliações pelo MEC para abertura e renovação de credenciamento de cursos – um ensino
não unicamente repassador de conhecimentos, mas um ensino capaz de estimular a geração
do conhecimento e sua atualização. Neste sentido, modificam-se, em larga medida, as concepções de rendimento acadêmico e de sucesso acadêmico. Cai por terra a noção de que, em
ambas as situações, o histórico de notas obtidas possa ser a única medição. Rendimento acadêmico significa, nessa postura, a capacidade de evoluir e aprender com as falhas. Por sucesso
acadêmico, entende-se a capacidade de manter-se na escolarização, de superar obstáculos
e persistir. Constrói-se um posicionamento inverso ao tão conhecido e indesejado fracasso
escolar, tendo o abandono dos estudos como sua manifestação mais evidente.
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O empenho na realização de tarefas escolares e produção de trabalhos acadêmicos deve
estar vinculado à compreensão e à consciência da necessidade de um vínculo institucional
determinando uma linha de investigação. Essa organização é traduzida na proposta de um
projeto de pesquisa, com objetivos claros e de recorte bem estabelecido. Toda uma alteração
de formato, tanto no modo de pensar quanto na maneira de se posicionar para estudar, se torna demanda. Notas não são o exclusivo indicador de sucesso acadêmico; o que cabe pensar é
nos fatores que influenciam na obtenção dessas notas – aí situados o comportamento e a competência informacionais. Nem sempre será fácil obter acesso a essa condição para melhorá-la,
ou seja, trata-se de conhecer algo de que nem mesmo seu detentor tem plena consciência.
Orelo e Vitorino (2012) justificam a importância da competência informacional para
o desenvolvimento humano por se tratar de um processo que se inicia com a identificação
da necessidade de uma determinada informação até o seu acesso e uso. São considerados os
atos inerentes a esse processo como a interpretação, atribuição de significados, produção de
novos conhecimentos e uma aprendizagem com independência que se prolonga por toda a
existência do indivíduo que desenvolve tal competência.
Para Choo (2003, p. 99)
As necessidades de informação são muitas vezes entendidas como as necessidades cognitivas de uma pessoa: falhas ou deficiências de conhecimento ou
compreensão que podem ser expressas em perguntas ou tópicos colocados
perante um sistema ou fonte de informação.

Enfatiza que “Satisfazer uma necessidade cognitiva, então, seria armazenar a informação que responde ao que se perguntou”.
Contudo, a necessidade de informação acompanha a evolução do ser humano no decorrer da história. O homem tem e teve necessidade de informação em todos os momentos da
história. Houve épocas em que ele nem sabia o que significava informação, mas certamente
dela precisava para simplesmente sobreviver. Hoje, contudo, vivemos em uma sociedade globalizada e a necessidade de informação é visível e premente porque dela se depende para a
execução dos mais simples aos mais complexos atos da nossa vida.
Le Coadic (2004) expõe de maneira didática a tipologia das necessidades de informação, as quais ele considera como as duas grandes classes:
• A necessidade de informação em função do conhecimento. Ela é decorrente da necessidade de se saber ou conhecer algo;
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• A necessidade de informação em função da ação. Essa necessidade surge em razão de
ações do dia a dia do indivíduo, como trabalhar, divertir-se, comer, dormir ou outra
ação qualquer.

Wilson (1981) entende que as necessidades de informação nascem em decorrência das
tentativas, pelo indivíduo, de dar sentido ao mundo em que vive. Portanto, ele é defensor da
abordagem de estudo centrada no usuário da informação. Também, na perspectiva do usuário da informação, Figueiredo (1994) destaca que se precisa de informação para conhecer,
saber algo sobre um assunto ou para o exercício de alguma atividade, seja no âmbito social,
pessoal e profissional.
O modelo de busca e uso da informação proposto por Choo (2003) considera que a necessidade de informação pode ser estudada nos seus aspectos cognitivos, emocionais e situacionais. Essa necessidade de informação tem início quando o indivíduo não se sente tranquilo
quanto ao que conhece sobre um assunto relacionado a uma dada situação. Conversando com
outras pessoas, pensando, observando, esse indivíduo consegue expressar a necessidade, o
que Taylor (apud CHOO, 2003), chama de necessidade consciente do usuário.
A busca da informação é a etapa que sucede à identificação da necessidade de informação, independentemente do modelo de estudo adotado, e adquire os contornos atribuídos
pelo ator envolvido neste processo. Um modelo didático que explica o processo de busca da
informação é apresentado por Ellis (1989) e Ellis, Cox e Hall (1993). Esses autores descrevem
o processo de busca da informação constituído por características de análise tais como iniciar,
encadear, vasculhar, diferenciar, monitorar, extrair, checar e terminar. No entanto, os mesmos
autores ressaltam que essas etapas não ocorrem de forma sequencial, isto quer dizer que, dependendo do nível de competência e até mesmo da experiência do indivíduo, alguma etapa
pode ser suprimida ou aparecer em ordem invertida no processo de busca de informação.
De acordo com Choo (2003), o meio social e profissional no qual o indivíduo está inserido influenciam nos comportamentos de busca de informação. Dependendo da situação,
o indivíduo terá maior ou menor facilidade de acesso às fontes de informação e também
será afetado pelo fluxo da informação no ambiente de trabalho, acrescentando-se ainda o
tempo disponível para essa atividade. Para ele “A busca da informação é o processo no qual
o indivíduo engaja-se decididamente em busca de informação capaz de mudar seu estado de
conhecimento”. (CHOO, 2003, p. 102)
O indivíduo usará a informação selecionada quando esta responder a questão para a
qual ele não tinha ainda uma resposta satisfatória, mas o que significa uso?
Para Figueiredo (1994, p. 35), uso é o que “um indivíduo realmente utiliza”. De acordo
com a autora, ele pode ser decorrente de uma demanda satisfeita ou resultado de um “brow-
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sing”, ou mesmo de uma conversa: o uso de uma informação ocorre quando ela satisfaz uma
necessidade ou um desejo. Choo (2003) vai além e afirma que o uso da informação ocorre
quando o indivíduo escolhe e assimila a informação e, com isso, tem condições de dar sentido a uma situação e resolvê-la. Isso significa encontrar uma resposta a uma questão, tomar
uma decisão, encontrar uma solução para um problema. Ressalta ainda que “O uso efetivo
da informação encontrada depende de como o indivíduo avalia a relevância da informação
cognitiva e emocional da informação recebida, assim como de atributos objetivos capazes de
determinar a pertinência da informação a uma determinada situação problemática”. (CHOO,
2003, p. 116)
A avaliação da informação acontece simultaneamente ao uso. Se ela preenche um vazio cognitivo, é a resposta adequada a uma questão, ajuda a dar significado a uma situação
e provém de uma fonte confiável, analisada mediante critérios previamente estabelecidos, a
informação é usada porque foi avaliada de forma positiva. A competência informacional significa muito mais do que saber buscar e usar a informação, pressupõe sobretudo a capacidade
de avaliar e assimilar as informações obtidas e com elas transformar a situação vivenciada.
Stern (apud CAVALCANTE, 2006) mencionando os princípios da Association Of College
and Research Libraries (ACRL) afirma que uma pessoa é competente em informação quando:
a. Tem consciência das suas necessidades de informação;
b. Sabe procurar e buscar a informação desejada;
c. É capaz de avaliar a qualidade das informações de diferentes fontes;
d. Sabe usar a informação;
e. É capaz de gerar informações aceitáveis.

A American Library Association (ALA) estabeleceu, em 2000, 5 padrões de competência informacional passíveis de serem avaliados por meio de 22 indicadores de comportamentos observáveis. Já em 1989, esta associação, através de seu Comitê sobre competência
informacional, no relatório denominado Presidential Committee on Information Literacy:
Final Report, descreveu as seguintes características das pessoas competentes em informação:
Para ser competente em informação a pessoa deve ser capaz de reconhecer
quando precisa de informação e possuir habilidade para localizar, avaliar e
usar efetivamente a informação. Para produzir esse tipo de cidadania é necessário que escolas e faculdades compreendam o conceito de competência informacional e o integrem em seus programas de ensino e que desempenhem
um papel de liderança preparando indivíduos e instituições para aproveitarem as oportunidades inerentes à sociedade da informação. Em última análi-
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se, pessoas que têm competência informacional são aquelas que aprenderam
a aprender. Essas pessoas sabem como aprender porque sabem como a informação está organizada, como encontrar informação e como usar informação,
de tal forma que outros possam aprender com elas. (AMERICAN LIBRARY
ASSOCIATION, 1989)

Os cinco padrões de competência informacional estabelecidos pela ALA (2000) são:
• Padrão Um – Determinar a natureza e a extensão da informação necessária;
• Padrão Dois – Acessar efetivamente e eficientemente a informação necessária;
• Padrão Três – Avaliar criticamente a informação e suas fontes e incorporar informações
novas em sua base de conhecimento e sistema de valor;
• Padrão Quatro – Usar a informação, individualmente ou como membro de um grupo,
para alcançar propósitos específicos;
• Padrão Cinco – Entender as questões econômicas, legais e sociais que envolvem o acesso e o uso da informação de maneira ética e legal.

Para cada um dos padrões de competência informacional estabelecidos, a ALA propôs
22 indicadores de comportamento observáveis que, como o próprio nome sugere, indicam a
presença daquele padrão de competência informacional no repertório comportamental do
indivíduo. Tais indicadores de comportamento foram desdobrados pela ALA em 87 resultados observáveis.

Percurso metodológico do estudo
O estudo que ora se relata é um recorte de uma pesquisa maior, em andamento,
intitulada Comportamento informacional das comunidades discente e docente da Universidade Estadual de Londrina, com o objetivo de mapear as competências informacionais das
comunidades discente, docente e organizacional da referida Universidade. Considerada de
médio porte, a UEL atualmente possui um corpo docente de 1.705 professores, discente de
15.739 estudantes de graduação, 5.008 estudantes de pós-graduação e 3.604 agentes universitários.
Para a pesquisa maior, considerou-se a totalidade das três comunidades (docente, discente e organizacional) a fim de mapear as competências informacionais dos membros de
cada uma delas. As características das atividades de cada uma das comunidades foram consideradas na formulação dos objetivos e dos instrumentos de coleta de dados, gerando três di-
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ferentes questionários administrados às três comunidades. O percurso da formulação destes
instrumentos encontra-se sintetizado no Quadro 1.
Os três objetivos gerais da pesquisa, na parte superior do quadro, são desdobrados
nos 12 objetivos específicos agrupados por comunidade investigada. Cada bloco numerado
representa o conjunto de questões formuladas para levantar os dados relacionados às atividades docentes, discentes e organizacional. A ilustração demonstra, portanto, o vínculo entre
objetivos e questões. A área representada pela linha verde refere-se ao grupo de docentes. A
linha azul e a linha bordô representam, respectivamente, os grupos de estudantes e técnicos.
O quadro mostra a intersecção entre os grupos, de modo que, observando-se em cada coluna,
tem-se o conjunto de questões que pode abranger, simultaneamente, os três grupos ou apenas
um deles.
Quadro 1 – Objetivos e questões formulados para a pesquisa Comportamento informacional das comunidades
discente e docente da Universidade Estadual de Londrina

Fonte: elaborado pelos autores.
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O curso de Arquivologia da UEL foi implantado em 1998, tendo sido o quarto curso
brasileiro. Em 2001 a primeira turma colou grau, e até 2012 conta 12 turmas formadas e um
total de 304 arquivistas. Possui, atualmente, 110 alunos matriculados, e passou por duas reformulações curriculares, a primeira implantada a partir de 2005 e a segunda, de 2010.
Para focalizar os estudantes do curso de Arquivologia, os objetivos da pesquisa mais
ampla foram reconfigurados e rearticulados. O instrumento de coleta de dados foi adaptado,
e uma questão para levantar a média geral dos participantes foi acrescentada. Os questionários e os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foram impressos, e a coleta de
dados foi realizada nas salas de aula dos participantes.
Compuseram o questionário, 8 questões para alcançar o primeiro objetivo, o de verificar o nível de consciência que os discentes possuem de suas necessidades informacionais; 14
para alcançar o segundo, o de investigar as formas de busca da informação; 12 para alcançar
o terceiro objetivo, o de verificar as formas de avaliação da informação adquirida; e 8 para
alcançar o quarto objetivo, o de identificar as formas de uso da informação. Além destas questões, outras cinco tiveram o objetivo de caracterizar os participantes quanto à série em curso,
o gênero, a idade, a natureza do ensino médio e a modalidade de ingresso no curso superior,
e uma questão que solicitava a média geral, totalizando 48 questões.
Para alcançar o quinto objetivo – verificar possíveis relações entre as variáveis estabelecidas pelos quatro primeiros objetivos e o desempenho acadêmico dos estudantes – calculou-se a correlação entre as médias individuais de cada uma das quatro variáveis e a média
geral individual, informada pelos participantes no próprio instrumento de coleta de dados.
As questões mantidas do questionário utilizado na pesquisa maior, da qual se extraiu este
recorte, foram formuladas tendo por base os resultados esperados para os indicadores de desempenho dos padrões de competência informacional estabelecidos pela ALA (1989).
Dos 87 resultados esperados para os 22 indicadores relativos aos cinco padrões de
competência informacional da ALA, foram selecionados resultados que, articulados aos quatro objetivos deste estudo, desdobraram-se nas 42 questões do questionário. Estruturou-se o
questionário com afirmativas para as quais os participantes marcaram, numa escala Likert
de 0 a 4, o grau de frequência de comportamento/sentimento para cada uma delas, em que 0
correspondia a nunca se comportar/sentir da forma como sugeria a afirmativa até 4, sempre
se comportar/sentir daquela forma. Por exemplo, a questão 11 Planejo os passos da busca de
informação antes de iniciá-la e a questão 22 Ao usar uma informação no desenvolvimento de
minhas atividades sinto que houve alteração do meu conhecimento sobre o assunto, ilustram
proposições de comportamento e de sentimento respectivamente.
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Solicitou-se, com antecedência, autorização ao Colegiado do curso e aos professores
que ministrariam aula nos horários programados para aplicação do questionário, e toda a
coleta foi realizada em dois dias, pela mesma pesquisadora, no intuito de preservar a uniformidade de procedimento. Participaram da pesquisa 62 estudantes das quatro séries do curso
de Arquivologia, que se encontravam presentes às aulas nos horários programados para a
coleta, embora por eles desconhecidos. Foram 33 estudantes da primeira série, 14 da segunda,
9 da terceira e 6 da quarta, sendo 62,9% mulheres e 37,1% homens, tendo idades entre 17 e 55
anos, com uma média de 30 anos. Cursaram o ensino médio em escolas públicas 79% deles,
os demais (21%) em escolas particulares. Todos assinaram o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido em duas vias, já assinadas pela pesquisadora e devolveram uma delas, a qual foi
devidamente arquivada.
Dos 33 estudantes da primeira série, 42,42% ingressaram por meio de concurso vestibular; 33,33% pela modalidade PDCS – portadores de diploma de curso superior; e 24,24%
pela modalidade ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio. Cada uma das modalidades utiliza uma forma de pontuação diferente. Assim, as correlações entre o desempenho acadêmico
e as médias obtidas pelo cálculo das respostas sobre competência informacional, objeto deste
estudo, foram calculadas apenas para as demais séries.
Para os estudantes da segunda, da terceira e da quarta séries utilizou-se a média geral das notas das disciplinas já cursadas como parâmetro de desempenho acadêmico. Estas médias foram fornecidas pelos participantes no próprio instrumento de coleta de dados,
compondo os itens para caracterização da amostra. Àqueles que não portavam esta nota em
documento impresso (histórico escolar individual) no momento do preenchimento do questionário, foi disponibilizado um computador com acesso à internet para fazer a consulta ao
portal do estudante e preencher esta questão. Dessa forma, todos estes participantes preencheram esta solicitação, o que permitiu realizar os cálculos para verificação do coeficiente de
correlação entre suas médias gerais e as médias obtidas nas respostas às questões do instrumento de coleta de dados.

Discussão dos resultados
A escala Likert de 0 a 4 pontos para graduar a frequência de comportamento/sentimento frente a proposições que representam resultados indicativos da presença de competência
informacional de acordo com o estabelecido pela ALA (1989), tem sido utilizada na tentativa
de quantificar a frequência de ocorrência destes resultados (desempenhos), visando discu-
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ti-los à luz das teorias que embasam o comportamento e a competência informacionais. No
entanto, Setzer (1999, p. 5) alerta que
[...] ao classificar uma competência em, digamos, ‘nenhuma’, ‘em desenvolvimento’, ‘proficiente’, ‘forte’ e ‘excelente’ [...] deveríamos estar conscientes do
fato de que algo está sendo quantificado [...] mas que não é quantificável em
sua essência. Na realidade, existe uma ordenação clara dos cinco níveis, que
poderiam ser associados aos números 0 a 4. Desse modo, deveríamos estar
conscientes também do fato que, ao calcular a ‘competência total’ de alguém
em áreas diversas – eventualmente requeridas por algum projeto –, introduzimos uma métrica que reduz certa característica subjetiva humana a uma
sombra objetiva daquilo que ela é realmente, e isso pode conduzir a muitos
erros.

Toma-se o cuidado de sempre deixar claro, nas discussões dos resultados destes estudos, que as quantidades se referem apenas a frequências de comportamento/sentimento
habitualmente experimentados diante das proposições. Por outro lado, a quantificação permite comparações mais palpáveis que os conceitos, sejam eles fortes/fracos, ou nunca/sempre.
Assim, na discussão dos resultados que se apresenta a seguir – , cujas médias foram calculadas
das respostas dos participantes às proposições que representam os resultados estabelecidos
pela ALA para os 22 indicadores que compõem os cinco Padrões de competência informacional – sugere-se que sejam interpretados sempre como aproximações, que podem ser mais
objetivas, ou menos subjetivas que conceitos.
As respostas obtidas na coleta de dados foram transcritas para uma planilha do software Excel e calculadas as médias por participante e por variáveis (grupo de questões que
compôs cada objetivo). Por ter optado por um instrumento em escala Likert, cujos resultados numéricos representam o grau de intensidade de frequência dos comportamentos dos
estudantes, e considerando que as médias poderiam variar de 0 a 4, convencionou-se uma
categorização para as intensidades obtidas, apresentada no Quadro 2.
Quadro 2 – Categorias de intensidade de frequência de comportamento
FREQUÊNCIA
Média menor que 1,00
De 1,01 a 2,00
De 2,01 a 3,00
De 3,01 a 4,0

INTENSIDADE
Baixa
Moderada
Alta
Altíssima
Fonte: elaborado pelos autores.
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A Tabela 1 apresenta a lista dos 62 participantes com a identificação da série, da média geral (nota) e da média das respostas a todas as questões do questionário, sem levar em
consideração a alocação destas questões em cada uma das quatro variáveis investigadas, quais
sejam, conscientização das necessidades de informação, busca, avaliação e uso da informação.
Observe-se que os estudantes da primeira série não têm nota em razão de estarem iniciando
seus estudos.
Tabela 1 – Média geral individual dos participantes
participante

série

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

média (nota)

média
individual
geral
3,07
2,98
2,93
2,57
2,95
3,24
3,19
2,24
2,93
2,67
2,81
2,74
2,50
3,05
1,50
2,55
2,81
2,60
2,81
2,21
2,90
2,76
3,07
2,17
2,71
2,10
1,86
2,76
2,40
1,81
2,12

participante

série

média (nota)

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4

8,20
7,66
8,21
7,72
7,30
7,97
8,79
6,86
8,16
6,96
8,40
8,80
8,13
8,19
7,72
8,10
7,23
6,90
7,60
8,08
8,10
8,51
7,17
5,60
7,80
7,90
9,11
7,91
8,74

média
individual
geral
2,76
3,10
2,57
2,45
2,55
2,95
2,62
2,52
3,29
3,05
3,14
3,17
2,43
1,24
3,12
2,95
3,12
2,71
2,55
2,86
2,50
3,36
2,43
2,55
2,86
2,74
2,57
2,88
3,40
2,14
3,10

Fonte: elaborada pelos autores.
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Há de se destacar que a menor média foi obtida pelo participante 45 (1,24 – considerada moderada) que apresenta um desempenho acadêmico expresso em nota de 8,80, e a maior
média, obtida pelo participante 53 (3,36 – considerada altíssima) que teve a nota 8,08. As
médias (desempenho acadêmico) de ambos encontram-se bem próximas, sendo que a maior
nota (a do estudante 45) correspondeu a uma menor média no cálculo das frequências dos
comportamentos indicadores dos padrões de competência informacional.

Relação entre o desempenho acadêmico e a competência informacional
O estudo aqui apresentado dependia de correlações, na maior parte das vezes, bastante sutis. Para preservar o máximo rigor em sua obtenção e também por responsabilidade
científica e com o conhecimento derivado, a decisão foi de utilizar técnicas básicas de estatística descritiva e inferencial. Seguindo a orientação de Figueiredo Filho e Silva Júnior
(2009) para quem o uso limitado nas ciências sociais dessas técnicas é motivo de preocupação, o projeto maior já estabelecera bases estatísticas integradas aos procedimentos
metodológicos.
Para encontrar possíveis relações entre as cinco variáveis aqui estudadas, calculou-se a
regressão linear múltipla, pela qual a série de dados das médias das frequências dos comportamentos indicadores dos padrões de competência informacional (Y – variável dependente)
e as notas dos alunos (X – variável independente) resultou em R² = -0,03, conforme demonstram os dados na Tabela 2.
Tabela 2 – Regressão linear múltipla das variáveis estudadas
Estatística de regressão
R – múltiplo
R – Quadrado
R – quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,060460565
0,00365548
-0,03324617
0,44173068
29
Fonte: elaborada pelos autores.

O gráfico 1 expõe as curvas da relação entre o desempenho acadêmico expresso por
notas e a competência informacional (cálculo das médias), sendo 1 a nota máxima [notas
dos estudantes (ver Tabela 1) divididas por 10], para cada participante da segunda, terceira e
quarta séries.
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Gráfico 1 – Relação entre o desempenho acadêmico (notas) e a competência informacional – n=29

Fonte: elaborado pelos autores.

A discrepância é notória apenas no caso do participante de número 45. A quase uniformidade nas linhas que representam o desempenho acadêmico e a competência informacional
acentuam, visualmente, a impossibilidade de uma inferência sobre o grau em que a competência informacional interfere no desempenho acadêmico. Por ser um resultado preliminar,
esse resultado não se esgota com esta apresentação uma vez que esta configuração poderá ser
alterada pelo aperfeiçoamento dos recursos de coleta de dados e análise a serem introduzidos
na sequência do projeto maior.

Nível de consciência das necessidades informacionais
O Gráfico 2 apresenta as médias das questões e das séries encontradas para a variável
nível da consciência das necessidades informacionais. Excetuando-se as médias das questões
29.1 e 29.3, consideradas moderadas, as médias das demais questões categorizam-se como
altas e altíssimas. As médias das séries encontram-se todas no intervalo categorizado como
de alta frequência de comportamento, indicando que as competências mensuradas para esta
variável encontram-se no comportamento destes participantes.
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Gráfico 2 – Nível de consciência das necessidades informacionais – n=62

Fonte: elaborado pelos autores.
q7 – Necessito de informação no desenvolvimento de minhas atividades acadêmicas;
q8 – Reconheço quando uma informação é necessária para minha aprendizagem;
q9 – Identifico minhas necessidades informacionais acadêmicas;
q11 – Planejo os passos da busca de informação antes de iniciá-la;
q29.1 – O desenvolvimento de minhas atividades acadêmicas baseia-se no impulso do momento;
q29.2 – O desenvolvimento de minhas atividades acadêmicas baseia-se no conhecimento e experiências anteriores;
q29.3 – O desenvolvimento de minhas atividades acadêmicas baseia-se na opinião de colegas;
q29.4 – O desenvolvimento de minhas atividades acadêmicas baseia-se em informações sobre o assunto.

Busca da informação
Para a variável busca da informação, os participantes da quarta série obtiveram a maior
média (2,86), mas todas as outras séries, também ficaram dentro do intervalo de alta frequência de comportamento (ver Tabela 3). Comparando-se os resultados das questões 16.2 Busco
informações utilizando diferentes recursos para esclarecer minhas dúvidas: Colegas e 30.2 Obtenho informações necessárias para minhas atividades acadêmicas com os colegas, com médias
2,52 e 1,88 respectivamente, a primeira alta e a segunda moderada, há de se destacar que estes
resultados demonstram que apesar de considerar os colegas como fontes de informação com
alta frequência, buscando-as junto a eles, a obtenção destas informações tem uma frequência
moderada.
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Tabela 3 – Formas de busca da informação –n=62
Série
1

Questões que investigaram a variável “formas de busca da informação”
Q10 q12 q15 q16.1 q16.2 q16.3 q16.4 q17 q19 q30.1 q30.2 q30.3 q30.4 q30.5 Média
2,85 2,03 2,97 2,66

2,44

3,48

2,66

2,61

2,91

2,85

2,10

2,22

3,34

2,94

2,72

2

2,64 2,79 3,50 2,29

2,14

3,21

2,50

2,57

2,43

2,64

1,79

2,50

3,57

3,29

2,70

3

2,25 2,00 3,22 3,00

3,00

3,89

1,67

3,33

2,44

2,78

2,22

1,56

3,44

3,11

2,71

4

3,00 2,83 3,83 3,00

2,50

3,33

2,67

2,17

2,83

3,00

1,40

2,50

3,50

3,50

2,86

Média 2,69 2,41 3,38 2,74

2,52

3,48

2,37

2,67

2,65

2,82

1,88

2,19

3,46

3,21

2,75

Fonte: elaborada pelos autores.
q10 – Localizo as informações de que necessito;
q12 – Acesso base de dados para buscar informações;
q15 – Busco informações em diferentes fontes para desenvolver minhas atividades acadêmicas;
q16.1 – Busco informações utilizando diferentes recursos para esclarecer minhas dúvidas: Professores;
q16.2 – Busco informações utilizando diferentes recursos para esclarecer minhas dúvidas: Colegas;
q16.3 – Busco informações utilizando diferentes recursos para esclarecer minhas dúvidas: Sites;
q16.4 – Busco informações utilizando diferentes recursos para esclarecer minhas dúvidas: Biblioteca;
q17 – Quando não encontro a informação que procuro refaço meu planejamento de busca;
q19 – Busco informações além daquelas que necessito para minha aprendizagem;
q30.1 – Obtenho informações necessárias para minhas atividades acadêmicas com os professores;
q30.2 – Obtenho informações necessárias para minhas atividades acadêmicas com os colegas;
q30.3 – Obtenho informações necessárias para minhas atividades acadêmicas participando de eventos;
q30.4 – Obtenho informações necessárias para minhas atividades acadêmicas em fontes de informação on-line;
q30.5- Obtenho informações necessárias para minhas atividades acadêmicas em fontes de informação impressa.

Avaliação da informação – n=62
Os procedimentos de avaliar as informações adquiridas com vistas a selecionar a melhor para ser usada obteve uma média de 2,75, com destaque para a avaliação com vistas à
utilização, mensurada pela questão 28 (média 3,18), conforme resultados apresentados no
Gráfico 3. Comparando-se as quatro séries, a que obteve a maior média foi a terceira (média
2,88). Tem-se portanto, a competência informacional manifestada na avaliação como mais do
que saber buscá-la e usá-la; mas como capacidade de avaliá-la e processá-la.
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Gráfico 3 – Avaliação da informação – n=62

Fonte: elaborado pelos autores.
q13 – Adoto critérios para selecionar as informações;
q18 – Analiso criticamente as informações obtidas na internet antes de selecioná-las;
q20.1 – Ao selecionar uma informação para o desenvolvimento de minhas atividades
procuro comparar informações de diferentes fontes;
q20.2 – Ao selecionar uma informação para o desenvolvimento de minhas atividades
procuro resumir as ideias centrais a serem coletadas;
q20.3 – Ao selecionar uma informação para o desenvolvimento de minhas atividades
procuro registrar as informações com texto próprio;
q20.4 – Ao selecionar uma informação para o desenvolvimento de minhas atividades
procuro refletir sobre o alcance e abrangência da informação encontrada;
q20.5 – Ao selecionar uma informação para o desenvolvimento de minhas atividades procuro
transcrever o texto da fonte pesquisada na íntegra, tal qual se apresenta no material consultado;
q20.6 – Ao selecionar uma informação para o desenvolvimento de minhas atividades
procuro organizar as informações coletadas em minhas consultas para o uso atual e futuro;
q23 – Revejo meus questionamentos iniciais para verificar se a informação encontrada atende minhas necessidades;
q24 – Discuto com os colegas o conteúdo das informações que encontro em minhas buscas;
q27 – Reconheço as informações adequadas para a execução das atividades acadêmicas;
q28 – Avalio a utilidade da informação para meus trabalhos.

Uso da informação
Dentre as quatro variáveis estudadas, a que alcançou a maior média foi a que mensurou os comportamentos referentes ao uso da informação (2,87). A Tabela 4 apresenta estes
resultados sendo que a segunda série alcançou a maior média (2,93), seguida pela quarta série
(2,92). Este resultado preocupa na medida em que não se tem certeza se foi fruto de uma
avaliação e da correta identificação de uma necessidade de informação. O uso pode ter sido
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mera consequência da disponibilidade e não da adequação para preencher o denominado
vazio cognitivo.
Tabela 4 – Uso da informação – n=62
Questões que investigaram a variável “uso da informação”
q21.2
q21.3
q22
q25
q26

Série

q14

q21.1

q31

Média

1

2,76

3,03

2,72

2,47

3,00

2,36

3,09

3,45

2,86

2

2,86

2,93

2,93

2,71

3,14

2,36

3,21

3,31

2,93

3

2,78

2,67

2,67

2,67

3,22

1,78

3,00

3,44

2,78

4

3,33

2,67

3,67

2,50

3,17

1,83

2,67

3,50

2,92

Média

2,93

2,82

3,00

2,59

3,13

2,08

2,99

3,43

2,87

Fonte: elaborada pelos autores.
q14 – Anoto as referências das informações que seleciono;
q21.1 – Considero-me seguro para buscar as informações de que necessito para minha aprendizagem;
q21.2 – Considero-me seguro para realizar uma busca de informações com propósitos acadêmicos;
q21.3 – Considero-me seguro para discutir o assunto com os colegas;
q22 – Ao usar uma informação no desenvolvimento de minhas atividades sinto que
houve alteração do meu conhecimento sobre o assunto;
q25 – Discuto com os professores o conteúdo das informações que encontro em minhas buscas;
q26 – Quando uso determinada informação no desenvolvimento de minhas atividades,
percebo alteração do meu conhecimento sobre o assunto;
q31 – Cuido para fazer as citações e referências em meu trabalho tendo em mente ser fiel à fonte.

Conclusão
A mensuração dos comportamentos que indicam a presença dos diversos padrões de
competência informacional estabelecidos pela ALA (1989) pode constituir-se em diagnóstico seguro para educadores que acreditam que o ser que aprende pode e deve ser autônomo
e responsável pela sua aprendizagem. No âmbito da universidade, onde o ensino se faz, na
maioria das vezes, de modo massificado, o indivíduo recebe uma motivação para construir
seu diferencial com vistas a uma aprendizagem mais efetiva. Utilizando formas diferenciadas,
a busca pelo conhecimento por meio da aprendizagem, concretiza-se, em última instância,
nas ações individuais. Nesse contexto é que este estudo pode oferecer uma maior contribuição
ao diagnosticar comportamentos indicativos da presença destas competências necessárias à
aprendizagem.
A identificação de uma necessidade de informação para a aprendizagem, nestes participantes, não se mostrou um ponto forte, eles demonstraram possuir uma frequência de
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comportamento mais alta para o uso da informação. Parece ter ocorrido o que preconizam
Ellis (1989) e Ellis, Cox e Hall (1993): o uso teve uma frequência de comportamento mensurada por uma média mais alta, o que sugere que os participantes da pesquisa possivelmente
tendam a suprimir etapas no processo de busca e uso da informação. Sendo a identificação da
necessidade de informação desencadeadora de sua busca, a consequência é que tal busca fica
comprometida. É o que se pode depreender das mensurações encontradas como resultados
deste estudo. Os participantes demonstram frequência de comportamento mais acentuada no
uso da informação, e isso se apresenta em contraste com a identificação que antecede e desencadeia o processo com menos intensidade de frequência de comportamento.
Há de se ressaltar, no entanto, que quando se quantificam comportamentos em frequências numéricas como parte de um continuum de nunca até sempre, representados pela
sequência zero, um, dois, três e quatro, tenta-se objetivar algo subjetivo no intuito de que os
resultados sejam mais objetivos e tragam maiores contribuições.
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Blogs em Arquivologia: ferramentas de ensinoaprendizagem ou componentes do ato pedagógico?

André Porto Ancona Lopez
Rodrigo Fortes Ávila

O professor de filosofia da Universidade de Brasília (UnB), Julio Cabrera (2010), inicia
o Diário de um filósofo no Brasil com um questionamento que deveria inquietar os docentes
universitários brasileiros, independente da área de atuação: O que estamos fazendo com os
nossos estudantes de graduação?
Esta questão intrigante é acompanhada por argumentos ainda mais agudos que evidenciam a crise geral de criatividade dos cursos de graduação. O que mais nos chama a atenção
em suas palavras não é a simples constatação do problema, mas a evidência de que essa fragilidade é intrínseca ao próprio sistema universitário e a maneira de administrar a atividade
de docência, que pressupõe a conjunção dos conhecimentos específicos da área de formação do professor com saberes pedagógicos. Estes últimos muitas vezes são negligenciados
no percurso da graduação. É comum vermos no ensino universitário a mera replicação de
conhecimentos que tiveram a sua gênese em outros contextos, distintos do ambiente de compartilhamento de experiências entre docentes e discentes.
A imagem que se tem do ambiente universitário é repleta de descompassos. O discente
finge que aprende; já que repete fórmulas para poder atingir a nota máxima nos exames1 da
disciplina. O bom aluno não é aquele que desenvolve conhecimento pessoal, porém o que tem
1

Cipriano Luckesi (2011) discute a perspectiva dos exames como um elemento que considera o discente como um “ser pronto”, destacando o caráter extremamente punitivo desse tipo de recurso, ainda atrelado ao contexto medieval de avaliação.
Em outra perspectiva, a avaliação em si deve ser uma ferramenta intrínseca ao ato pedagógico, um elemento basilar de um
diagnóstico que auxilie o processo de ensino-aprendizagem.
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a habilidade de replicar o ponto de vista do professor. O docente se ilude que ensina, quanto
mais o aprendiz decora e repete seus conceitos “transferidos” nas aulas. Por último, a universidade difunde um auto-ilusório discurso de ser um local de excelência em ensino-aprendizagem. Um rápido e esquemático diagnóstico aponta para a evidente conclusão de um pacto
implícito de todos os atores de auto-ilusão e de mútua enganação.
A constatação a que Cabrera (2010) nos remete é extremamente contundente: a universidade passou a ser um local onde a criatividade se tornou um obstáculo, ao invés de ser
uma poderosa aliada na construção do conhecimento. Por tal motivo, recorrentemente, se
busca afastá-la desse ambiente, limitando (e/ou excluindo) os alunos criativos, que possuem
raciocínio crítico e original. Em outras palavras, a originalidade e a criatividade são elementos
rapidamente banidos tão logo o aprendiz se insere no ensino superior, afinal, dizem alguns,
não são condizentes com a seriedade do ambiente universitário.
Cabrera (2010) toca ainda mais fundo na ferida ao afirmar que se tenta formar grandes
comentadores de autores que já deixaram o seu legado intelectual, ao invés de graduandos que
possam pensar sozinhos nas questões que afligem a nossa contemporaneidade. Nas palavras
de outra autora, a universidade não é mais concebida como um “[...] espaço que permite ao
aluno ter o contato com a atividade-fim, com as experiências que poderão ser vivenciadas no
campo profissional, sendo o professor o orientador do processo que interfere cada vez menos
nas construções dos alunos”. (SILVA, 2011, p. 55)
Em nosso entendimento, a docência deveria estimular o indivíduo a rever e mudar os
passos na direção de sua vida, “[...] a pensar questões não só dentro da área técnica, mas também para a existência como pessoa e profissional”. (SILVA, 2011, p. 54) Cabe, pois, questionar
o que nós, docentes universitários dos cursos de Arquivologia no Brasil, almejamos aos nossos egressos: grandes comentadores ou pequenos arquivistas? Esses parecem ser os dois caminhos – aparentemente, vias sem-saída - possíveis para um discente universitário brasileiro.
As preocupações embutidas nas ideias de Julio Cabrera (2010) já eram evidenciadas na
década de 1960, no sistema educacional norte-americano, pelo filósofo Ivan Illich (1985). O
autor preconizava uma sociedade sem escolas, posto que haviam perdido a sua funcionalidade, tornando-se ambientes institucionalizados e invadidos pela sufocante burocracia, afastadas dos reais problemas sociais. Para ele, aquelas se tornavam meras máquinas reprodutoras
do status quo, instituições de controle social.
O então ex-ministro da educação Cristovam Buarque (1994) intensificou as críticas a
tal “esquizofrenia”2 universitária. Para o educador brasileiro, o grande desafio da universidade
2

Termo utilizado pelos autores do texto para designar a falta de diálogo social evidente nas universidades. Esses centros
vivem submersos em seu mundo interior (a famosa “bolha”), sem contato com a diversidade e com a alteridade. Segundo
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está exatamente em saber como entrar em contato com os problemas reais oriundos da sociedade. Em abrir as portas para o diálogo efetivo com a cidadania. Esta postura nos coloca o
desafio de refletir como sair da proteção, e da zona de conforto, que os muros universitários
simbólicos (e físicos) nos proporcionam. Será que nossa insegurança (e incapacidade?) de
discutir questões sociais relevantes, justifica e eterniza tal estado de coisas?
Nesse sentido, Cristovam Buarque (1994) constata que as universidades perderam
o caráter de vanguarda, característico de sua trajetória histórica. Esses grandes centros de
aprendizagem tinham a responsabilidade de incentivar a inventividade, intensificar a capacidade de seus membros em realizar descobertas. Atualmente, porém, apresentam as funções
de expulsar o pensamento inovador e manter vivas as ideias que já tem o seu espaço demarcado, por intermédio da replicação.
A questão central desta discussão é retomada em texto recente da área da Arquivologia.
No debate permeado por questões relativas à formação profissional, o autor acaba por elucidar o perfil dos graduados, observados empiricamente no decorrer de sua trajetória como
docente universitário.
Em um esboço de perfil, possível de ser delineado a partir de observações
empíricas, o graduado pode ser descrito como uma pessoa jovem, com pouca
experiência prévia e conhecimentos externos restritos. Em geral encontram
dificuldades em desenvolver todas as fases do ciclo documental, assim como
em trabalhar em projetos de memória, mais ligados a documentos permanentes. Têm pouca familiaridade com os problemas relacionados à História
ou à Administração. Não obstante, apresentam boa competência na aplicação
de normas e procedimentos. Em geral, a despeito das expertises técnicas, demonstram dificuldade em analisar criticamente tais normas e não conseguem
enxergar a ‘grande figura’ necessária para discutir uma política arquivística
ampla. (LOPEZ, 2012, p. 185)

Os argumentos até aqui apresentados servem de pano de fundo tanto para evidenciar a
necessidade da “desburocratização” e da “destecnicização” dos modos e maneiras de ensinar
em nível universitário, bem como para estimular a busca por sistemas de aprendizado mais
condizentes com os dilemas e problemas atuais. A universidade que não pensa, meramente
reprodutora e estática, deve ser transformada, por nós, docentes, em um ambiente inovador,
criador e promotor das transformações sociais. Para tanto, não se pode relegar a funcionalidade e as transformações culturais, políticas, históricas econômicas e sociais proporcionadas

Cristovam Buarque (1994), essa realidade não se dá pela falta de interlocutores. É consequência de uma postura histórica
tomada recentemente por essas instituições, antes vistas como vanguardistas e inovadoras.
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pelas TIC. Cabe ainda pensar sobre seu potencial inovador para os debates arquivísticos e o
avanço da área da Arquivologia.

Sobre os muros da escola3: as TIC como instrumento de aprendizagem
As questões atuais impõem que, para que se abra o espaço de diálogo e intercâmbio
com os atores sociais, é mister considerar o debate social em torno dos impactos e desafios
que o uso das TIC desencadeia ao ambiente universitário. Há uma discussão relevante, em
termos pedagógicos, na qual o paradigma educacional alternativo emergente já parece ser
uma realidade. Santos (1989) propõe práticas inovadoras para esse caminho pautando-se na
relação teoria e prática; na elaboração do conhecimento por intermédio dos saberes prévios
dos aprendizes, pelo estabelecimento de práticas dialógicas e reflexivas, pelo atrelamento natural do ensino com a pesquisa, e, pelo diálogo pedagógico horizontalizado entre docentes e
discentes. Estas noções nos trazem uma questão ainda mais intrigante: como inserir o uso das
tecnologias no processo aprendizagem?
A problemática se agudiza com a percepção de que as TIC arrastaram consigo vários
desafios ao processo de formação e constituição dos arquivos. É comum o medo dos graduandos sobre a possibilidade de substituição dos profissionais que gerenciam a informação
arquivística por sistemas computacionais, capazes de coletar, organizar e armazenar insumos
informacionais de maneira digital. Este cenário sugere novas questões em nossos ambientes
de discussões: para que serve um profissional de arquivo? É realmente necessária a contratação desse tipo de profissional nas organizações em um ambiente social extremamente tecnológico?4
Todos esses fatos revelam que a transformação do paradigma antecessor de formação
só é possível acontecer se o uso da tecnologia estiver associado a uma postura de construção
de conhecimento assumida pelo discente, como sujeito (a) criador (a) de seu ambiente de
aprendizagem. Quando este ator é estimulado a tomar as suas decisões de maneira crítica
e a pensar a prática como um objeto epistemológico, podemos afirmar que estamos saindo

3

O diretor de cinema francês Laurent Cantet discute os dilemas dos docentes nas escolas públicas francesas em seu excelente
filme “Entre os muros da escola” (1998). Um professor de gramática quer ensinar temas que não fazem parte da realidade
dos discentes. Dessa maneira, vê-se tomado por uma crise na sua função educativa. Podemos ver o descompasso entre a
filosofia da escola tradicional e a realidade social dos aprendizes. O “Entre” do título do filme foi substituído pelo “Sobre”
em nosso tópico. Uma metáfora que nos remete a imagem das TIC permitindo a observação do ambiente universitário por
cima dos muros.

4

Aqui sintetizamos duas das infindáveis questões apresentadas pelos graduandos de Arquivologia. Aqueles que ocupam
cargos de docência nas universidades sabem do que estamos tratando.
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de uma concepção digestiva do conhecimento5 e nos inserindo na possibilidade de escolha,
libertação e autonomia. Ou seja, as opções epistemológicas devem alcançar a problematização do conhecimento com a realidade contextualizada na qual “[...] o professor estimule nos
alunos o desenvolvimento de capacidades para jogar o jogo e, sobretudo, para mudar as regras
do jogo, na perspectiva da educação como emancipação”. (CORTESÃO, 2006, p. 68)
Realcemos o fato explícito de que as TIC possibilitam a transformação no modelo de
comunicação vertical de uma aula tradicional. Desde que haja a perspectiva de romper com
o modelo da comunicação de um para muitos, buscando um ambiente que favoreça o crescimento cognitivo dos aprendizes. Para isso, torna-se necessário compreender que o conjunto
das ações didáticas deve ser considerado como uma estratégia de pensamento, como um método que auxilie de maneira direta a construção do conhecimento.6
Importa destacar que concorrem para o objetivo dessa ação não apenas a mudança
de conceitos relativos à formação acadêmica, como também o uso adequado das ferramentas tecnológicas.7 Trata-se de observar não apenas o tipo de informação que utilizaremos
por intermédio das TIC, mas, principalmente as funções e os objetivos a serem alcançados.
As TIC são utilizadas cotidianamente com diversas funcionalidades, porém geralmente são
negligenciadas no âmbito educacional. Parece ser válida, então, a hipótese de que um ensino excessivamente pautado nos meios tradicionais teria como consequência a falta de interesse dos estudantes. Geralmente esta ausência de interesse não se dá de maneira isolada,
podendo estar associada à inadequação de objetivos pedagógicos, ofuscada pelo foco conteudista, bem como à incapacidade de dimensionar as estratégias de ensino às realidades
locais e individuais.
No presente trabalho destacamos duas experiências de ensino, geograficamente afastadas, situadas em regiões distintas do país, nordeste e centro-oeste, ampliando o mosaico das
diferenças culturais, estruturais e contextuais, aspectos que poderiam ser conflitantes para
avaliação de atividades de docência. Buscamos compartilhar e analisar experiências semelhantes com o uso das TIC na graduação em Arquivologia – uma na UnB e outra na UEPB
5

Paulo Freire (2011) alude a duas concepções conflitantes de ensino-aprendizagem. Na primeira, nomeada concepção digestiva ou nutricionista do conhecimento, corriqueiramente referida como “educação bancária”, o “a-luno” (do latim, ser
sem luz) é visto como um vasilhame de depósito do conteúdo programático. Nesta concepção, o professor deve encher o
discente de respostas, transferindo o máximo de conhecimento para sua absorção. Já na segunda concepção pedagógica, o
próprio discente constrói o seu ambiente de aprendizagem. É dele que surgem os temas geradores que vão orientar a prática
pedagógica do mediador do debate. Ou seja, o conhecimento é construído de maneira conjunta, tendo como principal
elemento balizador a autonomia do sujeito.

6

Essa discussão é aprofundada por Vygotsky (1991) em seus estudos acerca da formação social da mente e de como o conhecimento pode ser construído de maneira efetiva pelos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem. O conhecimento
deve ser analisado como um insumo subjetivo, e não como um objeto exterior àquele que aprende.

7

Recentemente destacamos a docência em uma equação didática. Docência = conhecimentos específicos + saberes pedagógicos. Agora, somam-se a estas variáveis os saberes tecnológicos, aumentando a complexidade da função.
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– pautadas pela execução de atividades didáticas por meio de blogs, que passam a auxiliar no
acompanhamento do ato pedagógico em si.
Nos blogs de Diplomática e Tipologia Documental (DTD)8 e Vivarquivos9 a construção
do modelo e a aplicação prática foram sendo armadas de maneira conjunta. Tal fato evidenciou a importância do fator adaptabilidade da ferramenta, bem como a necessidade de moldar
recursos tecnológicos aos requisitos didáticos das disciplinas. Cabe apontar que a construção
dinâmica desses ambientes de aprendizagem ocorre sob fonte influência da participação discente, dando permeabilidade e integração aos elementos extremos da atividade didática.

Blogs: estratégia de aprendizagem ou componente do ato pedagógico?
Dito de maneira resumida, o objetivo precípuo dos docentes está em desenvolver mecanismos para facilitar a aprendizagem. Nesse sentido, os blogs possibilitam que os projetos
de aula possam ser compartilhados e úteis aos novos aprendizes. Por este motivo são considerados uma ferramenta atrelada à gestão do conhecimento,10 na medida em que registram
debates, dúvidas e conclusões. Ao serem observados em outra perspectiva, os blogs também
podem ser elementos intrínsecos ao ato pedagógico, ao se transformarem em ferramentas de
diagnóstico e análise dos caminhos do processo de ensino-aprendizagem. Este segundo caminho instrumenta-os como insumos ao monitoramento no processo de aprendizagem, possibilitando a retroalimentação das aulas, retomando pontos cruciais; tornando-se essencial à
avaliação do conhecimento ao indicar pontos que precisam ser reabordados e reelaborados,
bem como permitindo o contínuo repensar das práticas docentes.
Ao aprofundar a análise, temos a capacidade de promover o compartilhamento da informação, dando fluxo aos conhecimentos construídos pelos aprendizes. A ferramenta desenvolvida pelos próprios discentes torna o processo resgatável e passível de ser o fio condutor
de novas discussões e debates para as turmas sucessoras, transformando os aprendizes em
produtores de novos conteúdos/abordagens de ensino. A ideia de que a transformação científica se dá pelo acúmulo de hipóteses passa a ter como aliados os bancos de registros discentes,
cujo acesso representa um valioso insumo para incitar a criatividade nos novos aprendizes.
As ferramentas das redes sociais da web 2.0 intensificam o debate e a interação entre pesquisadores. Ademais, podemos explorar a importância que os blogs assumem no processo de

8

Disponível em: http://diplomaticaetipologia.blogspot.com.br/.

9

Disponível em: http://vivarquivos.blogspot.com.br/.

10

Para mais detalhes ver Choo (2006). Não adentramos aqui na polêmica discussão acerca da validade da conceituação
“gestão do conhecimento”, debate recorrente no campo da Ciência da Informação.

138

REPARQ.indd 138

André Porto Ancona Lopez / Rodrigo Fortes Ávila

16/10/15 09:22

avaliação continuada das atividades no decorrer do período letivo. Estes recursos oferecem,
de maneira efetiva, o diagnóstico do progresso individual do aprendiz na construção do conhecimento.
Trabalhos de sala não mais se perdem nos registros de acompanhamento das turmas
dos docentes e podem ser compartilhados por todos (aprendizes atuais, futuros e ex-discentes
da disciplina). Este ponto realça a transformação de paradigma dos arquivos no exercício da
função de docência. Isto dá relevo à noção de pós-custodialidade, abordada pelos canadenses com a ideia da Arquivística Integrada, desenvolvida a partir dos anos 198011 por Silva e
Ribeiro (2002), posteriormente aprofundada por José Maria Jardim e Maria Odila Fonseca
(2004). Em termos mais objetivos, afirmamos que os registros das aulas com os blogs refutam
a noção de guarda e custódia, em concordância com o modelo de fluxo e acesso. Deslocam-se
da estabilidade para a dinamicidade na construção de novos conhecimentos, permitindo a
constante retroalimentação deles mesmos. Evidencia-se, assim, um elemento de “meta-póscustodialidade”, na medida em que, concomitantemente, se discute, se registra e se opera o
fluxo contínuo dos registros.
Enquanto os discentes pensam a própria prática, aprofundam as discussões acerca do
próprio laboratório das experiências vividas, o que é de suma importância para relacionar
conceitos discutidos em sala com aplicações práticas diretas. O educador Paulo Freire (2002),
enfatiza o “pensar a prática”, ilustrando esse tipo de situação, capaz de possibilitar a autonomia, no sentido de independência na construção do conhecimento, por intermédio da comunicação dialógica.
Os blogs permitem (e tentam capacitar) que o aluno observe o “como aprender”, no
sentido de que o próprio corpo discente desenvolve seus trabalhos. (ABREU; MASETTO,
1999) O discente, que se depara com as dificuldades impostas pelo processo de formação
dos arquivos na contemporaneidade, é estimulado a ir além e a refletir acerca dos dilemas da
constituição dos conjuntos documentais por intermédio da informatização dos processos e
metodologias das ações arquivísticas.
As discussões ocorridas no contato presencial têm continuidade nos blogs, após o término dos encontros. Aproveita-se o ambiente de discussão online para ampliar a reflexão
para além dos muros da universidade. Os pontos de debate são trabalhados dentro e fora do
ambiente acadêmico, gerando também questionamentos relacionados às aplicações nos estágios extracurriculares discentes, dando melhor embasamento à noção de que a relação entre

11

Este conceito, muitas vezes não condizente com a prática, abole a separação entre arquivos históricos e correntes, evidenciada pela noção americana da gestão de documentos. Os canadenses consideram um único ciclo de vida para os conjuntos
documentais, como uma tentativa de encarar os desafios da “Era da Informação”.
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a teoria e prática deveria ser um elemento substancial à experiência dos estágios. A atividade
prática deveria, em princípio, ser pensada sob a ótica das circunstâncias do arcabouço teórico
universitário, já que este transgride e modifica o agir humano.
O objetivo que marca a experiência de trabalho com os blogs é a articulação entre a
possibilidade de construção do sentido de independência e autonomia do aprendiz (FREIRE,
2002) com o enfrentamento de questões e problemas que podem emergir em situações reais
de aprendizagem e que, futuramente, estarão na prática profissional. Tem-se a construção das
possibilidades de aproximação crítica do objeto do conhecimento com liberdade, criatividade e reflexão. O laboratório online permite “brincar” com conceitos, manejar tecnologias de
comunicação em rede e auxiliar no desenvolvimento do fator cognitivo do corpo discente.

Da teoria à prática: experiências com blogs em Arquivologia
A inserção dos blogs nas duas universidades surgiu de maneira intuitiva, não planejada.
O decorrer das experiências auxiliou o processo de sistematização das ações. As maneiras de
motivação foram sendo aprimoradas. A princípio, as TIC eram utilizadas como meros depósitos dos trabalhos finais. Atualmente fazem parte do cronograma do período letivo (LOPEZ;
ÁVILA, 2011), no blog Diplomática e Tipologia Documental.
Na UnB, os blogs discentes são coordenados pelo “Blog-mãe”, onde os primeiros funcionam como espécies de “satélites”. Percebe-se que a busca da autonomia participativa está
presente nos primeiros passos do projeto, onde os graduandos elaboram blogs com assuntos
de seu interesse, direcionados pelo professor, dependendo da turma e do semestre. Os aprendizes constroem suas estruturas em consonância com o tema escolhido e são orientados a
mantê-los atualizados no foco da disciplina. Os temas são abrangentes para que eles exercitem
questões cotidianas correlatas aos arquivos, com respeito à diversidade de opiniões, e como
sujeitos envolvidos no processo, se auto-observem continuamente para “[...] análise da própria prática, das razões que sustentam as decisões e dos contextos que a limitam ou condicionam”. (CONTRERAS DOMINGO, 2002, p. 196)
No caso da UEPB, o blog Vivarquivos funciona como elemento intermediário de interlocução entre os temas sugeridos para discussão e a participação dos discentes nos debates.
Temos aqui um elemento motivador e aglutinador de reflexões. Tal percurso é natural, levando-se em conta que tal ação começa a ser implantada na universidade, refletindo ainda os
passos iniciais do trabalho pioneiro realizado na UnB há mais de quatro anos.
Considere-se também o fato do “Blog-mãe” na UnB responder a uma disciplina específica, a Diplomática, enquanto na UEPB o blog Vivarquivos foi responsável por coordenar
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as discussões de três disciplinas de maneira concomitante: “Políticas Arquivísticas,” “Usos e
Usuários da Informação Arquivística” e “Gestão de Instituições Arquivísticas”. Tal característica já denota a distinção no comando dos blogs e a necessidade de reestruturação do planejamento de acordo com as realidades específicas.
Nos momentos iniciais, as formas de motivação resumiam-se às tarefas em sala, onde
os discentes respondiam nos blogs de seus respectivos grupos. No decorrer do processo houve
inclusões de atividades orientadas. Poderíamos dizer que, no caso da UEPB, as discussões
presenciais eram orientadas pelo blog Vivarquivos, funcionando como elemento balizador do
caminho a ser percorrido durante o período.
O objetivo buscado no trabalho com as ferramentas das TIC se coaduna à tentativa de
construção de um ambiente colaborativo e integrador de opiniões discentes. Este fator traz
um contraponto às posturas competitivas e omissas que os encontros presenciais muitas vezes
apresentam.
A competição é um jogo discreto, que não acrescenta nada, jogado pelos indivíduos em proveito próprio; o conflito é aberto e, por vezes, áspero, mas sempre comunitário, um encontro público no qual todos podem ganhar aprendendo e crescendo. A competição é a antítese da comunidade, um ácido que
pode dissolver a trama das relações. O conflito é a dinâmica por meio da qual
testamos as ideias ao ar livre, em um esforço comunitário de tirar o máximo
proveito uns dos outros para compreender o mundo. (PALMER, 2011, p. 119)

Na UnB, os discentes passaram a observar os trabalhos de outros grupos, contribuindo
para a melhoria de seu aprendizado. Do diálogo permanente (presencial e virtual) acerca do
funcionamento da dinâmica da aula e das atividades registradas online, surgiram sugestões de
mudança advindas dos próprios aprendizes. A fluidez da ferramenta e as potencialidades embutidas em seu uso para todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem acionam a
necessidade de se repensar continuamente as estratégias de coordenação.
Desde o início do uso dos blogs, os discentes têm a oportunidade de discutir temas afetos à disciplina fora dos encontros presenciais. Isso é muito significativo. Altera a estrutura de
comunicação professor-aluno, aluno-professor e aluno-aluno. O intercambio de informações
passa a ser menos dependente da figura centralizadora do professor tradicional, que passa a
ser mais um sujeito envolvido no processo de comunicação, com a função de orientação e
coordenação dos rumos das discussões.
A dinâmica do trabalho destaca a proposição de desafios e reflexões sobre filmes, reportagens, entre outras mídias, trazendo as questões teóricas da Arquivologia para exemplos
da vida cotidiana, inteligíveis para todos os discentes e para os “visitantes externos”. Além
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disso, a ferramenta auxilia a busca de textos complementares que ampliam os referenciais
teóricos das disciplinas, contribuindo para a formação profissional, acadêmica e intelectual
dos graduandos. Possibilita ainda o intercâmbio com especialistas e pessoas da comunidade
em geral, através de comentários e postagens realizadas no ambiente virtual. Tal conexão com
a sociedade “extra-muros” seria menos efetiva no ambiente metodológico de viés tradicional,
encerrado nas “quatro paredes” das salas de aula, como se exemplifica adiante, com o resumo
de duas experiências de atividades que complementam abordagens de ensino-aprendizagem.

O sabor lúdico do virtual: “Ciranda-cirandinha vamos todos cirandar”12
O primeiro “jogo lúdico virtual” a ser discutido é a brincadeira denominada “ciranda-cirandinha”, realizada sob a orientação do Blog principal da disciplina de Diplomática e
Tipologia Documental da UnB. Ciranda-cirandinha faz referência à atividade realizada por
intermédio do “Blog-mãe” e que, posteriormente, é utilizada presencialmente; tornando-se
subsídio à discussão de tópicos do programa da disciplina. O nome faz alusão à brincadeira
infantil cujos brincantes entrelaçam as mãos e entoam uma cantiga, dançando de maneira
ritmada em formato de círculo. Nela, comunga-se a dança conjunta, ou seja, a união dos participantes. A ação realizada virtualmente expressa os mesmos objetivos da brincadeira real:
realçar a convivência dos participantes e evidenciar a unidade do grupo.
Esta atividade alterna duas maneiras de ensino-aprendizagem, tanto a convencional
(presencial) quanto a alternativa/emergente. O “jogo/brincadeira” denota a necessidade de
leitura prévia do texto a ser debatido no encontro presencial subsequente. As regras da “brincadeira” são explicitadas na postagem relacionada à ação, sendo definidas de forma clara. O
aprendiz “A” faz uma questão ao aprendiz “B”; o aprendiz “B” responde a pergunta de “A” e
lança outro questionamento a “C”. Este último responde “B” e levanta outra questão a “D”. E
assim sucessivamente, até que todos os discentes participem ao menos uma vez do jogo virtual. A brincadeira cessa quando o aprendiz “A” responde ao questionamento do último; já que
aquele inicia a brincadeira com uma questão, sem ter a obrigatoriedade de responder alguma.
Esse sistema de trabalho é orientado pela bibliografia do programa, já que as questões
são fruto das leituras expostas naquele documento. A qualidade das questões é avaliada pela
equipe de monitoria, que tem a função de observar a validade em termos de capacidade problematizadora. Questões irrelevantes e de cunho meramente reprodutivo, bem como aquelas
fora do foco da discussão, são invalidadas pela equipe, ficando o participante responsável por

12

Tal atividade e o funcionamento geral do blog Diplomática e Tipologia Documental foram abordados em Lopez et al. (2011).

142

REPARQ.indd 142

André Porto Ancona Lopez / Rodrigo Fortes Ávila

16/10/15 09:22

reformulá-la. O encerramento da atividade se dá em sala, na aula seguinte, quando as ideias
são discutidas com a mediação do professor, solidificando os conceitos.
A atividade dá ao aprendizado um caráter extremamente lúdico, intensificando a participação dos aprendizes no processo de construção do conhecimento. Educadores eminentes, como Paulo Freire e Rubem Alves, enfatizam que toda aprendizagem deve conter como
insumos preponderantes o prazer e a motivação. O discente pode ter a oportunidade de ver
seus pensamentos e argumentos fora de si. O que antes era interiorizado torna-se exterior,
compactuando o processo de transferência e transformação de conhecimento destacado por
Choo (2006).13 Os comentários do blog podem ser observados tantos pelos membros da turma como por visitantes externos. Isso aumenta o compromisso individual e a responsabilidade dos indivíduos com os temas, trazendo a leitura crítica do texto como pressuposto
indispensável a problematização.
Esta sistemática propicia que os temas da discussão presencial sejam demandados pelos discentes. Suas questões trazem o foco do debate e os pontos de entendimento que devem
ser fortalecidos pelo mediador. Podemos dizer que os aprendizes geram os temas de discussão
e o ponto central do processo de ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, o professor tornase mediador, a partir dos estímulos sugeridos pelos “discentes-sujeitos”. O “tema/texto-objeto” dos blogs representam o intermediário na discussão; que também pode abranger textos
complementares ou discordantes em termos conceituais.
Figura 1 – Sistemática de ensino-aprendizagem com blogs

Fonte: elaborada pelos autores.

13

A transferência do conhecimento implícito para explícito é conceituada como exteriorização. O caminho contrário de
interiorização. Já a passagem do implícito para o implícito, socialização. Por último, temos o caminho do explícito para
explícito, nomeado combinação.
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A exposição individual dos comentários tanto pode ser uma característica motivadora
como também a sua antítese. Em alguns poucos casos, o procedimento de expor comentários
pessoais de textos ou reflexões à turma gera constrangimentos e timidez, impedindo a observação do processo de construção do conhecimento. A maneira de expor argumentos precisa
ser trabalhada em sala, onde o conflito e a contraposição de ideias constituem o espaço. Ressaltamos que a construção do conhecimento científico tem por base verdades contextuais
transitórias, futuramente contestadas. Este ponto traduz a necessidade de (re)criação prévia
do clima de união entre os partícipes. Além do desafio em administrar conflitos com posturas
que se coadunem às críticas e aos diálogos construtivos. Os estudos em gestão do conhecimento referenciam aspectos relacionados à necessidade de criação de um ambiente propenso
ao compartilhamento e à confiança entre os sujeitos. A concorrência e competitividade, muitas vezes embutidas na metodologia tradicional de ensino-aprendizagem, são substituídas por
condições de partilha e auxílio mútuo entre os discentes.
As razões destacadas denotam que trabalhar com blogs exige flexibilidade e adaptabilidade aos novos conceitos e conhecimentos, bem como a constante revisão dos pontos de
vista. Não se capacita os discentes, os monitores e o mediador do debate apenas em termos
de “absorção de conteúdos”, como destaca a noção “nutricionista” do conhecimento. Cria-se
uma postura científica em sujeitos abertos às críticas e ao diálogo, alimentando a curiosidade
do aprender. Ressignifica-se a ação pedagógica transformadora, que sinaliza caminhos para
a emancipação, propiciando auxiliar na construção de personalidades capazes de se reavaliar
e de ter autocrítica.
As análises dos caminhos a serem seguidos indicam os percursos que os partícipes conduzirão, demonstrando uma postura de abertura ao outro na relação pedagógica. Os envolvidos no processo se percebem conforme Freire (2002) assente: seres inacabados, em processo
constante de revisão de si e de suas ações. Os partícipes não só aprendem a aprender, como
também revêm, continuamente o próprio aprendizado; re-observam condutas em termos de
flexibilidade e/ou intransigência aos seus colegas.
Por trás da aparência despretensiosa, tal atividade tem redundado em relevantes ações.
Os temas geradores dos discentes e as noções discutidas virtualmente com questionamentos
permitem balizar um diagnóstico efetivo da compreensão dos aprendizes, dando ao docente a
capacidade de revisar continuamente a aplicação e a efetividade da realização dos objetivos de
aprendizagem, previstos no planejamento de aula. Os blogs tornam-se instrumentos componentes do ato pedagógico em si. Tornam-se elementos intrínsecos e inseparáveis do processo
de construção dinâmica do período letivo, como parte indissociável do processo de ensino
-aprendizagem. Nesse tom, Cipriano Luckesi (2011) atrela a avaliação de aprendizagem ao ato
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pedagógico, devendo ser vista como intermediária na construção do diagnóstico da realidade
conceitual dos aprendizes, evidenciando pontos que devem ser fortalecidos pelos mediadores
do debate. Esta atividade proporciona o realce de pontos que no modelo tradicional de ensino
ficariam obscuros, constituindo-se em aliados, com a capacidade de evidenciar fraquezas,
intensificar forças, levantar oportunidades e detectar ameaças à construção do conhecimento
discente.

Espiando sobre os muros: visitas externas de especialistas aos blogs
Além da “ciranda-cirandinha” podemos discutir como ação fundamentalmente promissora deste trabalho com os blogs em Arquivologia a contribuição de membros externos. A
discussão virtual intensifica a participação de especialistas em temas específicos. Em outras
palavras, há a extrapolação dos espaços de discussão, que na metodologia tradicional de ensino se resumem aos limites das quatro paredes.
A discussão virtual traz desdobramentos não intencionais que possibilitam rever as
práticas da docência. A presença física do autor de algumas reflexões pode ser almejada pelos
discentes, como aconteceu na UEPB, num evento nomeado “Roda de Prosa”, no ano de 2012
(atividade vinculada ao Projeto Integrador)14 onde o professor Renato Sousa, da UnB, foi
convidado a destacar a funcionalidade do profissional de arquivo em termos de ações intelectuais, e não meramente técnicas, como frequentemente insistem os ambientes de estágios
dos aprendizes.
A superação das barreiras físicas dos encontros contribui para novas possibilidades
de reflexão. Discutir atividades com especialistas abordados pelos blogs proporciona aos
aprendizes o contato direto com autores, característica que o distanciamento físico não pode
oferecer. Na medida em que os discentes sabem que poderão conversar diretamente com
o especialista sobre questões de sua área de expertise, quebra-se a mistificação dos autores
como seres inatingíveis, permitindo conversar sobre o que fazer dos sujeitos, incentivando-os
a serem pesquisadores e debatedores e, sobretudo, a terem senso crítico. A título de exemplificação, a discussão de Políticas Arquivísticas na UEPB teve a participação de uma mestranda
brasileira residente na Alemanha, acalorando o debate em torno da democracia e da escolha

14

O Projeto Integrador (PI) na UEPB consiste em uma tentativa de promover melhores práticas pedagógicas. Até o presente
momento a ação tem garantido resultados promissores. No PI cada período (turma) apresenta um tema gerador, que deve
orientar as disciplinas ofertadas e a tomarem como elemento de discussão. A título de exemplo, a “Roda de Prosa” serviu
como atividade integradora do P6 noite em 2012.2, cujo tema era visibilidade social do arquivista. Sendo assim, todas as
disciplinas deveriam intensificar discussões relacionas a esta temática específica. Numa metáfora simplificadora: satélites
(disciplinas) que giram em torno do planeta (tema do PI).
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das agendas nacionais de políticas públicas. Em outra possibilidade, na mesma universidade,
uma recém-mestra em História Social pela Universidade de São Paulo (USP) pôde discutir a função de classificação de informações arquivísticas em instituições contemporâneas.
Problematizamos o trabalho, trazendo alguns dilemas atuais da função. Tanto a autora pôde
reavaliar os seus posicionamentos, quanto os aprendizes puderam ter contato direto com uma
produção acadêmica que acabara de tomar forma.
Os trabalhos novos complementam as discussões ao “dialogar” com textos “clássicos”,
deixando um espaço aberto para que os aprendizes possam traçar trajetórias de pesquisa.
Buscamos caminhar, então, na direção da construção de um balanço da produção acadêmica
tradicional, dialogada com textos contemporâneos, abrindo o escopo para que se possam
trilhar futuros caminhos, espaços a serem preenchidos pelos discentes em seu percurso universitário. Não vemos, tais perspectivas como viáveis em um modelo tradicional de ensino.
Como resultado parcial, notamos que as discussões dos programas dos cursos acabam
por se tornar produtos flexíveis, inacabados e abertos às demandas dos aprendizes. Foram
constituídos recursos extremamente atualizados em termos de discussões, na medida em que
os docentes estão sempre observando pesquisas e pesquisadores que pudessem realçar os
debates virtuais e presenciais. Um balanço entre o tradicional e o renovador, com possibilidades de abertura à criatividade dos formandos e temas que poderão ser explorados em seus
trabalhos finais de graduação.
Deslocar os limites da sala de aula para contemplar participações externas acaba por
considerar novos trabalhos, dando oportunidade aos pesquisadores promissores de se pronunciarem. O conhecimento científico é tido cumulativo e progressivo. Com isso, podemos
elaborar uma fonte de trabalhos relevantes, passível de ser acessado por qualquer interessado
em qualquer parte do mundo pela rede Web.

Considerações finais
Em um primeiro momento discorremos sobre a crise de criatividade à qual as universidades se submeteram. De vanguardistas à reprodutoras, estes centros de inovação correm
o risco de perder a sua importância social. Faz-se urgente reavaliar o papel e as ações da
docência: queremos grandes comentadores ou pequenos profissionais? Enquanto não conduzirmos o processo de graduação, voltado para a resolução de situações e problematização
das questões sociais contemporâneas, estaremos contribuindo para intensificar o quadro de
“esquizofrenia” acadêmica apresentado.
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Por este motivo, perder de vista a discussão dos arquivos no contexto tecnológico é no
mínimo uma negligência profissional injustificada. A sistemática de ensino-aprendizagem
com blogs tenta preencher a inadequação dos princípios teóricos arquivísticos com a realidade contextual. Discutir arquivos sem tecnologia e fluxo de acesso à informação é inconcebível
aos profissionais que têm por função gerenciar grandes volumes informacionais gerados sob
a égide da comunicação eletrônica das organizações contemporâneas.
Desenvolver uma metodologia de trabalho cuja co-existência das duas abordagens de
ensino-aprendizagem se torne realidade, nos fez repensar o ato pedagógico. Se no início das
ações os blogs eram apenas instrumentos de aprendizagem, agora passam a extrapolar os objetivos iniciais. No momento atual, podem ser considerados componentes do ato pedagógico.
Servem como elementos balizadores, que propiciam diagnosticar e problematizar a própria
aprendizagem dos graduandos.
A autonomia é uma competência sempre almejada no processo de ensino-aprendizagem. Este é o grande destaque nas experiências abordadas neste texto. Esta metodologia
de trabalho constitui um ambiente ativo, que proporciona ao aprendiz refletir suas próprias
questões, capacitando-o a aplicar conhecimentos em futuros ambientes profissionais.
Um dos grandes desafios da Arquivologia está em problematizar questões contemporâneas, não contribuindo para a replicação e reprodução de saberes deflagrada pelos teóricos nas considerações iniciais deste texto. Aos questionamentos expostos por Julio Cabrera
(2010) diríamos que não queremos grandes comentadores, muito menos pequenos arquivistas. Queremos profissionais problematizadores, com olhar crítico da natureza e constituição
dos arquivos e da Arquivologia, ainda submersa em dogmas conceituais, construídos num
contexto histórico completamente distinto da realidade atual.
Armando Malheiros Silva (2002) enfatiza uma Arquivística construída em bases conceituais frágeis, mantidas ainda sob dogmas inquestionáveis. Uma área sem muito poder de
problematização acerca de seus próprios preceitos; sem autocrítica, elemento substancial para
a transformação de qualquer campo científico. Parece-nos que a imagem que podemos retirar
do olhar do colega português é que a Arquivologia se apresenta como um gigante, porém um
gigante com os pés de barro.
O tipo de metodologia aqui defendida auxilia a Arquivologia como um todo, pois fomenta a criação, divulgação, difusão e debate de novos temas e opiniões. A inserção de situações-problemas, derivados de acontecimentos cotidianos auxilia duplamente o processo. Por
um lado, permite ao graduando sentir-se capacitado para enfrentar desafios profissionais.
Por outro, se espalha na sociedade a compreensão da importância dos arquivos no contexto
social.
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Demonstramos que as TIC auxiliam, efetivamente, na revisão dos conceitos arquivísticos. Motivação e prazer conduzem os discentes, fazendo com que muitos deles continuem
alimentando seus blogs, mesmo após o encerramento da disciplina. O educador Rubem Alves
diz que o aprender é uma ação que deve ser intrínseca ao gosto por se aventurar, à vontade de
se arriscar e alçar voos desafiadores em busca de incertezas que conduzam a um novo “bater
de asas”. Será que ainda devemos continuar discutindo arquivos com uma noção custodial e
tradicional em contexto social contemporâneo de fluxo, acesso e compartilhamento? Esta é a
questão que deve orientar nossos próximos voos.
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O perfil dos arquivistas egressos do curso de
Arquivologia da Universidade Federal do Espírito Santo
(UFES): percurso metodológico da pesquisa

Solange Machado de Souza

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a trajetória proposta para o desenvolvimento de nossa dissertação no Programa de Pós-Graduação em Gestão de Documentos
e Arquivos (PPGARQ), da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). O
tema proposto tem como linha mestra o reconhecimento do perfil dos alunos egressos do
curso de Arquivologia da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).
O trabalho de pesquisa, com foco no egresso, justifica-se pela necessidade de identificação do perfil desse profissional e, especificamente para fins dessa pesquisa, os egressos do
curso de Arquivologia da UFES. Bellotto (2014, p. 261) aponta para a necessidade desse foco
de pesquisa, pois segunda a pesquisadora, valem as indagações:
Como chegar a um mínimo da preparação de nosso quadro de profissionais
de arquivo no Brasil se nem nossa identidade está bem definida? Em que grau
de conhecimento estamos? Nem sequer sabemos quê, quantos e como somos.
Quais são os níveis de conhecimento das pessoas que trabalham nos arquivos
no país? Não podemos contar com uma estatística nem um mínimo perfil
ou um mapa aproximado dos arquivistas diplomados em nível superior, dos
técnicos de arquivo, dos provisionados e dos profissionais da mais variada
formação que atuam nos arquivos. Como definir o panorama dos recursos
humanos na área dos arquivos em todo território nacional?

151

REPARQ.indd 151

16/10/15 09:22

Acredita-se na relevância do tema e verifica-se, no momento atual, a importância da
produção de dissertações e teses voltadas para a identificação do perfil do profissional. Para
Marques e Rodrigues (2011, p. 99, grifo nosso),
De forma geral, os temas predominantes nas pesquisas relacionadas à Arquivologia, produzidas nas universidades brasileiras, cada vez mais parecem
convergir para preocupações contemporâneas da área, como a sua própria
identidade, o perfil profissional do arquivista, o acesso aos documentos etc.,
[...]. Esses interesses parecem indicar que aos poucos a Arquivologia deixa de
ser concebida apenas como uma disciplina eminentemente técnica e passa
a ser reconhecida como uma disciplina de caráter científico, que contempla
pesquisas com temas próprios.

Em trabalho realizado em quatro países – Austrália, Brasil, Canadá e Espanha -, cujo
objetivo foi apresentar um panorama da investigação arquivística, de 2000 a 2010, registrouse que,
No entanto, apesar dos avanços e desenvolvimentos da arquivística há um
desafio para sua consolidação. Se reconhecermos que o progresso de toda
disciplina científica apresenta duas atividades de caráter essencial – a criação
de conhecimento com a consequente difusão e sua aplicação posterior – temos que concluir que a arquivística deve pautar-se num modelo em que a
investigação e a inovação sejam vistos como atividades intrínsecas e se desenvolvam de forma sistemática. O esforço, realizado nas últimas décadas, para
melhorar a situação da arquivística deve ser complementada com uma ênfase
maior na investigação e na transferência dos resultados dessa investigação.
Ambas as ações permitirão a arquivística, melhores condições para dispor
de um conhecimento plenamente conhecido e reconhecido. Não obstante,
para alcançar esse nível será necessário desenvolver uma elevada atividade
em matéria de investigação científica e tecnológica que garanta a contínua
geração de conhecimento e impulso para sua transformação em elementos
que contribuam para melhorar a gestão da informação e dos documentos e,
finalmente, trazer novos benefícios para a sociedade.
A realidade nos indica, entretanto, que estamos longe desse nível, como demonstra a análise da produção científica que emerge dos poucos estudos sobre investigação arquivística com que contamos. (OLIVEIRA et al., 2012, p.
34, tradução nossa)

Essas considerações conduziram o despertar pelo interesse em investigar, elaborar e
divulgar pesquisa voltada para a identificação do perfil do egresso do curso de Arquivologia
da UFES.
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O bom desempenho no mercado de trabalho contemporâneo inclui atualização e direcionamento na conduta profissional cujo perfil precisa evoluir, acompanhando as exigências
desse mercado em constante transformação.
Neste artigo, que pretende apresentar um panorama geral da pesquisa que culminará
com a dissertação do curso de pós-graduação stricto sensu em Gestão de Documentos da
UNIRIO, abordaremos:
a. no tópico 1, o problema que suscitou a pesquisa;
b. no tópico 2, a metodologia a ser utilizada para responder ao problema da pesquisa;
c. no tópico 3, os objetivos, geral e específicos;
d. no tópico 4, o marco teórico conceitual;
e. e, no tópico 5, delimitaremos o marco empírico da pesquisa.

Delimitação do problema e configuração da abordagem
Ao sintetizarmos as preocupações com a temática, formulamos o seguinte problema de
pesquisa: O perfil do arquivista, egresso do curso de Arquivologia da Universidade Federal do
Espírito Santo satisfaz as exigências, apontadas na literatura, para o profissional do século XXI?
Para Minayo (2010, p. 180) na abordagem qualitativa, cerne da pesquisa sobre o perfil
do egresso, o termo pressuposto se sobrepõe ao termo hipótese e deve ser utilizado “quando
o investigador [...] se refere à elaboração de parâmetros básicos que permitem encaminhar a
investigação empírica qualitativa”.
E mais, Minayo (2010, p. 180, grifo do autor) acrescenta que “O termo Pressuposto
poderia ser considerado como um conceito mais brando, substituindo o termo Hipótese que
possui conotações muito formais e, por vezes, inadequadas ao objeto de estudo qualitativo”.
Sendo assim, o pressuposto da pesquisa sobre o egresso do curso de Arquivologia da UFES
está ancorado na percepção de que as tecnologias de informação e os fluxos informacionais nas
organizações, ferramentas e processos em constantes atualizações, provocam um distanciamento
entre o currículo do curso de Arquivologia e a realidade do fazer arquivístico que precisam ser
constantemente revisitados.
Giraldo Lopera (2009, p. 37, tradução nossa) corroborando com essa ideia, afirma:
Há de se levar em conta que a formação interdisciplinar deve responder também aos novos desafios da profissão arquivística, que nos últimos anos vem
sofrendo uma profunda transformação, fundamentalmente na área da gestão
documental e no impacto das novas tecnologias da informação. É óbvio que
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sem uma formação integral, o arquivista se converteria em um simples guardião, sem entender nem o conteúdo nem o significado dos documentos que
guarda e incapaz de compreender a integridade de um fundo.
Esta nova dimensão obriga a redefinir o perfil e as características do arquivista,
como aquele profissional que conta com a formação integral que se requer para
assumir uma grande variedade de funções derivadas da transformação da arquivística e da notável complexidade das estruturas de uma organização.

E, com relação à necessidade de constante atualização na formação profissional, Ferreira (2003) aponta a responsabilidade das instituições formadoras. Para ela o profissional da
informação
[...] precisa aprender a lidar mais com processos que com técnicas, pois a
questão enfatizada é mais o trabalho com o fluxo e consumo de informação
do que o trabalho de estocá-la, ou seja, enfatizar o desenvolvimento das funções específicas identificadas, voltadas para a prática da gestão da informação
e do conhecimento, para atuar nesse mercado emergente, no qual as tendências e aspectos gerenciais (negócios, finanças, marketing e relações públicas)
possam ser combinados ao desenvolvimento e ampliação dos conhecimentos
técnicos da área. (FERREIRA, 2003, p. 49)

Desta forma, aponta-se para a relevância do reconhecimento do perfil do arquivista
para que adequações, respaldadas em pesquisa, e concernentes ao momento atual motivem e
substanciem alterações no currículo do curso de Arquivologia da UFES.

Metodologia
Minayo e Gomes (2012, p. 14), discorrendo sobre o conceito de metodologia de pesquisa, afirmaram:
Entendemos por metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida
na abordagem da realidade. Ou seja, a metodologia inclui simultaneamente
a teoria da abordagem (o método), os instrumentos de operacionalização do
conhecimento (as técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua experiência,
sua capacidade pessoal e sua sensibilidade) [...].

E mais, para Minayo (2010, p. 187) a metodologia empregada,
[...] fundamenta teoricamente o ‘caminho do pensamento’ seguido pelo investigador, ou seja, sua escolha metodológica, que deve corresponder à ne-
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cessidade de conhecimento do objeto. A partir daí define, nessa ordem: o método ou os métodos, as estratégias, as técnicas e os procedimentos que usará.

Para realizar a pesquisa sobre o perfil do arquivista, egresso do curso de Arquivologia
da UFES, optou-se pela pesquisa quali-quantitativa do tipo descritiva, por ser a que melhor se
adéqua às características do estudo que se propõe realizar.
A abordagem quali-quantitativa “[...] associa análise estatística à investigação dos significados das relações humanas, privilegiando a melhor compreensão do tema a ser estudado
[...]”. (FIGUEIREDO, 2004, p. 107)
Denzin e Lincoln (2006, p. 23) destacam o papel do pesquisador qualitativo. Segundo
esses autores,
[...] Os pesquisadores qualitativos ressaltam a natureza socialmente construída da realidade, a íntima relação entre o pesquisador e o que é estudado, e as
limitações situacionais que influenciam a investigação. Esses pesquisadores
enfatizam a natureza repleta de valores da investigação. Buscam soluções para
as questões que realçam o modo como a experiência social é criada e adquire
significado [...]”.

A integração dos dados, qualitativos e quantitativos, permitirá tirar proveito das duas
abordagens o que poderá evitar algumas limitações no decorrer da pesquisa.
Identificação dos egressos e coleta de dados
A identificação dos profissionais graduados na UFES, e em atividade no mercado de
trabalho, resultou de uma pesquisa documental realizada junto à Pró-Reitoria de Graduação
(PROGRAD/UFES). As informações solicitadas desses egressos foram: nome, telefone, endereço residencial e endereço eletrônico.
Vale ressaltar que o acesso a essas informações se deu mediante documento, protocolado junto ao Colegiado do Curso de Arquivologia, solicitando à PROGRAD a viabilização
desse levantamento para que o questionário possa ser encaminhado a esses egressos. Nossa intenção é que o questionário da pesquisa seja encaminhado aos arquivistas, egressos da
UFES, no mês de outubro de 2013.
Com o levantamento das informações dos egressos e elaboração final do instrumento
de coleta de dados, encaminharemos, via endereço eletrônico, o questionário, com perguntas
fechadas e abertas, que permitirá revelar o perfil desse profissional graduado no curso de
Arquivologia da UFES.
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Marconi e Lakatos (2009, p. 203) definem questionário como “[...] um instrumento de
coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas
por escrito e sem a presença do entrevistador”.
Justifica-se a escolha do questionário por ser o principal instrumento de coleta de dados para um número grande de pessoas. Entretanto, como qualquer outra ferramenta, apresenta vantagens e desvantagens. Dentre as vantagens destacam-se: aplicabilidade em levantamento amplo da população geograficamente dispersa; pode ser enviado pelo correio, e-mail;
poupa tempo e custo; dá maior liberdade ao respondente. E, dentre as desvantagens: a média
de respostas pode ser baixa; não há como avaliar se o respondente entendeu a pergunta; não
é possível saber se a resposta está completa, etc. (FIGUEIREDO, 1999)
Pretende-se, nesta etapa, levantar: o nome da empresa em que o arquivista trabalha;
a forma de inserção na empresa, se por concurso público, indicação ou seleção na própria
empresa; o grau de satisfação com o exercício profissional; grau de satisfação com as condições de trabalho e salário; o percurso profissional do arquivista até o momento; o tempo de
atuação na empresa atual; e as sugestões para complementação de sua formação acadêmica.
A coleta de dados permitirá identificar, também, o número de egressos que não estão
atuando na área arquivística e as razões pontuadas para esta situação.
Vale ressaltar que o questionário será elaborado utilizando-se ferramenta disponibilizada pelo Google Docs. A ferramenta permite que o sujeito alvo da pesquisa responda as
questões, de forma imediata, no próprio e-mail recebido. Permite, também, a tabulação dos
dados das questões fechadas, minimizando o tempo despendido nessa etapa do trabalho.

Universo da pesquisa
O universo da pesquisa serão todos os profissionais arquivistas, egressos da UFES, possíveis de serem contatados, e em exercício de atividade arquivística.
Esses profissionais serão identificados e seus contatos registrados o que possibilitará o
envio do questionário por meio eletrônico. O tempo previsto para que o profissional responda o questionário será de trinta (30) dias.
O número de egressos do curso de Arquivologia da UFES, até o mês de julho de 2011,
somou duzentos e sessenta e seis alunos (266). Desse total de alunos que ingressaram no curso
de Arquivologia da UFES, de 2000 a 2011, vinte e nove (29) evadiram, e as causas pontuadas
para essa evasão foram: desistência, vinte e três (23); desligamento por três reprovações em
uma mesma disciplina, cinco (5); e falecimento, um aluno (1). Os egressos, que concluíram o
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curso de Arquivologia na UFES, e que constituem os sujeitos da pesquisa, somam duzentos e
trinta e quatro (234) alunos.1
Após o levantamento das informações documentais e da aplicação do questionário,
dar-se-á a análise dos dados que permitirá identificar o perfil do profissional arquivista graduado no estado do Espírito Santo.

Objetivos
Objetivo geral
Identificar se o perfil do arquivista, egresso do curso de Arquivologia da Universidade
Federal do Espírito Santo, satisfaz as atuais necessidades do mercado de trabalho, e se há um
distanciamento entre as demandas impostas pelas tecnologias de informação, em constante
mudança, e pelos fluxos informacionais existentes nas instituições.

Objetivos específicos
• caracterizar o exercício da profissão de arquivista no Espírito Santo;
• identificar os conhecimentos necessários ao desempenho competente do arquivista;
• verificar o grau de satisfação do arquivista, egresso da UFES, com sua profissão e atuação profissional;
• registrar o campo de atuação do arquivista graduado na UFES.

Marco teórico conceitual
Segundo Minayo (2010) toda pesquisa compreende uma construção teórica fundamentada em:
• conceitos, definidos como “unidades de significação que definem a forma e o conteúdo
de uma teoria”; (MINAYO, 2010, p. 176)

1

Informação fornecida pela Pró-Reitoria de Graduação da UFES em resposta ao documento de solicitação, protocolado
junto ao setor, em 14 de nov. 2012.
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• noções “que representam o esforço do pensamento para descrever determinadas experiências e, por isso, ocupam lugar de importância no processo de investigação, uma vez
que todo saber está baseado em pré-conhecimento [...]”; (MINAYO, 2010, p. 177)
• e categorias, compreendidas “como termos carregados de significação, por meio dos
quais a realidade é pensada de forma hierarquizada”. (MINAYO, 2010, p. 178)

Vale ressaltar que a categoria analítica será a adequada ao objeto de estudo. Minayo
(2010, p. 178) considera a categoria analítica como sendo aquela “[...] que retém, historicamente, as relações sociais fundamentais, servindo como guias teóricos e balizas para o conhecimento de um objeto nos seus aspectos gerais”.
O termo egresso, contido na legislação da área educacional, refere-se à pessoa que concluiu os estudos, recebeu o diploma e está apto a ingressar no mercado de trabalho. (BRASIL,
1996) E, necessário se faz a exposição do seu perfil.
Cada área/curso explicitou na proposta de diretrizes curriculares o perfil do
egresso, contemplando as competências intelectuais e a heterogeneidade das
demandas sociais, permitindo uma diversidade de perfis para o mesmo curso.
A formação em nível superior passa a ser visualizada como um processo
contínuo, autônomo e permanente, com uma sólida formação básica e uma
formação profissional fundamentada na competência teórico-prática. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO apud MICHELAN et al., 2009, p. 4)

Para o presente trabalho de pesquisa entendemos que os três níveis de construção teórica ficariam assim definidos: a formação em nível superior no Brasil; o curso de Arquivologia
na Universidade Federal do Espírito Santo; e o perfil do arquivista, egresso da UFES, no desempenho de sua função. Esses três níveis constituirão as categorias analíticas dessa abordagem
teórica.

Marco empírico
Em relação ao campo empírico da pesquisa, Minayo (2010, p. 196, grifo do autor) registra que
O espaço da pesquisa – deve corresponder ao delineamento do objeto teórico. Quando a pesquisa qualitativa é empírica (e não apenas documental), o
investigador precisa dedicar tempo aos critérios de escolha dos locais ou do
local onde a realizará, fazendo antes uma incursão por vários ambientes, buscando justificar a seleção do espaço. Essa escolha envolve vários elementos:
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critérios lógicos, interação, conveniência e contatos que assegurem o êxito
do trabalho. No caso da pesquisa documental, é necessário também que se
estabeleçam critérios e que sejam justificados por que o pesquisador optou
por tais fontes e não outras.

Sendo assim, o campo empírico da pesquisa será a Universidade Federal do Espírito
Santo, onde os egressos se graduaram para o desempenho de suas funções como arquivistas; e, o campo da pesquisa documental será o arquivo da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD/UFES).

A Universidade Federal do Espírito Santo
Foi o projeto de Lei n.º 806, de 5 de maio de 1954, que criou a Universidade do Espírito
Santo, a partir da agregação das faculdades e escolas já existentes. “A federalização ocorreu
em 30 de janeiro de 1961, pela Lei n.º 3.868, quando se constituiu a Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES)”. (RISTOFF; GIOLO, 2006, p. 26)
Em 1958 canalizaram-se esforços visando a transferência da instituição para o sistema
federal de ensino, em razão de dificuldades encontradas para o efetivo reconhecimento da
Universidade do Espírito Santo em nível estadual – tais como a paralisação das atividades da
Reitoria e do Conselho Universitário. Por força da situação, em novembro de 1960, a Assembleia Legislativa recebeu um projeto “[...] em que se propunha a transferência para a União
dos ‘bens imóveis, móveis e direitos dos estabelecimentos públicos que integram a Universidade do Espírito Santo”. (BORGO, 1995, p. 35)
Para Borgo (1995) a criação da Universidade do Espírito Santo seguiu a linha das universidades brasileiras que se constituíram, na sua maioria, a partir de faculdades e/ou escolas
pré-existentes.
Coube ao reitor Máximo Borgo Filho, nomeado em 18 de junho de 1971, a tarefa de
dar início à implantação da reforma fixada pelo decreto n.º 63.577/68. Tal reforma não se
constituía em uma simples tarefa,
Tendo em vista que se aproximava o prazo limite de três anos, estabelecido
pela lei n.º 5.540/68, para a adoção do vestibular unificado e, consequentemente, das demais medidas complementares que a nova estrutura da universidade exigia, teve de buscar um conjunto de ações emergenciais, num curto
período de menos de seis meses [...]. (BORGO, 1995, p. 50)

Borgo (1995, p. 79) destaca, ainda, que
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A implantação da reforma seria iniciada, efetivamente, a partir de outubro
de 1971. Naquela oportunidade foram aprovadas as seguintes medidas pelo
Conselho Universitário: Normas para o Vestibular Unificado de 1972; Cronograma de Implantação da Reforma Acadêmica; Instalação do Centro de
Estudos Gerais; e Instituição da Coordenação Geral do Ciclo Básico [...].

Vale ressaltar que as primeiras faculdades particulares, no Espírito Santo, foram criadas
somente na década de 1970. E é a partir da década de 1990 que se intensifica a expansão do
ensino superior no estado, quando 31 instituições são criadas, sendo apenas uma pública federal – o Centro Federal de Educação Tecnológica. “Até meados de 2006, o Estado do Espírito
Santo conta com um total de 108 instituições de ensino superior. Destas, apenas 10% (5) são
públicas, das quais três são federais [...]”. (RISTOFF; GIOLO, 2006, p. 27)
É nesse contexto de ampliação dos cursos de graduação no estado do Espírito Santo,
iniciado a partir de 1970 que foi criado, no final da década de 1990, o curso de Arquivologia
da UFES.

O Curso de Arquivologia na UFES
O curso de Arquivologia nasceu de uma iniciativa do Departamento de Biblioteconomia da UFES que,
Procurando ampliar, ainda mais, seu campo de atuação e suprir as demandas
dos profissionais da área da informação, e principalmente visando a especialização do corpo docente para a implantação do Curso de Graduação em
Arquivologia na UFES, o então Departamento de Biblioteconomia ofereceu,
em 1997/1998 e em 1999/2000, o Curso de Especialização em Arquivos. Essa
iniciativa foi resultado das parcerias entre a UFES, a Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM), a Universidade de São Paulo (USP), o Arquivo Nacional (NA) e o Arquivo Público Estadual (APE-ES).
Dessa forma, a criação do CURSO DE ARQUIVOLOGIA tornou-se realidade
em 1999, [...]. O Departamento [de Biblioteconomia], então, para incorporar
esse novo curso de graduação, passou a denominar-se de DEPARTAMENTO
DE CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO, [...] (UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESPÍRITO SANTO, 2013b).

No Espírito Santo o curso de graduação em Arquivologia é oferecido, unicamente, pela
UFES. O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) registra, em seu histórico, que
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[...], a criação do Curso de Graduação em Arquivologia tornou-se uma realidade com a publicação das Resoluções n.º 26/99-CEPE/UFES, de 16 de junho
de 1999, e n.º 24/99, do CUn/UFES, de 26 de julho de 1999. No período letivo
de 2000/1 ingressou a primeira turma do Curso de Arquivologia, composta
de 40 (quarenta) alunos, classificados no vestibular ocorrido em 1999, quando, na oportunidade, o Curso teve uma concorrência de 12 (doze) candidatos
por 1 (uma) vaga. (BIANCARDI et al., 2004, p. 44).

O reconhecimento do curso de Arquivologia se deu com a publicação da Portaria n.º
3.458 de 25 de novembro de 2004. (SOUZA; COSTA, 2012)
Foi no ano de 2009 que o então Departamento de Ciências da Informação deu lugar
a dois departamentos, Departamento de Biblioteconomia e Departamento de Arquivologia.
Essa medida teve como objetivo conquistar mais autonomia administrativa e pedagógica para
os dois cursos. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2013a)
O PPC de Graduação em Arquivologia justifica a criação do curso apontando para o
fato de que
A inserção do curso de Arquivologia na UFES veio agregar valor ao conjunto
de ações, desenvolvido pela Universidade, no que diz respeito à adequação da
formação de recursos humanos, para atuar junto a instituições e serviços que
demandam intervenções de natureza e alcance variados, capazes de intervir
sobre o conjunto de suportes arquivísticos, de forma eficiente e eficaz a fim de
atender às expectativas e anseios do mercado capixaba. A contribuição, portanto, dar-se-á através da formação do arquivista como gestor de processos
documentais, apto a trabalhar as soluções de tratamento funcional da documentação, atendendo às demandas administrativas e técnico-científicas de
instituições públicas, privadas e organizações não governamentais, além de
assessorar indivíduos na pesquisa científica, jurídica, administrativa e técnica, bem como em condição de dominar e acompanhar a evolução das tecnologias da informação, com vistas à implementação de sistemas de informação.
(PROJETO..., 2007, p. 232)

O objetivo geral, explicitado no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação de Arquivologia da UFES (2007), é “[...] formar recursos humanos para suprir as necessidades
do mercado de trabalho na área de Arquivologia”, e, os objetivos específicos ficaram assim
descritos:
• construir condições para que sejam implantados, em nossa realidade política e administrativa, projetos de sistemas de informação arquivística viáveis e adequados;
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• contribuir para a maior competitividade das empresas espírito-santenses;
• garantir acesso às exigências legais de testemunho;
• facilitar a preservação dos registros e expressões da vida cultural e intelectual espíritosantense através de formatos tradicionais e digitais. (PROJETO..., 2007, p. 232)

Em 2008 o curso de Arquivologia aderiu ao Projeto REUNI,2 e a partir de 2009, em
função dessa adesão, a entrada de estudantes no curso foi duplicada de 40 para 80 estudantes/
ano, com entrada em dois momentos distintos, a saber: quarenta (40) alunos no início do primeiro semestre letivo, e quarenta (40) alunos no início do segundo semestre letivo. (SOUZA;
COSTA, 2012)
O curso de Arquivologia ainda é pouco conhecido no Espírito Santo, e iniciativas do
Departamento de Arquivologia da UFES e da Associação de Arquivistas do Estado do Espírito Santo (AARQES) vêm sendo realizadas no sentido de dar maior visibilidade ao curso e à
profissão de arquivista. (SOUZA; COSTA, 2012)

Considerações finais
Acreditamos na relevância da pesquisa em torno do reconhecimento do perfil do arquivista, egresso do curso de Arquivologia da UFES. A análise dos dados acerca dos egressos
viabilizará a produção de informações que poderão justificar a oferta de cursos, seminários,
oficinas que atendam às necessidades dos arquivistas capixabas.
Destaca-se a atualidade do tema em função, também, das demandas do Departamento
de Arquivologia da UFES que deve cumprir as exigências do Ministério da Educação (MEC),
no que se refere à matriz das dez dimensões do processo de avaliação, cuja nona dimensão
versa sobre as Políticas de atendimento aos estudantes, na qual se insere o ponto 9.3 Egressos, e
o ponto 9.3.1 Política de acompanhamento do egresso que compreende, nessa etapa, a identificação do perfil dos egressos dos cursos de graduação. (BRASIL, 2005)
Os critérios de análise dos indicadores propostos pelo MEC podem ser visualizados no
Quadro 1.

2

“O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, instituído pelo Decreto n.º 6.096, de 24 de abril de 2007, ao definir como um dos seus objetivos dotar as universidades federais das condições
necessárias para ampliação do acesso e permanência na educação superior, apresenta-se como uma das ações que consubstanciam o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, lançado pelo Presidente da República, em 24 de abril de 2007”.
(BRASIL, 2007, p. 4)
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Quadro 1 – Critérios de análise da política de acompanhamento do egresso
Política de acompanhamento do egresso
5 – Quando existe política de acompanhamento do egresso de forma plenamente satisfatória; práticas consolidadas e institucionalizadas; há indicativos claros de organização e gestão com visão de futuro, ação direcionada;
consistência nas práticas; política institucional assumida pelos atores internos e visível para a comunidade externa; quando existe na IES uma linha permanente de estudos e análises sobre alunos egressos, objetivando avaliar
a qualidade do ensino e adequação dos currículos que contemple: a) mecanismos para a criação de uma base
de dados, com informações atualizadas dos egressos; b) mecanismos para a promoção de um relacionamento
contínuo entre a instituição e seus egressos; c) mecanismos para avaliar a adequação da formação do profissional
para o mercado de trabalho; d) mecanismos de utilização das opiniões dos egressos para aperfeiçoamento do
processo de formação.
4 – Quando existe política de acompanhamento do egresso de forma adequada; resulta ou expressa uma diretriz
clara e definida para a ação dos atores acadêmicos, é de conhecimento da comunidade interna; aponta coerência,
pertinência e congruência entre objetivos da IES; denota práticas institucionalizadas e difundidas.
3 – Quando existe política de acompanhamento do egresso de forma razoável; resulta ou expressa, ainda que de
forma incipiente, uma diretriz de ação; acessível à comunidade interna; denota programas e ações adequadas aos
objetivos propostos pela IES; as práticas encontram-se em via de institucionalização.
2- Quando existe política de acompanhamento do egresso de forma eventual ou acidental.
1- Quando não existe política de acompanhamento do egresso
Fonte: Brasil (2005, p. 163-165).

As informações também responderão as demandas do Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei n.º 10.861, de 14 de abril, de 2004, cujo
objetivo é “assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior,
dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes, nos termos do art.
9º, VI, VIII e IX, da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996”. (SINAES, 2004)
Enfim, a identificação das necessidades dos egressos do curso de Arquivologia da
UFES, em seu campo laboral, deverá responder a alguns questionamentos:
a. Os arquivistas capixabas estão satisfeitos com os conhecimentos adquiridos e utilizados
na gestão documental?
b. Existem oportunidades no Estado para rever os conceitos e noções apreendidos na graduação?
c. Os profissionais se empenham em participar de eventos na área arquivística, tanto no
próprio Estado como fora dele?
d. As competências exigidas para o moderno profissional da informação são conhecidas e
buscadas por este profissional?
e. Na visão do egresso, o curso de Arquivologia da UFES está preparando profissionais
competentes para enfrentarem os desafios do século XXI?
f. A preocupação com o atendimento às solicitações dos usuários já suplantou a vocação
de simples guardião da informação?

O perfil dos arquivistas egressos do curso de Arquivologia da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

REPARQ.indd 163

163

16/10/15 09:22

g. Há preocupação por parte da instituição formadora, na visão do egresso, em fornecer
novos conhecimentos aos arquivistas capixabas?
h. Quantos arquivistas precisam ingressar no mercado de trabalho capixaba para satisfazer
as demandas existentes?
i. Os arquivistas estão satisfeitos com as condições de trabalho?
j. Que percentual de arquivistas graduados na UFES adentrou ao mercado de trabalho, e
de que maneira?
k. A remuneração é considerada satisfatória pelos profissionais?

A resposta a essas e outras indagações deverão ser encontradas mediante a análise dos
dados coletados na pesquisa.
Espera-se que as conclusões do trabalho fomentem novas iniciativas da UFES e da
Associação de Arquivistas do Estado do Espírito Santo em prol dos egressos do curso de Arquivologia. Que essas ações, respaldadas em pesquisa e contextualizadas, sejam pertinentes às
necessidades do egresso do curso de Arquivologia da UFES, proporcionando atualização que
responda às necessidades reais percebidas na prática profissional.
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Cenário da Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu
em Arquivologia no Brasil

José Maria Jardim

Chegamos à III Reunião de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (Reparq) com uma
agenda em construção, iniciada em 2010, na I Reparq, realizada por iniciativa dos colegas da
Universidade de Brasília. Essa agenda encontra-se referida a um conjunto de debates e ações
sobre a institucionalização da Arquivologia como campo científico no Brasil. Neste sentido,
são várias as indicações plasmadas nas recomendações das duas primeiras Reparqs. Apontam
para aspectos que vão do ensino e pesquisa na graduação e na pós-graduação à necessidade
de uma Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia, passando pelo empoderamento da Reparq como reunião periódica dos pesquisadores da área.
Agradeço aos organizadores desta III Reparq a oportunidade de dar prosseguimento a algumas reflexões sobre o cenário da pós-graduação stricto sensu1em Arquivologia no Brasil, iniciadas na I2 e II3Reparq. O tema, evidentemente, não pode ser isolado de outros aspectos relativos à
história da institucionalização daArquivologia no Brasil. Sem deixar de considerá-los, optou-se,
nos limites desta comunicação, por uma abordagem no marco da pequena e significativa história
da Reparq e outras ações relevantes, nos últimos anos, no cenário arquivístico brasileiro.
Na I Reparq, procuramos indagar sobre a pesquisa como fator institucionalizante da
Arquivologia enquanto campo científico no Brasil. Os desafios e perspectiva da pós-graduação
1

Conforme a CAPES, a pós-graduação stricto sensu “[...] é o ciclo de cursos regulares em segmento à graduação, sistematicamente organizados, visando desenvolver e aprofundar a formação adquirida no âmbito da graduação e conduzindo à obtenção
de grau acadêmico. Ela se subdivide em dois ciclos: mestrado e doutorado. Ambas compreendem a definição de pós-graduação stricto sensu, com a diferença no grau de profundidade dedicado ao estudo do objeto de pesquisa.” (BRASIL, 2009)

2

Brasília, DF, 6 a 9 de junho de 2010.

3

Rio de Janeiro, 16 a 18 de novembro de 2011.

167

REPARQ.indd 167

16/10/15 09:22

stricto sensu em Arquivologia no Brasil foram objeto de reflexões na II Reparqe também nesta
III Reparq.Tenho o privilégio, nesta oportunidade, de tentar desdobrar algumas reflexões anteriores e ressaltar alguns aspectos de um cenário dinâmico, de forma a tentar sinalizar elementos
à agenda em construção na Reparq.
Em 2010, destacamos o fato de que chegávamos àquele momento “desprovidos de mecanismosinstitucionalizantes da Arquivologia como disciplina científica: sem reuniões de pesquisa, sem associação de pesquisa (a interação entre pares parece ser ainda restrita) e sem
pós-graduação lato sensu”.4 Em apenas três anos avançamos por já estarmos na III Reparq,
contarmos com o primeiro Mestrado em Arquivologia do Brasil5 e termos um projeto de associação bastante avançado na sua modelagem.6
Como ponto de partida, assume-se aqui que a Arquivologia apresenta uma forte dimensão “interdisciplinar que impacta a sua produção de conhecimento e institucionalização
científica”. Sob tal perspectiva, a Arquivologia é 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. (JARDIM, 2011, p. 58)

Outras duas visões parecem encontrar acolhida em parte da literatura arquivística e sobretudo de Ciência da Informação no Brasil. De certa forma, influenciam também caminhos
de institucionalização da Arquivologia no Brasil:
• a visão da Arquivologia com um campo autônomo, com bases consolidadas e, decerta
forma, ciência auxiliar da História.
• a visão da Arquivologia como uma disciplina que constitui uma subárea da Ciência da
Informação (uma interpretação que ganha espaço especialmente no Brasil, sem maior
veiculação internacional). (JARDIM, 2011, p. 57)

Na II Reparq (2011), foram abordados ou revisitados temas como:

4

Palestra “A pesquisa como fator institucionalizante da Arquivologia enquanto campo científico no Brasil”.

5

O Mestrado Profissional em Gestão de Documentos e Arquivos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO) na 133a. Reunião (27 a 28/2/12) do Conselho Técnico-Científico da Educação Superior da CAPES e começou a
funcionar no segundo semestre do mesmo ano.

6

Resultado de Grupo de Trabalho composto pelas professoras Cynthia Roncaglio (UnB) – Presidente, Leandra Bizello (UNESP), Nelma Araújo (UEL), Eliana Bahia (UFSC) e Jacqueline Echeverria (UEPB).
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• A procura pela pós-graduação pelos egressos dos cursos de graduação em Arquivologia;
• A predominância da produção científica na área em programas da Ciência da Informação;
• A dispersão das pesquisas na área como um fator de pouca visibilidade institucional;
• A necessidade de reconhecimento, no Brasil, de um campo específico de pesquisa em
Arquivologia.

Esses temas ou eram anteriormentepouco abordados ou, de alguma forma, “naturalizados” nos eventos da área de Arquivologia no Brasil. No entanto, novos debates a respeito
têm sido favorecidos na medida em que se intensifica a produção científica em Arquivologia
no Brasil. Aliás, parte dessa produção mobiliza discussões sobre esses temas. Iniciou-se, nos
últimos anos, uma ruptura com um enorme silêncio que resultava da ausência de um evento
como a Reparq e da construção de formas sistemáticas de interação entre pesquisadores e
docentes de Arquivologia.
Não por acaso, em 2011 a I Conferência Nacional de Arquivos (I CNARQ)7 teve como
um dos seus eixos de discussão a “Educação, Pesquisa e Recursos Humanos para os Arquivos”. A
destacar a existência de um eixo temático para um tema que, provavelmente, a alguns anos atrás
não incluiria a pesquisa. Neste sentido, vale ressaltar três propostas aprovadas na I CNARQ
PROPOSTA 1: Elaborar, a curto prazo, Plano Nacional de Formação de Recursos Humanos na Área de Arquivos, com base em diagnósticos da situação
atual da área e da capacidade de formar profissionais, visando à definição de
prioridades e metas com relação à criação de cursos de capacitação profissional, cursos técnicos, cursos de graduação e cursos de pós-graduação, além da
criação de cursos na modalidade à distância.
PROPOSTA 3: Ampliar ou intensificar a ação de associações, entidades e fóruns
de ensino e pesquisa em Arquivologia, com o objetivo de qualificar e difundir
a produção científica da área e obter credenciamento e reconhecimento em
nível nacional e internacional.
PROPOSTA 4: Encaminhar, a curto prazo, às agências de fomento e instituições acadêmicas, por iniciativa do Fórum de Ensino e Pesquisa em Arquivologia, documento com intuito de registrar as especificidades e reconhecer a
necessidade de promoção de cursos de pós-graduação stricto sensu em Arquivologia. (PROPOSTAS..., 2011, grifo nosso)

Ainda na I CNARQ, aprovou-se a moção no sentido de que “sejam envidados esforços
para criação da associação científica de Arquivologia, em discussão na REPARQ – Reunião
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia”. (PROPOSTAS..., 2011, grifo nosso)
7

15 A 17 de dezembro de 2011, Brasília, DF.

Cenário da Pós-Graduação lato e Stricto Sensu em Arquivologia no Brasil

REPARQ.indd 169

169

16/10/15 09:22

A Arquivologia na tabela de área de conhecimento do CNPq/CAPES
Como já mencionado na I Reparq, a Arquivologia é considerada uma subárea da Ciência da Informação na Tabela de Áreas de conhecimento do CNPq/CAPES, adotada pela
CAPES e pelas agências de fomento à pesquisa no país.8 Como assinala Souza (2004)
[...] pode haver tantas tabelas de ‘áreas do conhecimento’ quanto forem os
diferentes propósitos de sua construção. A expectativa está em torno das possíveis ‘perguntas’ a serem contempladas em função de determinada ordenação de dados, atendendo a demandas específicas que, necessariamente, são as
mais diversas. Isto nos leva a admitir, em princípio, a relatividade de qualquer
tabela de ‘áreas do conhecimento’ que venha a ser construída em ser considerada como ‘certa’ ou ‘errada’.

Aparentemente, as “perguntas” não foram feitas ao campo arquivísticos brasileiro no
início dos anos de 1980. A classificação da Arquivologia como subárea da Ciência da Informação, até onde pesquisado na literatura disponível, não encontra respaldo numa proposta
que tenha sido, à época da sua elaboração, construídacom a participação da comunidade
arquivística. Por outro lado, na literatura arquivística internacional, salvo algumas exceções, a
Arquivologia não é reconhecida como uma subárea da Ciência da Informação.
Quadro 1– A Arquivologia na Tabela de Área de Conhecimento do CNPq/CAPES
6.07.00.00-9
6.07.01.00-5
6.07.01.01-3
6.07.01.02-1
6.07.01.03-0
6.07.02.00-1
6.07.02.01-0
6.07.02.02-8
6.07.02.03-6
6.07.02.04-4
6.07.03.00-8
6.07.03.01-6

Ciência da Informação
Teoria da Informação
Teoria Geral da Informação
Processos da Comunicação
Representação da Informação
Biblioteconomia
Teoria da Classificação
Métodos Quantitativos. Bibliometria
Técnicas de Recuperação de Informação
Processos de Disseminação da Informação
Arquivologia
Organização de Arquivos
Fonte: Tabela de Áreas do Conhecimento ([20--?]).9

Uma hipótese para a permanência dessa situação ao longo de três décadas é a baixa
institucionalização da Arquivologia como campo científico no Brasil.10 Embora tenha aumentado significativamente a pesquisa sobre temáticas arquivísticas a partir dos anos de 1990,
8

A Tabela de Áreas de Conhecimento CNPQ/CAPES encontra-se em vigor desde 1984. Em 2005, o CNPq sugeriu uma nova
tabela – não implementada – na qual a Arquivologia passava a ser considerada uma área autônoma.

9

Disponível em <http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf>.

10

Vale notar que o mesmo não ocorre com a Museologia, embora historicamente tenha, no Brasil, uma situação semelhante
à da Arquivologia.
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especialmente em Mestrados e Doutorados, só a partir de 2012 passamos a contar com um
programa de pós-graduação stricto sensu específico em Arquivologia.11
Em termos institucionais, essa classificação se reflete, por exemplo, na subordinação da
Arquivologia a instâncias decisórias da Ciência da Informação nas agências públicas de fomento à pesquisa ou na aprovação e avaliação da pós-graduação stricto sensu, como no caso
da CAPES. Como ainda é escassa a presença de pesquisadores12 da área de Arquivologia com
bolsas do CNPq (um indicador importante da produtividade de uma área) e contamos apenas
com um Mestrado em Arquivologia, o cenário não sofre alterações significativas.
O Quadro 2 mostra as áreas que lideraram os investimentos à pesquisa no CNPq em
2012. A Arquivologia, como mencionado, sequer existe como área, embora, por exemplo,
Economia Doméstica o seja.
Quadro 2 – CNPq – Fomento à pesquisa:
Investimentos realizados segundo áreas do conhecimento – 2001-2012

Fonte: http://www.cnpq.br/web/guest/series-historicas.

11

O Mestrado Profissional em Gestão de Documentos e Arquivos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

12

No momento, apenas dois.
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A Ciência da Informação encontra-se em 72º. lugar. As dez áreas que lideram o ranking
de investimentosdo CNPq encontram-se abaixo discriminadas. Chama a atenção a ausência
das ciências humanas e sociais.
Quadro 3 – CNPq – Fomento à pesquisa:
as 10 áreas do conhecimento com mais investimentos – 2001-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Agronomia
Multidisciplinar
Medicina
Física
Química
Engenharia Elétrica
Engenharia Química
Genética
Ciência da Computação
Geociências
Fonte: elaborado pelo autor.

Entre as áreas mais próximas à Ciência da Informação, sob a perspectiva da Tabela
do CNPq/CAPES, encontram-se a Comunicação (71º) e a Museologia (83º). Ressalte-se que,
para fins estatísticos oficiais, a produção de literatura arquivística é computada como Ciência
da Informação.

A Arquivologia no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil
No período de 15 a 30 de setembro de 2013, foi realizado levantamento no Diretório
dos Grupos de Pesquisa (DGP) no Brasil,13 coordenado pelo CNPQ. Foram utilizados 31 termos arquivísticos no sentido de identificar a quantidade de grupos de pesquisa e de áreas de
pesquisa relativa a cada termo.
O Diretório dos Grupos de Pesquisas do Brasil14 define, no seu site, grupo de pesquisa como
[...] um conjunto de indivíduos organizados hierarquicamente em torno de uma
ou, eventualmente, duas lideranças:

13

Conforme o CNPq, “O Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil constitui-se no inventário dos grupos de pesquisa científica e tecnológica em atividade no País. As informações nele contidas dizem respeito aos recursos humanos constituintes
dos grupos (pesquisadores, estudantes e técnicos), às linhas de pesquisa em andamento, às especialidades do conhecimento, aos setores de aplicação envolvidos, à produção científica, tecnológica e artística e às parcerias estabelecidas entre os
grupos e as instituições, sobretudo com as empresas do setor produtivo.” Ver em: http://lattes.cnpq.br/web/dgp/o-que-e/.

14

Adotou-se a definição que constava do site em março de 2015.
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- Cujo fundamento organizador é a experiência, o destaque e a liderança no terreno científico ou tecnológico; no qual existe envolvimento profissional e permanente com a atividade de pesquisa;
- Cujo trabalho se organiza em torno de linhas comuns de pesquisa que subordinam-se ao grupo (e não ao contrário);
- E que, em algum grau, compartilha instalações e equipamentos. O conceito de
grupo admite aquele composto de apenas um pesquisador e seus estudantes. A
configuração de um grupo de pesquisa é dinâmica, tanto em relação às suas linhas de pesquisa, como em relação aos seus membros (principalmente estudantes, que permanecem no grupo, com esse perfil, por um período mais curto), às
parcerias que estabelece com instituições e empresas, etc. Além disso, sempre terão grupos novos a serem cadastrados e grupos que se tornaram inativos a serem
excluídos. Desta forma, a necessidade de atualizações é contínua e permanente.
(CNPQ, [201-?])

Fica evidenciado que um grupo de pesquisa é construído em torno do reconhecimento
de interesses de pesquisa por um conjunto de pesquisadores quecompartilham um mínimo
de infraestrutura num cenário uni ou multi-institucional. Um grupo de pesquisa é coletivo
de pesquisadores que opera numa dinâmica inerente ao processo de renovação da produção
de conhecimento. A participação dos grupos de pesquisas no DGP do CNPq só é possível a
determinadas categorias institucionais:
• universidades federais, estaduais, municipais e privadas;
• instituições de educação superior – IES não universitárias (centros universitários, faculdades integradas, faculdades isoladas, institutos, escolas, centros de educação tecnológica, etc) que possuam pelo menos um curso de pós-graduação – mestrado ou doutorado
– reconhecido pela CAPES/MEC;
• institutos públicos de pesquisa científica;
• institutos tecnológicos públicos e centros federais de educação tecnológica;
• laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de empresas estatais. (CNPQ, [20--?])

Portanto, ainda que seja uma condição fundamental para a pesquisa, o registro de um grupo de pesquisa no DGP do CNPq não é exclusivo de docentes da pós-graduação stricto sensu.
Os dados expostos nos Quadros abaixo, longe de serem exaustivos, sinalizam tendências quanto à inserção de temáticas arquivísticas no quadro dos Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq. Apontam para temáticas mais frequentes, além das áreas de conhecimento
que, além da Arquivologia (diluída sob a categoria Ciência da Informação), contemplam tais
temáticas.
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Quadro 4 – Grupos de Pesquisa do CNPq com temáticas arquivísticas

Fonte: elaborado pelo autor.15

Como pode ser visualizado no Quadro acima, são contabilizados os números de Grupos
de Pesquisa (GP) relativos a cada termo. Esse resultado, portanto, não significa que existam
267GPs. Um único GP pode referenciar mais de um termo entre os pesquisados. O termo ‘sistema de arquivos”, por exemplo, pode estar referido à Ciência da Computação, numa abordagem
que não dialoga com as concepções arquivísticas de sistemas de arquivos. De qualquer forma,
se nos detivermos apenas na categoria “Arquivos” há, no mínimo 90 GPs, o que é significativo.
15

Com base no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq.
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Dentre os 90 GPs, 18 são categorizados como Ciência da Informação, sob a qual, nos
termos da Tabela de Áreas de Conhecimento CNPq/CAPES, a Arquivologia é uma subárea,
como já mencionado. Assim, oficialmente, que não exista GP em Arquivologia no Brasil,
supõe-se que parte significativa dos pesquisadores desses 18 grupos sejam docentes e profissionais de Arquivologia.
Marques (2011), realizou levantamento semelhante, usando os descritores Arquivologia, Arquivística e Arquivo na Plataforma Lattes do CNPq.
[...] restringimos nosso universo e localizamos 63 grupos (apêndice H): 26 de
outras áreas, 25 comuns à Arquivologia e a outras disciplinas e somente doze
propriamente arquivísticos (19%), cujas linhas de pesquisa permitiram-nos
delimitar os interesses diretos dessa área... [...] As linhas de pesquisa dos doze
grupos arquivísticos em análise abrangem temas gerais (memória, informação,
patrimônio documental, tecnologias) e específicos da Arquivologia (princípios,
conceitos, funções, procedimentos, natureza do documento de arquivo, políticas
públicas arquivísticas, gestão, preservação, acesso). [...] Mesmo num número ainda pequeno, devemos reconhecer o papel aglutinador dos grupos de pesquisa arquivísticos, que vêm agregando interesses e pesquisadores da área (mais de 150)
em torno de discussões, reflexões e de uma produção científica, da qual gostaríamos de salientar os aspectos qualitativos, mais que quantitativos, considerando os
temas específicos acima enumerados. (MARQUES, 2011, p. 293-294)

No Quadro 5 podemos visualizar áreas de GPs mais citadas no levantamento,
Quadro 5 – Grupos de Pesquisa do CNPq com temáticas arquivísticas
Áreas do conhecimento mais citadas
Área
Ciência da Informação
História
Educação
Letras
Artes

Quantidade de GPS
100
29
16
18
13
Fonte: elaborado pelo autor.

Dada a provável inserção, no DGP/CNPq, dos grupos de pesquisa formados por pesquisadores em Arquivologia, não é surpreendente a quantidade de GPs em Ciência da Informação com temáticas arquivísticas. É possível também que tal se explique, para além das características institucionais vigentes,16 pelo fato de efetivamente ocorrerem diálogos interdis16

Além da Tabela de Área de Conhecimento do CNPq/CAPES, os 16 Cursos de Graduação em Arquivologia do Brasil, em
sua maioria (62,5%), encontram-se subordinados a Departamentos ou Unidades Acadêmicas de Ciência da Informação.
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ciplinares entre a Arquivologia e Ciência da Informação, como aponta a literatura brasileira.
Destaca-se ainda, a História, uma área com a qual a Arquivologia desenvolve diálogos desde
a sua configuração como disciplina a partir do final do século XIX. Por outro lado, Educação, Letras e Artes não são frequentemente mencionadas como áreas de interlocução com a
Arquivologia na literatura arquivística. Talvez, nesses casos, os arquivos sejam mais mencionados como objeto de análise empírica. Chama atenção a ausência de qualquer referência à
Administração, área com a qual a Arquivologia tende, historicamente, a desenvolver diálogos
frequentes em termos teóricos e operacionais.
Quadro 6 – Grupos de Pesquisa do CNPq com temáticas arquivísticas
Categorias arquivísticas mais citadas (mais de 10 citações)
Área
Arquivos
Arquivo
Gestão Documental
Arquivística
Arquivologia
Documentos de Arquivos

Quantidade de GPs
90
60
17
16
14
12
Fonte: elaborado pelo autor.

As seis categorias são muito gerais e centrais no corpo teórico da Arquivologia. Respondem por 209 citações de GPs ou seja, 78%. Talvez, em função da institucionalização científica da Arquivologia no Brasil ser relativamente recente, a partir sobretudo dos anos de
1990, a constituição dos GPs mobilize eixos temáticos mais gerais. Pela mesma razão, em
sentido inverso, constamos no Quadro 7 um conjunto de temas que, embora razoavelmente
presentes na literatura arquivística brasileira, mostram-se ou nada contemplados em termos
de GPs citados.
Quadro7 – Grupos de Pesquisa do CNPq com temáticas arquivísticas
Categorias arquivísticas menos citadas
Área
Arquivo do Estado
Arquivo Estadual
Arquivo Municipal
Arquivos Municipais
Arquivos Nacionais
Arquivo do Estado
Ensino de Arquivologia
Pesquisa em Arquivologia
Legislação Arquivística
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Arquivista
Arquivos Privados
Instituições Arquivísticas
Políticas Arquivísticas

1
1
1
1
Fonte: elaborado pelo autor.

A Pós-Graduação Stricto Sensu
No âmbito da CAPES, a pós-graduação stricto sensu em Ciência da Informação, encontra-se, juntamente com a Comunicação e a Museologia, na área Ciências Sociais Aplicadas I.
Na área de Ciência da Informação há 14 programas de pós-graduação, sendo 8 com
Mestrado e Doutorado. São 4 os Mestrados Profissionais: Gestão de Documentos e Arquivos
e Biblioteconomia (UNIRIO) e Gestão de Unidades de Informação (UDESC).
Quadro 8 – Cursos da Área de Ciência da Informação

Fonte: Brasil (c2010).

Dos 14 programas considerados de Ciência da Informação peça CAPES, 11 são intitulados de Ciência da Informação, 1 de Biblioteconomia, 1 de Gestão da Informação e 1 de
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Gestão do Documentos e Arquivos.17 Nenhum desses 14 programas – exceto o Mestrado em
Gestão de Documentos e Arquivos – é voltado para a Arquivologia ou conta com linhas de
pesquisa que contemplem especificamente a Arquivologia, conforme pode ser constatado no
Quadro abaixo. Coincidentemente, o único programa a mencionar os arquivos numa das suas
linhas de pesquisa é o Mestrado Profissional em Gestão da Informação da UDESC.
Quadro 9 – Programas de Pós-Graduação da Subárea Ciência da Informação da área CSA 1 –
Ciências Sociais Aplicadas da CAPES

17

Conforme levantamento realizado de 16 a 23 de setembro de 2013 nos sites dos Programas.
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Fonte: elaborado pelo autor.
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Quadro 10 – Programas de Pós-Graduação de outras áreas de conhecimento
que acolhem pesquisas com temáticas arquivística.18

Fonte: elaborado pelo autor.

18

Foram escolhidos programas de pós-graduação que têm acolhido pesquisas com temáticas arquivísticas com repercussão
na literatura arquivística publicada. Evidentemente, essa amostra não é excludente nem exaustiva, porém significativa. As
colunas não preenchidas refletem a ausência de dados nos sites pesquisados.
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Verifica-se, no quadro acima, que também em Programas que têm acolhido demandas
de pesquisa com temáticas arquivísticas, não há menção à Arquivologia nas Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa. A exceção, em termos de disciplinas, é o Mestrado em Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Santa Maria.
O cenário apresentado nos quadros acima valoriza ainda mais o esforço de produção
de teses e dissertações com temática arquivística nos últimos 20 anos Brasil. Essa produção
se deu num cenário acadêmico que, de alguma forma, soube abrir espaços para as temáticas
arquivísticas, porém a estrutura da pós-graduação vigente parece não sinalizar as possíveis
influências desses diálogos nas estruturas de pós-graduação em Ciência da Informação. As
razões para tal podem ser muitas e exigem pesquisas a respeito. Esse é um tema a merecer
atenção dos Programas de Pós-Graduação em Ciência da Informação. Seja como for, a construção de diálogos com outras áreas de conhecimento, nos espaços da pós-graduação, não
exime a Arquivologia da demanda por programas específicos em Arquivologia.
A estrutura dos cursos de Arquivologia, majoritariamente em unidades acadêmicas de
Ciência da Informação, não parece favorecer a constituição de programas de pós-graduação
específicos em Arquivologia, sobretudo nos casos em que já existe um Programa de Ciência
da Informação. Uma alternativa pode ser a constituição de Mestrados em Arquivologia no
bojo de Programas de Pós-Graduação já existentes, sem prejuízo dos Mestrados e Doutorados
em Arquivologia. Porém, essa é uma via a ser amplamente discutida, considerando as normativas da CAPES e as singularidades de cada programa.
A institucionalização da Arquivologia como campo científico – como outras áreas de
conhecimento – guarda relação direta com a extensão da pós-graduação stricto sensu. Espera-se que outros programas na área possam emergir de forma que a pesquisa e a produção
de conhecimento arquivísticos possam, além dos espaços acadêmicos disponíveis em outras
áreas, ser produzidos num ambiente de pós-graduação no que a Arquivologia seja central e
não periférica.

Considerações finais
Avanços identificados e balanços favoráveis num prazo razoavelmente curto apontam
para vários aspectos a serem considerados no processo de institucionalização da Arquivologia
como campo científico no Brasil.
A pós-graduação stricto sensu é, sem dúvida, o território para o fomento à pesquisa,
produção e difusão do conhecimento na área. Além da produção de teses e mestrados com
temáticas arquivísticas em diversos programas de pós-graduação, algo coerente com a voca-
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ção interdisciplinardo campo arquivístico, o amadurecimento da Arquivologia em termos
científicos requer também programas de pós-graduação específicos. Essa especificidade, sem
prejuízo da interdisciplinaridade tão cara à Arquivologia, está assentada nos postulados epistemológicos da área, revisitados no final do século XX.
O universo teórico e metodológico que identificam a Arquivologia como disciplina
científica ganharam na últimas décadas novos contornos e ressignificados, além das transformações no seu universo empírico e no perfil do arquivista. É preciso reinventar dinâmicamente, dando conta da sua historia e perspectivas, a formação do arquivista. No caso brasileiro, na graduação e na pós-graduação.
A literatura internacional acolhe várias abordagens e percepções que não foram nem
estão sendo construídas nas últimas décadas fora do campo arquivístico. Talvez, por isso, a
Arquivologia venha se consolidandocientificamente. Se é evidente e salutar o diálogo com outras áreas, não é menos contundente a configuração da Arquivologia como disciplina científica, autônoma, legitimada pelos seus cursos, congressos, pesquisas, instituições e publicações
que constituem o seu aparato científico.
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Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação – UEL
Disponível em: <http://www.uel.br/pos/ppgci/>.
Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação – UDESC
Disponível em: <http://www.faed.udesc.br/?id=674>.
Outras áreas de conhecimento
Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural- UFSM –
Disponível em: <http://coral.ufsm.br/ppgppc/>.
Programa de Pós-Graduação em Memória Social – UNIRIO
Disponível em: <http://www.memoriasocial.pro.br/proposta-area.php>.
Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais – CPDOC/FGV
Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/pos/programa>.
Programa de Pós-Graduação emBens Culturais e Projetos Sociais – CPDOC/FGV
Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/pos/mestradoprofissional>.
Programa de Pós-Graduação em História Social – USP
Disponível em: <http://historia.fflch.usp.br/posgraduacao/hs>.

184

REPARQ.indd 184

José Maria Jardim

16/10/15 09:22

A Pós-Graduação Stricto Sensu em
Arquivologia no Brasil

Solange Machado de Souza

A pós-graduação stricto sensu, com foco em Arquivologia, era um anseio da classe
arquivística. E, mais do que um desejo pontual ou um sonho coletivo, era uma necessidade
premente, objetiva, que contribuirá para a consolidação da Arquivologia no Brasil.
O mestrado possibilitará o aprofundamento da área e, consequente, o avanço da pesquisa voltado especificamente para a Arquivologia, capacitando o profissional para uma atuação
embasada, fundamentada em pesquisa científica. Sobre esse grau de formação, destaca-se que
A pós-graduação stricto sensu é o ciclo de cursos regulares em segmento à
graduação, sistematicamente organizados, visando desenvolver e aprofundar
a formação adquirida no âmbito da graduação e conduzindo à obtenção de
grau acadêmico. Ela se subdivide em dois ciclos: mestrado e doutorado. Ambas compreendem a definição de pós-graduação stricto sensu, com a diferença no grau de profundidade dedicado ao estudo do objeto de pesquisa. Embora representem um escalonamento na pós-graduação, esses cursos podem
ser considerados relativamente autônomos. Isto é, o mestrado não constitui
obrigatoriamente requisito prévio para inscrição em um curso de doutorado.
(BRASIL, 2009)

Para Souza (2011), a produção de pesquisa na graduação é inexpressiva, deixando uma
lacuna não apenas na formação do arquivista, mas na área arquivística que carece, como qualquer área do conhecimento, de pesquisa científica.
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Outro fator que é importante destacar na formação dos arquivistas no Brasil
é a quase inexistência de atividade de pesquisa científica. Alguns cursos não
implantaram a exigência da elaboração da monografia de final de curso, o que
afeta e compromete a produção e a difusão de novos conhecimentos. (SOUZA, 2011, p. 97)

Szlejcher (2011, p. 48, tradução nossa) destaca que essa formação, em nível de pósgraduação stricto sensu é um “[...] espaço privilegiado para o desenvolvimento da pesquisa.
É, portanto, um espaço fundamental para o arquivista como produtor de conhecimento. Não
esquecendo que o início dos projetos de pesquisa deve estar presente na graduação”.
A pós-graduação stricto sensu, nas modalidades de mestrado acadêmico ou mestrado
profissional, favorece o fomento de novas pesquisas científicas, contribuindo para que respostas, a novos e antigos problemas, sejam apresentadas à sociedade.
Segundo Marques e Roncaglio (2012, p. 87), a produção científica na área arquivística
vem crescendo. Elas afirmam,
[...], há crescente desenvolvimento científico da disciplina arquivística no
âmbito da graduação e pós-graduação; tendência de formação específica relacionada aos arquivos e à Arquivologia na pós-graduação; e difusão dessa
produção científica, com temáticas específicas publicadas por meio de livros,
capítulos de livros, artigos e comunicações em eventos.

Lopes (2009) deixou registrada a importância da pesquisa para a valorização do arquivista e da Arquivologia.
Postulei, em meus livros, uma mudança do perfil do profissional, razão da constatação da existência de visões inadequadas sobre o problema. Pouco a pouco, chegou-se à ideia do arquivista como produtor de conhecimentos, como um pesquisador, um especialista na informação registrada de atribuição arquivística. Sei que
isto, para ser implantado, levará algum tempo. Ter-se-á que vencer resistências e
compreender a necessidade da reciclagem profissional. (LOPES, 2009, p. 56)

E mais,
A constante realização de investigações teóricas e aplicadas é o único meio de
se conceber a arquivística como disciplina do conhecimento científico. Práticas
arquivísticas, de qualquer natureza, que não se baseiem em conhecimento
adquirido por meio de uso de metodologia de pesquisa tendem a ser insustentáveis sob o ponto de vista teórico e comprometedoras para a imagem da
profissão. (LOPES, 2009, p. 363, grifo nosso)
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O mestrado profissional é uma experiência recente no Brasil, regulamentado pela Portaria Normativa n.º 7, de 22 de junho de 2009. É uma modalidade de pós-graduação stricto
sensu, equiparada ao mestrado acadêmico, que
[...] responde a uma necessidade socialmente definida de capacitação profissional de natureza diferente da propiciada pelo mestrado acadêmico e não se
contrapõe, sob nenhum ponto de vista, à oferta e expansão desta modalidade
de curso, nem se constitui em uma alternativa para a formação de mestres
segundo padrões de exigência mais simples ou mais rigorosos do que aqueles
tradicionalmente adotados pela pós-graduação. (BRASIL, 2014a)

A opção pelo mestrado profissional, por parte dos estudantes, dependerá de maior
divulgação e esclarecimentos por parte das instituições formadoras sobre essa modalidade de
pós-graduação stricto sensu.

O mestrado com foco em Arquivologia: antecedentes mediatos
O cenário arquivístico brasileiro, após os anos de 1990, sofreu importantes avanços.
Jardim (2011, p. 58) elenca alguns elementos que marcaram positivamente esse período:
a. a dimensão legal do acesso à informação arquivística contemplado na Constituição de
1988, na Lei de Arquivos (Lei 8.159, de 09 de janeiro de 1991) e outros instrumentos;
b. as demandas sociais pela transparência da administração pública e o acesso à informação governamental;
c. a politização do debate sobre os arquivos, apesar da quase inexistência de políticas públicas arquivísticas;
d. a reconfiguração do associativismo profissional;
e. a emergência de parâmetros tecnonormativos;
f. a diversidade de concursos públicos, legitimando a profissão de arquivista no Estado;
g. Em relação ao ensino e a pesquisa, vale observar a ampliação;
h. dos canais para a formação de arquivistas (fundamentalmente, a graduação, algumas
experiências de pós-graduação lato sensu e a ausência de pós-graduação stricto sensu);
i. dos eventos científicos na área;
j. da produção de conhecimento nas universidades;
k. do número de doutores, na universidade, envolvidos com a docência em Arquivologia;
l. da difusão do conhecimento arquivístico.
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Outros autores também registraram esse avanço da Arquivologia. Souza (2012, p. 7)
ressalta o aumento dos cursos de graduação em Arquivologia.
Tenho acompanhado a evolução da Arquivologia no Brasil desde o final da
década de 1980, e posso afirmar que temos vivido um momento muito interessante e importante na área. Não se trata de uma construção fortuita, mas
de algo que é fruto de um movimento muito significativo iniciado nos últimos
vinte anos. A expansão do ensino da Arquivologia pelas universidades brasileiras foi aos poucos consolidando uma reflexão sobre temas fundamentais
da área. É perceptível o aumento de pesquisas, aprofundando e verticalizando
discussões que podem levar a soluções para problemas impostos pelas velhas
e novas configurações das organizações brasileiras, ambiente privilegiado do
objeto de estudo da Arquivística.

Atualmente são dezesseis os cursos de graduação em Arquivologia, treze em instituições federais e três em instituições estaduais, conforme demonstrado no Quadro 1.
Quadro 1 – Cursos de Arquivologia/universidades públicas do Brasil
Sigla
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sigla
1.
2.
3.

UnB
UFAM
FURG
UFF
UFES
UFMG
UFBA
UFPB
UFRGS
UFSM
UFSC
UNIRIO
UFPA
UEL
UNESP
UEPB

Nome da Instituição Federal
Universidade de Brasília
Universidade Federal do Amazonas
Universidade Federal de Rio Grande
Universidade Federal Fluminense
Universidade Federal do Espírito Santo
Universidade Federal de Minas Gerais
Universidade Federal da Bahia
Universidade Federal da Paraíba
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Universidade Federal de Santa Maria
Universidade Federal de Santa Catarina
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Universidade Federal do Pará
Nome da Instituição Estadual
Universidade Estadual de Londrina
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Marília)
Universidade Estadual da Paraíba

Estado/ Região
DF/Centro Oeste
AM/ Norte
RS/Sul
RJ/Sudeste
ES/Sudeste
MG/Sudeste
BA/Nordeste
PB/Nordeste
RS/Sul
RS/Sul
SC/Sul
RJ/Sudeste
PA/Norte
Estado/ Região
PR/Sul
SP/Sudeste
PB/Nordeste

Fonte: adaptado de Flores, Pedrazzi e Rodrigues (2012, p. 166).

Dos dezesseis cursos identificados acima, três são da década de 1970: UNIRIO, UFSM
e UFF. Nos anos de 1980 nenhum curso foi criado. (SOUZA, 2012, p. 136) Entretanto, a partir
de 1991, com o início do curso na Universidade de Brasília, inaugura-se um novo período
para o ensino da graduação em Arquivologia com a criação de treze novos cursos de graduação, com representação em todas as cinco regiões do Brasil.
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Embora se evidencie a existência de cursos de Arquivologia em todas as regiões geográficas brasileiras, quatorze estados ainda não possuem essa graduação em suas universidades, a
saber: Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins na Região Norte; Goiás, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul na Região Centro-Oeste; Alagoas, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí
e Rio Grande do Norte na Região Nordeste.
Vale ressaltar que a região Sudeste é a que possui maior concentração de cursos de
graduação, em número de cinco, com representação em todos os estados que a compõe. Já a
região Centro-Oeste, com menor representatividade de cursos na área arquivística, conta com
apenas um curso de graduação em Arquivologia no Distrito Federal.
Com o aumento do número de instituições de ensino nos anos de 1990 e, consequentemente, crescimento das pesquisas realizadas nas universidades, o campo da Arquivologia
cresce objetivando atender às demandas da sociedade, bem como substanciar as pesquisas
necessárias ao desenvolvimento de conhecimento científico na área.
O crescimento da área arquivística não visa atender apenas às necessidades de um fazer
voltado para uma prática pontual, vai além. Para Jardim (2012a, p. 136),
Num quadro histórico de alterações frequentes do ponto de vista científico,
tecnológico, organizacional, político, etc., a pesquisa em Arquivologia se faz
cada vez mais necessária. A partir desse momento é preciso produzir conhecimento não apenas para as motivações mais imediatas de gestão arquivística,
mas também para os cenários em vias de emergir. Não se trata mais apenas
de produzir conhecimento para um programa de classificação arquivística a
ser estabelecido nos próximos dois anos. Agora é preciso também investigar e
obter respostas que reorientem esses programas de classificação nos médios e
longos prazos, em um quadro das redes de informação, face aos usos remotos
dos acervos, políticas e práticas de governo aberto, por exemplo. Atuar com
eficiência sob essa dinâmica requer investimento em pesquisa.

E mais, Jardim ( 2012a, p. 139) acrescenta que,
Trata-se, portanto, nessa perspectiva, da Arquivologia enquanto disciplina
científica que requer uma atitude científica sem, no entanto, que se resvale
para uma interpretação cientificista redutora. Trata-se de uma Arquivologia
que superou a era dos manuais e não merece ser interpretada apenas como
um conjunto de normas

É nesse contexto de crescimento dos cursos nas universidades brasileiras e, também, do
incremento da pesquisa na área, principalmente nas duas últimas décadas, que uma importante
demanda se consolida: a criação de curso de pós-graduação stricto sensu em Arquivologia.
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O mestrado com foco em Arquivologia: antecedentes imediatos
Como relatado, no item anterior, os cursos de Arquivologia proliferam em todas as
regiões do país a partir de 1990, e um número cada vez maior de profissionais estão concluindo a graduação a cada ano. Evidencia-se uma busca pelo aprimoramento da formação e pelo
desenvolvimento da pesquisa, levando os arquivistas aos cursos de pós-graduação.
A formação em arquivística se efetua em dois níveis, graduação e pós-graduação, mas Carol Couture aponta três. O primeiro apresenta os ‘aspectos
cognitivos básicos’ para o manuseio dos documentos arquivísticos. O segundo capacita o arquivista para o mercado com tarefas próprias de elaboração
de projetos e de gestão dos arquivos. O enfoque do terceiro nível se vincula à
pesquis. (ROUSSEAU & COUTURE, 1998) O primeiro nível capacita os auxiliares ou técnicos, o segundo, os arquivistas propriamente ditos e o terceiro,
os estudantes de pós-graduação. [...]. (SOUZA, 2011, p. 82)

A pesquisa, desenvolvida na pós-graduação, é considerada como elemento basilar, fundamental, para a estruturação de um campo do saber. Olivera e colaboradores (2012, p. 34,
tradução nossa) ressaltam,
Não obstante, apesar dos avanços e desenvolvimentos a arquivística tem diante de si dois desafios para a sua consolidação. Se reconhecemos que no progresso de toda disciplina científica existem duas atividades de caráter essencial – a criação de conhecimento com a consequente difusão e sua aplicação
posterior – temos que concluir que a arquivística deve apostar num modelo
em que a investigação e a inovação sejam vistas como atividades intrínsecas
e que se desenvolvem de forma sistemática. O esforço realizado nas últimas
décadas pela melhora da situação da arquivística deve complementar-se agora com uma maior ênfase na investigação e na transferência dos resultados da
investigação. [...].
A realidade nos indica, entretanto, que estamos longe desse nível, como demonstra a análise da produção científica que emerge dos poucos estudos sobre investigação arquivística com que contamos.

A não existência de cursos de pós-graduação stricto sensu em Arquivologia fez com que
os profissionais, graduados em Arquivologia, buscassem a pós-graduação em outras áreas.
Fonseca (2005) aponta a pós-graduação em Ciência da Informação como sendo o curso mais
procurado pelos arquivistas.
a partir do final dos anos 1980, sobretudo, desenvolve-se um novo processo e
um novo lócus de produção do conhecimento arquivístico, identificados com
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a pesquisa de pós-graduação, em especial com programas de pós-graduação
em ciência da informação. (FONSECA, 2005, p. 11)

Sobre a pós-graduação em Ciência da Informação, Fonseca (2005) enumera a distribuição desses cursos no Brasil informando que foi, a partir da década de 1990, que se consolidou
o espaço político acadêmico da Arquivologia na universidade. Nesse período a pesquisadora
observou, dentre outros fatores,
maiores possibilidades de áreas de concentração em Arquivologia nos cursos
de pós-graduação existentes. Não se pode falar em aumento na oferta de cursos de pós-graduação na área arquivística, seja no âmbito dos cursos lato sensu
ou stricto sensu, mas observa-se maior abertura dos cursos de pós-graduação
stricto sensu em ciência de informação para tratar de questões relativas aos
arquivos e à informação arquivística. Nesse aspecto destaca-se o Programa de
Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade de Brasília, que
mantém uma linha de pesquisa, denominada ‘informação orgânica’, voltada
para questões relativas à informação arquivística. Destaca-se, também, o programa do DEP/Ibict, por cujos cursos de mestrado e doutorado passou um
grande número de docentes com titulação de mestre e doutor dos cursos de
Arquivologia no Brasil, o que certamente contribuiu para a definição de uma
linha de pesquisa denominada ‘teoria epistemológica e interdisciplinaridade
da ciencia [sic] da informação’. No caso da UnB, a maioria dos docentes com
pós-graduação em ciência da informação obteve seus títulos em universidades estrangeiras ou na própria Unb. Outras iniciativas merecem referência:
o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFMG tem a
informação arquivística como subtema da linha de pesquisa ‘informação e
sociedade’; e o Mestrado em Memória Social e Documento, da Uni-Rio, é
também, uma opção para os que se dedicam à reflexão das questões ligadas à
Arquivologia. (FONSECA, 2005, p. 71, grifo do autor)

Aos quatro cursos de pós-graduação em Ciência da Informação, apontados em 2005, no
Brasil, somaram-se outros sete cursos de pós-graduação em Ciência da Informação em 2012.
Na área da ciência da informação há 11 programas de pós-graduação, sendo
5 com mestrado e doutorado. Nenhum desses programas conta com linha de
pesquisa que contemple especificamente a Arquivologia.
Observa-se um número considerável de dissertações e teses produzidos nos
programas de pós-graduação, em especial em ciência da informação, com
temáticas voltadas ou, pelo menos, relacionadas à Arquivologia.
A ausência de um programa de mestrado e doutorado em Arquivologia parece ter provocado, nos últimos 15 anos, uma procura, por parte dos arqui-
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vistas, de programas de pós-graduação de outras áreas, sobretudo em ciência
da informação.
Essa demanda, em menor escala, também foi direcionada a programas de
pós-graduação em história, administração, educação, engenharia de produção etc. Em nenhum desses casos essa procura parece resultado de sinais evidentes de uma perspectiva interdisciplinar por parte desses programas em
relação à Arquivologia. (JARDIM, 2011, p. 66)

Abordando a temática, Marques e Rodrigues (2011, p. 82, grifo do autor) afirmaram
que “Embora ainda não exista um programa de pós-graduação stricto sensu em Arquivologia
no país, há um número significativo de dissertações e teses com temas relacionados aos arquivos e à disciplina”.
Entretanto, pondera-se que os anseios da classe arquivística não são plenamente satisfeitos nos cursos existentes em outras áreas. As bases teóricas arquivísticas, que carecem de
pesquisa, não são devidamente contempladas nos programas de pós-graduação em Ciência da
Informação e nos demais cursos de outras áreas do conhecimento. Para Costa (2012, p. 447),
O conhecimento produzido pelos atores do campo arquivístico no Brasil favorece, junto às agências de fomento, os programas de pós-graduação em ciência da informação no Brasil, nas esferas quantitativa e qualitativa. Todavia,
a Arquivologia e seu arcabouço teórico-metodológico parecem não ser plenamente abordados pela ciência da informação, ou seja, as temáticas arquivísticas não se encontram nas agendas de pesquisa, embora os programas de pósgraduação em ciência da informação aceitem pesquisas com estas temáticas.

Para Marques e Rodrigues (2011) a inexistência de cursos de pós-graduação em Arquivologia evidencia a fragilidade da área, mesmo havendo o desenvolvimento de pesquisas, com
abordagens arquivísticas, em outras áreas do conhecimento. É das pesquisadoras a afirmação
a seguir:
Mesmo não existindo no Brasil, programas de pós-graduação stricto sensu em
Arquivologia (o que parece indicar uma fragilidade do campo), são desenvolvidas dissertações e teses com temáticas arquivísticas em programas de pósgraduação de várias áreas, a partir de 1972, [...]. (MARQUES; RODRIGUES,
2011, p. 82, grifo nosso)

Silva (2009) realizou pesquisa sobre a produção de teses e dissertações, com temática
arquivística, registradas no banco de teses do portal de periódicos da Capes. Ficou constatado
que dos 97 trabalhos realizados, entre dezembro de 2007 e março de 2008: 43% vinculam-se à
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ciência da informação; 17,5% a história; 7% a educação; 6% a administração; e 5% a memória
social e documento.
É de Jardim (2011, p. 68) a seguinte argumentação,
A oferta de mestrados em Arquivologia provocariam uma alteração nesse
quadro? Possivelmente sim, a médio e longo prazos. Trata-se, portanto, de
uma demanda a ser considerada na pauta da discussão sobre os rumos do
campo arquivístico no Brasil. Enquanto não contarmos com programas de
pós-graduação stricto sensu na área, dificilmente a pesquisa em Arquivologia no Brasil terá uma [sic] papel central na institucionalização do próprio
campo.
Por outro lado, em termos de produtividade científica, constata-se atualmente uma produção de teses e dissertações que favorece outras áreas e não a
Arquivologia. Esta, por sua vez, perde em possibilidades de sua institucionalização como campo científico.

Evidenciam-se os benefícios de uma formação em nível de pós-graduação stricto sensu
para a área Arquivística no Brasil.
Quatro décadas depois da implantação dos cursos de graduação em Arquivologia no Brasil, a busca pela pós-graduação stricto sensu mostra-se como
um dos caminhos fundamentais para se ampliar as fronteiras do ensino e da
pesquisa da área no país. Trata-se de um requisito para que se alcance novos
patamares no processo de institucionalização da Arquivologia como campo
científico no Brasil. Além disso, não se pode negligenciar os evidentes sinais
de que o país requer arquivistas cada vez mais qualificados, capazes de responder às demandas mais diversas da sociedade e do estado brasileiro. (JARDIM, 2012b, p. 193, grifo do autor)

As reflexões desenvolvidas, voltadas para o crescimento da Arquivologia, fomentaram
e alimentaram o desejo pela criação do mestrado profissional em Arquivologia no Brasil.
Muitos foram os pesquisadores e profissionais envolvidos nesse processo de ampliar os níveis
de formação do arquivista, processo esse iniciado na década de 1970 quando da organização
dos primeiros cursos de Arquivologia no Brasil.

O mestrado profissional em gestão de documentos e arquivos
A primeira Reunião de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (I REPARQ) realizada em
Brasília, entre os dias 7 e 9 de junho de 2010, organizou-se em torno de três vertentes fun-
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damentais: 1. pesquisa e formação arquivística no mundo atual; 2. dimensões particulares da
pesquisa em Arquivologia, incluindo a pós-graduação no Brasil; e, 3. situação atual do ensino
e da pesquisa nos cursos de Arquivologia no Brasil.1
Dentre as deliberações da I REPARQ, destacamos a
Criação de um grupo de trabalho para estudar a criação de um curso de
mestrado em Arquivologia e eleição de seus membros: professor José Maria
Jardim (UniRio), presidente; professora GeorgeteMedleg Rodrigues (UnB),
Telma Madio (Unesp), Maria do Rocio Teixeira (UFRGS), Denise Molon
(UFSM) e Ana Célia Rodrigues (UFF). (MARQUES; RONCAGLIO; RODRIGUES, 2011, p. 444)

Jardim (2012b, p. 182), referindo-se a esse momento de reflexão em torno da Arquivologia, na I REPARQ, apontou para uma das necessidades objetivas da pós-graduação na área
– a qualificação dos arquivistas.
Na I Reunião de Ensino e Pesquisa em Arquivologia REPARQ, realizada na
UnB, de 6 a 9 de junho de 2010, com a participação de coordenadores de todos os cursos de graduação em Arquivologia do país, decidiu-se pela Criação
de um Grupo de Trabalho (GT) para estudar a criação de um curso de Mestrado stricto sensu em Arquivologia, reconhecendo-se a premência em ampliar o país de novas possibilidades na qualificação dos profissionais do campo
arquivístico. (JARDIM, 2012b, p. 182, grifo nosso)

O Grupo de Trabalho, formado na I REPARQ, optou por apresentar proposta à criação
de uma pós-graduação stricto sensu, na modalidade Mestrado Profissional.
Ainda que fosse possível atender às exigências da CAPES, especialmente das
diretrizes das ciências sociais aplicadas, para a proposta de um Mestrado Acadêmico, optou-se pelo modelo de Mestrado Profissional. Favoreceu esta decisão as possibilidades oferecidas pelo modelo de Mestrado Profissional no corpo das políticas públicas de pós-graduação e suas perspectivas e a ênfase no
mercado de trabalho. Neste sentido, a Portaria do MEC que dispõe sobre o
Mestrado Profissional destaca ‘a necessidade de atender, particularmente nas
áreas mais diretamente vinculadas ao mundo do trabalho e ao sistema produtivo, a demanda de profissionais altamente qualificados’. Outro fator relevante
– especialmente considerando o caráter aplicado da Arquivologia – refere-se à

1

Informação registrada na introdução do livro A formação e a pesquisa em Arquivologia nas universidades públicas brasileiras, assinada pela presidente da comissão organizadora da I REPARQ, prof. Georgete Medleg Rodrigues.
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produção de trabalhos de conclusão de curso com qualidade acadêmica, porém
não necessariamente restritos a uma dissertação. (JARDIM, 2012b, p. 188)

A proposta consolidou-se e, dois anos após a I REPARQ, não sem a realização de intenso trabalho por parte dos professores da área arquivística do Centro de Ciências Humanas
e Sociais da UNIRIO, cria-se o Programa de Pós-Graduação em Gestão de Documentos e
Arquivos, com a implantação do Curso de Mestrado Profissional em Gestão de Documentos
e Arquivos (MPGA).
Os instrumentos legais para a criação do MPGA foram: Processo de n.º 23102.001223/201293, de acordo com a Resolução UNIRIO n.º 3898, de 12 de abril de 2012, que dispõe sobre a
criação do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Documentos e Arquivos e implantação do Curso de Mestrado Profissional; Resolução UNIRIO n.º 2.937, de 02 de julho de 2008;
Recomendação n.º 07/2008, do Ministério Público Federal; Ofício Circular n.º 0489/2008/PR/
CAPES; Decreto n.º 6.932, de 11 de agosto de 2009; e Decreto n.º 6.944, de 21 de agosto de 2009.
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2012, p. 1)
O primeiro mestrado na área arquivística tornou-se realidade no ano de 2012. E, os seis
objetivos do MPGA foram assim descritos:
I – formar mestres altamente qualificados para a gestão de documentos e arquivos em serviços e instituições arquivísticas públicos e privados, atendendo
as diversas demandas sociais, profissionais e organizacionais;
II – favorecer os diálogos interdisciplinares da Arquivologia com outras campos de conhecimento, atendendo aos interesses de profissionais de diversas
áreas das ciências humanas e sociais e que desejam aprofundar conhecimentos sobre a gestão de documentos e arquivos;
III – estimular a produção de conhecimento arquivístico e sua aplicação com
bases científicas em vários ambientes organizacionais, nos setores público e
privado, e acadêmicos;
IV – fomentar estudos e debates sobre a gestão de documentos e arquivos no
plano nacional e internacional, com ênfase nas realidades de países latino-americanos e africanos de língua portuguesa;
V – favorecer o desenvolvimento inovador de processos produtos e serviços
arquivísticos, de forma a contribuir para a eficácia e a eficiência das organizações públicas e privadas e o uso social, científico e tecnológico da informação
arquivística;
VI – colaborar para a ampliação e consolidação do campo científico de Arquivologia em seus aspectos sociais, políticos, econômicos, cognitivos, jurídicos e éticos. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, c2010)2
2

Regulamento do curso de Mestrado profissional em Gestão de Documentos e Arquivos, do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Estado do Rio de janeiro – UNIRIO.
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A área de concentração do MPGA e as duas linhas de pesquisa resultaram de análises
voltadas para as necessidades da área arquivística no Brasil e da constatação da produção
científica dos professores que comporiam o quadro docente do curso.
Área de concentração: Gestão de Arquivos na Arquivologia Contemporânea.
A gestão de documentos e arquivos é imprescindível para que as informações arquivísticas favoreçam efetivamente o desenvolvimento científico e tecnológico, a
eficácia e eficiência das organizações públicas e privadas, a governança democrática, a transparência, a cidadania e o direito à memória, entre outras possibilidades. Presente em diversas configurações históricas, a informação arquivística assume, num cenário informacional em constantes transformações, novas dimensões para os indivíduos e diversas coletividades. A gestão dos arquivos encontra
suas referências na Arquivologia contemporânea e nos diálogos que esta constrói
com outros campos de conhecimento. Neste quadro complexo e diversificado,
são identificados e analisados parâmetros arquivísticosmacro-gerenciais e infra
-informacionais, objetos de transformações organizacionais e epistemológicas
desde o século XIX, passando pelo modelo de gestão de documentos do século
XX. Reconhecendo-se esse quadro histórico, investiga-se a emergência de novos
modelos de gestão de arquivos no século XXI, sob a marca da inovação e face
às demandas de diversos setores da Sociedade e do Estado. (UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2012, p. 11)

Informação sobre as linhas de pesquisa podem ser visualizadas no Quadro 2.
Quadro 2 – Linhas de pesquisa
Linha de pesquisa:

Arquivos, Arquivologia e sociedade
Identifica os arquivos e a Arquivologia como processos e produtos histórico-sociais, buscando-se analisá-los
nas suas dimensões contemporâneas. Os arquivos são reconhecidos como fontes de transformação social, uma
vez que seus conteúdos favorecem o acesso a direitos coletivos e individuais e ao estabelecimento de deveres
e de ordenamentos sociais. Devidamente gerenciados e socialmente disponíveis, os arquivos provocam e são
influenciados por novas e frequentes representações e demandas sociais. São também estudadas as configurações
epistemológicas contemporâneas da Arquivologia e suas interlocuções com outros campos científicos. Tais
diálogos requerem da Arquivologia não apenas intensificar e renovar os diálogos com História, o Direito e a
Administração, mas também a ampliá-los em direção à Ciência Política, Sociologia, Antropologia, Políticas
Públicas, Informática, Educação, Ciência da Informação, Estudos da Memória e do Patrimônio, etc.
Linha de pesquisa:
Gestão da Informação arquivística
Investiga as operações, procedimentos e sujeitos envolvidos nos processos arquivísticos, considerando a
diversidade de contextos organizacionais na produção e uso dos arquivos. Estuda os vários aspectos relacionados
à gestão de serviços e instituições arquivísticas, assim como o desenho, implantação e avaliação de políticas,
programas e projetos arquivísticos nos setores público e privado. Reconhece e analisa, com vistas à inovação,
modelos consolidados e emergentes de gestão de documentos, administração de arquivos permanentes,
preservação e acesso à informação. Relaciona parâmetros gerenciais, técnico-científicos e tecnológicos de gestão
da informação arquivística com modelos de gestão do conhecimento organizacional.
Fonte: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (2012, p. 11).
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Espera-se que, em médio e longo prazo, haja um aumento quantitativo e qualitativo das
pesquisas em Arquivologia no Brasil, fruto dos trabalhos produzidos nesse primeiro programa de mestrado e, quiçá, em outros programas que venham a ser criados. Os resultados que
advirão das pesquisas justificarão todo o empenho despendido pelos profissionais envolvidos
com a Arquivologia no Brasil nas últimas quatro décadas de nossa recente história acadêmica
e que, com muita clareza, visualizaram essa possibilidade.
Espera-se, também, que o MPGA alcance os objetivos propostos em seu regulamento
e que os alunos estejam engajados nessa iniciativa de forma a responder, com excelência, às
demandas implicadas no processo e requeridas pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão
de Documentos e Arquivos.

Perfil dos alunos da primeira turma do mestrado profissional em gestão
de documentos e arquivos
Com a finalidade de preencher até vinte (20) vagas oferecidas pelo Programa de PósGraduação em Gestão de Documentos e Arquivos (PPGARQ) foi publicado o Edital n.º 1, em
16 de abril de 2012.
O processo para ingresso no programa finalizou no dia 12 de julho de 2012, com a
aprovação de dez (10) candidatos de um total de trinta e cinco inscrições homologadas. Na
prova escrita, realizada em 30 de maio de 2012, foram aprovados treze candidatos e, na prova
oral, dez (10) candidatos. A prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol) não reprovou
nenhum dos dez (10) candidatos aprovados nas etapas anteriores e, o resultado final do processo se deu em 3 de julho de 2012. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, 2013)
O Quadro 3 apresenta a relação dos aprovados no processo seletivo do MPGA e a cidade/estado de origem de cada um deles.3
Quadro 3 – Relação dos alunos aprovados e a cidade/estado de residência
1.
2.
3.
4.

3

Candidato Aprovado
Bruno Ferreira Leite
Djalma Mandu de Brito
Fabiane Silva Martins
Francisco José Tavares do Nascimento

Cidade/ Estado de Residência
Rio de Janeiro/Rio de Janeiro
Duque de Caxias/Rio de Janeiro
Belford Roxo/Rio de Janeiro
Niterói/Rio de Janeiro

As informações pessoais, registradas no presente trabalho, foram fornecidas mediante aplicação de questionário, entre os
dias 5 e 13 de janeiro de 2012, e sua divulgação permitida pelos respondentes.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Márcia Rodrigues Pessoa
Mariana Batista do Nascimento
Paola Rodrigues Bittencourt
Solange Machado de Souza
Thiago de Oliveira Vieira
Tiago Braga da Silva

Rio de Janeiro/Rio de Janeiro
Rio de Janeiro/ Rio de Janeiro
Rio de Janeiro/Rio de Janeiro
Vila Velha/ Espírito Santo
Rio de Janeiro/Rio de Janeiro
Serra/ Espírito Santo

Fonte: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (2012).

Ficou explicitado no Quadro 3 que 80% dos alunos residem no estado do Rio de Janeiro, em quatro diferentes municípios: Rio de Janeiro, Niterói, Belford Roxo e Duque de Caxias.
Do estado do Espírito Santo há dois representantes, 20% do total de alunos, e que residem nas
cidades de Serra e Vila Velha.
Em relação ao gênero, verifica-se uma igualdade na distribuição, 50% são do sexo masculino e 50% do sexo feminino.
A idade dos alunos matriculados no MPGA ficou distribuída conforme demonstrado
no Gráfico 1.
Gráfico 1 – Faixa etária

Fonte: elaborado pela autora.

A maioria, 50%, está na faixa etária compreendida entre 26 e 30 anos; 30% possuem
mais de 45 anos. Entre 20 e 25 anos e 41 e 45 anos, apenas 10% em cada faixa etária.
Com relação à inserção no mercado de trabalho, 100% da turma encontra-se em atividade laboral. O Gráfico 2 revela que 50% trabalham em instituições públicas federais, 30% em
instituições públicas estaduais, 20% em empresa privada.
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Gráfico 2 – Campo de atuação

Fonte: elaborado pela autora.

Vale ressaltar que dos cinco alunos, 50%, que atuam em instituições públicas federais:
30% atuam como arquivistas no Arquivo Nacional, e 20% são docentes do curso de Arquivologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Dos outros cinco alunos: 30%, três alunos,
exercem atividade na esfera estadual (um aluno atua em arquivo e dois alunos em escolas do
estado do Rio de Janeiro); 20% trabalham como arquivista em empresa privada.
Quando perguntado sobre qual o tempo de atuação profissional na instituição/empresa
atual? 40% declararam o período compreendido entre seis e oito anos; e, nas opções – menos
de um ano, 2 a 4 anos, e mais de 10 anos – 20% dos respondentes assinalaram cada uma das
opções. O vínculo empregatício dos alunos pode ser verificado no Gráfico 3.
Gráfico 3 – Vínculo empregatício

Fonte: elaborado pela autora.

A Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquivologia no Brasil

REPARQ.indd 199

199

16/10/15 09:22

Ao Regime Jurídico Único (RJU) estão vinculados 60% dos alunos, cinco na esfera
federal e um na esfera estadual; e, à Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), 20%. Os 20%
restantes – que possuem cargo comissionado e prestam serviço autônomo – atuam em empresas públicas estaduais.
Em relação à carga horária diária de trabalho: 80% trabalham 8 h/dia; 10% trabalham
6h/dia; e, 10% tem jornada de 4 h/dia.
No que concerne à formação profissional, em nível de graduação: 60% possuem graduação apenas em Arquivologia; 10% graduação em Arquivologia e História; 10% em Arquivologia e Direito; um aluno, 10%, indicou os cursos de Arquivologia, Biblioteconomia e
Geografia; e 10%, é graduado em História e não possui formação em Arquivologia. Do total
de alunos, 90% tem o curso de bacharel em Arquivologia.
Das quatorze (14) graduações indicadas, doze foram realizadas em universidades públicas, onze de âmbito federal e uma estadual. Dois alunos, 20%, cursaram Direito e História
em faculdades particulares. O Quadro 4 apresenta a dispersão dos alunos nas várias graduações apontadas e a instituição responsável pela oferta do curso.
Quadro 4 – Local de realização dos cursos de graduação
Arquivologia
História
Biblioteconomia
Direito
Geografia

UNIRIO UFF UFES UERJ Univ. Gama Filho
5
2
2
1
1
1
1
-

Soc. Unif. de Ensino Sup. e Cult.
1
-

Fonte: elaborado pela autora.

Importante ressaltar que dos nove alunos que cursaram Arquivologia, oito finalizaram
a graduação nos últimos dez anos, entre 2003 e 2011. Apenas um aluno concluiu o curso, na
UFF em 1986. Evidenciou-se, também, que 50% dos alunos cursou Arquivologia na UNIRIO,
universidade com maior representatividade no corpo discente, 50%; seguindo-se a UFF e a
UFES com 20% de representatividade.
Em resposta à pergunta já realizou curso de pós-graduação em nível de especialização?
80% assinalaram a opção Sim. Os cursos realizados, a instituição responsável pela oferta e a
data da conclusão da pós-graduação lato sensu, estão descritos no Quadro 5.
Quadro 5 – Pós-graduação lato sensu realizada pelos mestrandos
Gestão estratégica da informação
Gestão pública e contábil
Administração e sistemas de informação
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Gestão eletrônica de documentos
Gestão do patrimônio cultural da ciência e da saúde
Gerência de projetos
Planejamento, implementação e gestão da educação à distância
Docência no ensino superior
Gestão estratégica do conhecimento e da inovação

Centro Univ. Augusto Mota
Fundação Oswaldo Cruz
Universidade Cândido Mendes
UFF
Universidade Cândido Mendes
UFES

2011
2011
2006
2010
2007
2005

Fonte: elaborado pela autora.

Dois alunos, 20% do total, realizaram dois cursos de especialização.
Solicitamos, também, Indique a razão que o levou a buscar o Mestrado Profissional em
Gestão de Documentos e Arquivos? As razões pontuadas estão no Quadro 6.
Quadro 6 – Razões que levaram à procura pelo mestrado
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Aprofundar conhecimentos na área e utilizá-los na docência. A titulação facilitará a realização e
divulgação de pesquisa na área.
Inserção no meio acadêmico, visando à realização de pesquisas na área e a docência.
Quando iniciei na atividade de Inteligência Policial, senti a necessidade de uma formação acadêmica
que me desse suporte para atuar nessa área, a Arquivologia era, em minha opinião, a que melhor se
enquadrava. Com a graduação em Arquivologia, aprofundei meus conhecimentos em Inteligência e
passei a ministrar aulas em cursos na Academia de Polícia, então senti a necessidade de aprofundar ainda
mais os conhecimentos e ter uma titulação que me atribuísse autoridade acadêmica.
Como não sou formada em Arquivologia, escolhi o mestrado como melhor forma de me inserir na área.
Formação profissional na área de atuação.
Aprofundamento e experiência com pesquisa.
Titulação Stricto Sensu para trabalhar na área acadêmica.
Me tornar docente e ampliar minha formação.
Realização pessoal
A possibilidade de uma formação em nível de mestrado, em Arquivologia, para aprimoramento da
minha atuação profissional.
Fonte: elaborado pela autora.

Verifica-se que, além dos 20% que já são professores no curso de Arquivologia da UFES,
40% dos respondentes estão interessados na docência. Com igual percentual, 40%, estão aqueles
que percebem o mestrado como espaço propício para aprofundar conhecimentos. A oportunidade de realizar pesquisa na área também foi considerada por 20% dos alunos, e 10% destacou
a importância da experiência da pós-graduação como fator de realização pessoal.
Vale ressaltar que o aluno, graduado em História, e que não possui graduação em Arquivologia, vê o mestrado com uma possibilidade de inserção na área apesar de já exercer atividade profissional, em Arquivologia, com cargo de chefia, em instituição arquivística pública
a, aproximadamente, sete anos.
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A pergunta qual o problema de pesquisa da sua dissertação de mestrado? não foi satisfatoriamente respondida. Algumas respostas registraram o provável título da dissertação, ou o
assunto/tema a ser desenvolvido na pesquisa.
O Quadro 7 apresenta as respostas à pergunta referida no início do parágrafo anterior
e, também, indica a linha de pesquisa do MPGA à qual o projeto está vinculado.
Quadro 7 – Problema da pesquisa e a linha na qual se insere
1.

Qual é o perfil do egresso do curso de Arquivologia da UFES?

2.

Proporei um produto técnico-científico: – um programa de capacitação
em gestão de documentos.
O acesso às informações dos prontuários do paciente nas instituições
públicas de saúde
Identificação de órgão produtor

3.
4.

Arquivos, Arquivologia e
Sociedade
Arquivos, Arquivologia e
Sociedade
Arquivos, Arquivologia e
Sociedade
Gestão da Iestão da i.de
pesquisa a qual o projeto
estspostas registraram
o provntosnformação
Arquivística
Gestão da Iestão da i.de
pesquisa a qual o projeto
estspostas registraram
o provntosnformação
Arquivística
Arquivos, Arquivologia e
Sociedade

5.

Como o conceito de arquivos especiais aparece na prática das instituições
arquivísticas públicas brasileiras? Este conceito ainda influencia a
estrutura interna destas instituições?

6.

A problematização da produção, uso e tratamento dos documentos de
arquivos de pessoas, tais como: a construção de uma auto-imagem na
produção dos arquivos, os arquivos como instrumentos de manutenção de
identidades através de seu uso por instituições e a parcialidade do trabalho
arquivístico.
Transparência, burocracia e segregação social nos Arquivos Públicos.
Arquivos, Arquivologia e
Sociedade
A instituição do espaço de memória do Sistema FIRJAN e sua utilização
Arquivos, Arquivologia e
como recurso estratégico de gestão (empresarial).
Sociedade
Qual a capacidade dos serviços arquivísticos dos órgãos federais
Arquivos, Arquivologia e
atenderem à lei de acesso à informação
Sociedade
Como se dá o uso da informação arquivística necessária à realização das
Gestão da Informação
atividades profissionais dos servidores do Departamento de Gestão de
Arquivística
Pessoas – DGP, da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)?

7.
8.
9.
10.

Fonte: elaborado pela autora.

Ficou evidenciado que 70% das temáticas dos trabalhos estão vinculadas à linha de
pesquisa Arquivos, Arquivologia e Sociedade, e 30% à linha de pesquisa Gestão da Informação
Arquivística.
Por que você considera relevante a sua proposta de pesquisa para o Mestrado? foi a última
pergunta do questionário, cujas respostas estão registradas no Quadro 8.
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Quadro 8 – Relevância da proposta de pesquisa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Não há pesquisa com essa temática, voltada para o perfil do egresso, no estado do Espírito Santo e o
levantamento suprirá uma demanda do departamento de Arquivologia da UFES e da Associação de
Arquivistas do Estado do Espírito Santo.
Pela lacuna existente na área onde proponho o programa de capacitação.
O acesso à informação é uma forma de afirmação da democracia para promoção da ciência e da cultura.
Porque que não existe nenhuma norma que auxilie os arquivistas na realização desta tarefa.
Porque preenche uma lacuna na área de arquivos especiais. Há pouca produção acadêmica específica
para estes documentos.
Por tratar de temas pouco debatidos na área arquivística que tradicionalmente, quando abordados, são
sob um olhar oposto ao que proponho. Busco uma reflexão sobre meus problemas de pesquisa com
pressupostos de parcialidade do arquivista, de não naturalidade e não espontaneidade na produção
documental e que os objetivos desta produção podem comportar intenções imediatas e mediatas.
Pois na dita “sociedade da informação” a necessidade de transparência dos governos é condição sinequa
non à construção de um Estado Democrático.
Percebo a instituição em que atuo como produtora de conhecimento (História da Indústria do Estado
do Rio de Janeiro) e a mesma não possui, até o momento, uma área responsável pela preservação da
memória institucional, o que pretendo propor.
Porque irá contribuir para a análise do cenário arquivístico brasileiro, para a identificação dos impactos
da lei na área.
É significativo entender quais são as demandas de informação que estão sendo atendidas e, ainda, quais
são as demandas que poderiam ser atendidas pelo arquivo da organização. Além disso, é relevante
identificar que ações são realizadas pelos usuários após acessarem as informações arquivísticas para que
seja possível aprimorar e desenvolver novos serviços de informação arquivística.
O presente projeto de pesquisa se justifica, pois irá contribuir com a produção de conhecimento em
Arquivologia no tema estudo de uso e de usuário de arquivo.
Fonte: elaborado pela autora.

Na percepção dos alunos, há pouca produção de pesquisa acadêmico-científica em algumas áreas conforme declarado em 50% das respostas (1, 2, 4, 5 e 6). Tal constatação, somada ao interesse pessoal, motivou a investigação científica na área indicada.

Considerações finais
Em síntese, o perfil da primeira turma do MPGA pode ser assim descrito: não há
predominância de gênero; 80% residem no estado do Rio de Janeiro; a faixa etária de
maior incidência está entre 20-30 anos; 90% possuem graduação em Arquivologia; 40%
possuem mais de uma graduação; 80% já realizaram pelo menos uma pós-graduação lato
sensu; 100% estão empregados; 80% estão trabalhando a menos de dez anos na instituição
atual; 80% trabalham diretamente com a Arquivologia; 60% são funcionários públicos; 80%
trabalham oito horas/dia.
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Ficou demonstrado que o interesse pelo mestrado tem por objetivo a docência nos cursos de graduação em Arquivologia do Brasil, bem como satisfazer necessidades individuais
de mais conhecimento na área.
À luz dos dados coletados é possível dizer, também, que os alunos do MPGA desejam
dar continuidade à formação iniciada na graduação, já que 80% cursou pelos menos um curso
de especialização nos últimos oito anos o que demonstra esse envolvimento.
Vale destacar o interesse pelos aspectos histórico-sociais da Arquivologia contemporânea, proposição demonstrada por 70% dos mestrandos que desenvolverão suas dissertações
em torno da linha de pesquisa Arquivos, Arquivologia e Sociedade.
A consolidação do Mestrado Profissional em Gestão de Documentos e Arquivos se
dará com o efetivo envolvimento dos alunos com sua formação, com a pesquisa na área, e a
consequente difusão dos trabalhos elaborados.
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Gestão de documentos: capacitação de
agentes públicos do Poder Executivo Federal

Djalma Mandu de Brito

Esta comunicação visa relatar a experiência da pesquisa, ora em andamento, no mestrado Profissional em Gestão de Documentos e Arquivos, na linha de pesquisa Arquivos,
Arquivologia e Sociedade, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. A pesquisa
diz respeito à capacitação de agentes públicos do Poder Executivo Federal.
A importância em se promover a capacitação para os profissionais que atuam em serviços de arquivo é um aspecto já apontado por diversos pesquisadores sobre a Arquivologia.
Dentre estes, podemos citar Jardim (2003, p. 37, grifo nosso):
O empreendimento arquivístico requer a construção de uma ordem informacional que pressupõe profissionais especializados, infra-estrutura material,
conhecimento técnico-científico e gerenciamento adequado de todos esses
recursos.

A opção em realizar esta pesquisa se deve ao fato da relevância do assunto: a necessidade de fomentar a capacitação em gestão de documentos para os agentes públicos que
atuam nos serviços de arquivo do Poder Executivo Federal. Na revisão de literatura realizada,
identificou-se que a capacitação profissional em gestão de documentos voltada para a Gestão
Pública, embora algumas vezes abordada, tem sido pouco pesquisada academicamente. Os
pesquisadores têm dado enfoque à formação acadêmica dos arquivistas ou a assuntos correlacionados, o que é primordial para a Arquivologia. Todavia, Hernández e colaboradores (2012,
p. 35, grifo nosso) assinalam que:
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Enquanto professores se direcionam às questões de índole teórica, os profissionais direcionam sua atenção em aspectos de caráter mais práticos. Stephenson, inclusive, apontaa diferente motivação que leva a uns e a outros a
publicar:os pesquisadores o fazem para satisfazer exigências acadêmicas, já os
profissionais, para encontrar resultados que contribuam para a melhoria de
sua prática profissional.

De acordo com Hernández e colaboradores (2012), as pesquisas direcionadas para aspectos práticos visam encontrar resultados para questões da Arquivologia voltadas para a
prática diária no seu âmbito profissional. Uma destas questões está contida nesta pesquisa,
que parte do pressuposto de que existe a necessidade de se fomentar a capacitação em gestão
de documentos para os agentes públicos que atuam nos serviços de arquivo (inclusive com
gestão de documentos) da Administração Pública, mas que não detém a formação acadêmica
de nível superior em Arquivologia; ou possuem graduação de nível superior em outras áreas
que não a Arquivologia; ou graduados nessa área, que necessitam de atualização profissional.
Conforme afirma Jardim (1999, p. 23), a falta de capacitação repercutiria diretamente
na qualidade das atividades desenvolvidas nos serviços de arquivos, uma vez que os profissionais que atuam nesses serviços precisam receber capacitação sistematizada, contínua, atualizada – observando a teoria ea prática arquivística, nessa última incluída a legislação em vigor,
que devem estar contidas dentro de um padrão de gestão da informação.
A prática arquivística à qual nos referimos diz respeito às atividades técnicas de gestão
de documentos, que norteiam o arquivista no desenvolvimento de suas atribuições. Os serviços de arquivos apontados neste projeto de pesquisa são os existentes nos órgãos ou entidades
do Poder Executivo Federal, integrantes do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivos
(SIGA), da Administração Pública Federal. Assim, o campo empírico da pesquisa é o Poder
Executivo Federal, área estratégica do Estado Brasileiro.
Já no final da década de 1980, Cox (apud ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 255) ponderava que: “Toda a profissão se baseia no conhecimento da prática e da teoria.” No tocante
à prática nos serviços de arquivos no Brasil, merece destaque o fato da inexistência de cursos
voltados para a formação de técnicos em arquivos, embora os mesmos estejam previstos na
Lei n° 6.546,1 de 4 de julho de 1978, conforme destaca Lopez. (2012, p. 183)
A atividade da pesquisa tem sido desenvolvida realizando-se a pesquisa quantitativa
conjugada à pesquisa qualitativa, de acordo com Minayo e Sanches (1993). Desta forma, a
proposta da pesquisa é a realização de um levantamento das principais transformações do
1

A Lei n.º 6.546, de 1978 dispõe sobre a regulamentação das profissões de Arquivista e de Técnico de Arquivo, e dá outras
providências.
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panorama da Administração Pública Federal, ocorridas após o SIGA ter sido implementado,
no ano de 2003. Optou-se por realizar a pesquisa a partir do ano de 2004, ano seguinte à
publicação do Decreto n.º 4.915,2 de 2003, que dispõe sobre a implementação do SIGA, uma
vez que este dispositivo legal entrou em vigor em meados de dezembro de 2003, e estabeleceu
as atribuições e responsabilidades dos integrantes do SIGA e do Arquivo Nacional, como o
seu órgão central.
Serão levadas em consideração as demandas do Sistema e seu universo, como a abertura de muitos concursos para arquivistas e técnicos de arquivos no Poder Executivo Federal,
a criação de ministérios e o aumento da oferta dos cursos de graduação (GAK, BELESSE;
GOMES, 2012), por meio do Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (REUNI). A partir do ano de 2007 ocorreu o aumento da oferta de
cursos de graduação em Arquivologia, com a criação de sete novos cursos em universidades
federais (FLORES; PEDRAZZI; RODRIGUES, 2012, p. 167), perfazendo o total de dezesseis
cursos públicos no Brasil. Essas transformações têm demandado por cursos de capacitação,
visando harmonizar os procedimentos de gestão de documentos no âmbito do Poder Executivo Federal.
As análises da pesquisa têm como data-limite o ano de 2012, com a entrada em vigor
da Lei n.º 12.527, de novembro de 2011, a Lei de Acesso a Informações. O produto dessas
análises deverá ser um programa de capacitação em gestão de documentos, a ser implementado com o uso da modalidade Educacional a Distância (EAD), visando os agentes públicos
(servidores e empregados públicos) dos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal,
integrantes do SIGA.

Justificativa para um programa de capacitação em gestão de
documentos
Outro aspecto a destacar é a opção por abordar, especificamente, a capacitação em gestão de documentos, uma vez que a efetiva realização da mesma seria um dos fatores que visam
garantir a cidadania, ao assegurar ao cidadão o cumprimento de deveres e de ter respeitado
os seus direitos. A gestão de documento é obrigação do Estado Brasileiro, disposta no § 2º,
do Art. 216, da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988. Por seu
turno, o Art. 1º, da Lei n.° 8.159, de 1991, destaca a responsabilidade do Poder Público em
implementar a gestão de documentos.
2

O Decreto n.º 4.915, de 2003 dispõe sobre o Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo- SIGA, da Administração Pública Federal, e dá outras providências.
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De acordo com a legislação federal, cabe ao Estado Brasileiro o cuidado e a organização do acervo documental sob sua responsabilidade. Para cumprir os dispositivos legais,
há necessidade de que os acervos públicos estejam organizados de acordo com os preceitos
legais, com os procedimentos e as técnicas arquivísticas existentes. Nesse aspecto, os agentes
públicos que trabalham nos serviços de arquivos precisam ser continuamente capacitados.
Jardim (1999, p. 154), já na década de 1990, apresentava uma visão panorâmica desse universo, expondo informação obtida pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP),
da precariedade do quantitativo de servidores públicos por ministério, que contava com uma
média de 8,5 servidores por ministério, envolvidos com a gestão da informação arquivística.
Uma situação grave, considerando-se que na época existiam poucas perspectivas para a formação em Arquivologia e os cursos de capacitação em arquivos eram raros.
Informações constantes no sítio eletrônico do SIGA3 na rede mundial de computadores, no mês de abril de 2012, dão conta de que dos trinta e sete ministérios e órgãos equivalentes existentes no Brasil, trinta e um possuem Subcomissão de Coordenação do SIGA. De acordo com o Decreto n.º 4.915, de 2003, cabe a essas Subcomissões proporcionar aos servidores
que atuam na área de gestão de documentos de arquivo a capacitação e o aperfeiçoamento,
visando garantir constante atualização profissional nessa área. Considerando-se que em cada
ministério deve existir, pelo menos, um serviço de arquivo, estima-se que há um quantitativo
considerável de agentes públicos que necessita de capacitação em gestão de documentos.
Nesse sentido, a articulação de um programa de capacitação pressupõe a existência
de uma política pública de arquivos, que preveja a integração do órgão central do SIGA e as
Subcomissões de Coordenação.
Entende-se que a implementação de um programa de capacitação em gestão de documentos na modalidade a distância se justificaria diante da demanda que a Administração
Pública apresenta já há bastante tempo, a carência de cursos nesse âmbito e, principalmente,
das implicações que a falta de capacitação traz aos conjuntos documentais produzidos e recebidos pelo Poder Público, conforme já apontado anteriormente. Lopez (2012, p. 193) entende
que uma das soluções para o Brasil seria incrementar a formação continuada, uma vez que,
na maioria dos setores-chave da sociedade brasileira o problema principal residiria na falta de
profissionais com conhecimento básico sobre arquivos.
A legislação brasileira dispõe sobre a responsabilidade do Estado Brasileiro no que
se refere ao cuidado e à organização do acervo documental sob sua custódia. Para que os
acervos públicos estejam organizados de acordo com os preceitos legais e com as técnicas de
gestão de documentos existentes, é necessário oferecer capacitação contínua (aí incluídos o
3

Disponível em: <www.siga.arquivonacional.gov.br>. Acesso em: 18 abr. 2012.
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treinamento em serviço, a reciclagem e o aperfeiçoamento profissional) aos servidores e empregados públicos que atuam nos serviços arquivísticos, especialmente no que tange à gestão
de documentos.
No âmbito do Poder Executivo Federal, o Arquivo Nacional4 é o órgão central do SIGA
e, como tal, possui a atribuição legal de “estimular e promover a capacitação, o aperfeiçoamento, o treinamento e a reciclagem dos servidores que atuam na área de gestão de documentos de arquivo”, de acordo com o disposto no Decreto n.º 4.915, de 12 de dezembro de 2003.
Conforme já apontado anteriormente, no sítio eletrônico do SIGA,5 no mês abril de
2012, encontravam-se informações da existência de trinta e sete ministérios e órgãos equivalentes (secretarias com status de ministério) no Brasil. Desse total, trinta e um ministérios
possuem Subcomissão de Coordenação do SIGA. Uma das atribuições dessas Subcomissões,
de acordo com o disposto no Decreto n.º 4.915, de 2003, é “proporcionar aos servidores que
atuam na área de gestão de documentos de arquivo a capacitação, o aperfeiçoamento, o treinamento e a reciclagem garantindo constante atualização”. Destacamos que integram o SIGA
os órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, sejam eles da Administração direta ou
indireta.
O programa de capacitação a distância em gestão de documentos a ser proposto poderia atender à parcela das necessidades de capacitação na área de arquivos da APF, com a
mesma qualidade que um curso presencial proporciona. (GAK; BELESSE; GOMES, 2012)
Por meio da EAD podem ser criados cursos que dispensam, em parte, a frequência a
uma sala de aula física (semi-presenciais), ou mesmo cursos que dispensam no todo a presença física de professores e alunos. A EAD consegue alcançar um público que a modalidade de
ensino presencial, por seus meios tradicionais, não consegue alcançar. Russo, Fonseca e Barbalho (2012, p. 2) destacam que a EAD tem sido assumida como política pública do governo
federal, que a tem fomentado por meio da criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB).
Outro fator a considerar foi o crescimento da oferta de concursos públicos para arquivistas e técnicos de arquivos, principalmente nos últimos dez anos. Esse aspecto potencializou
a necessidade de se realizar a capacitação em gestão de documentos para estes servidores ou
empregados públicos recém-concursados. Crockett e Foster6 (2008, p. 6) afirmam que não é
fácil encontrar “[...] para instrutores e educadores do ramo de gestão de arquivos e documentos, meios formais de aprender as técnicas necessárias para ensinar”.

4

Órgão integrante do Poder Executivo Federal, diretamente subordinado ao Ministério da Justiça.

5

Disponível em: <http://www.siga.arquivonacional.gov.br>. Acesso em: 18 abr. 2012.

6

A publicação de Crocket e Foster foi traduzida para o português por Luiz Cleber Gak, Igor Gak e Julia Belesse, que tiveram
a oportunidade de apresentá-la no XVI Congresso Internacional de Arquivos, em Kuala Lumpur – Malásia, no ano de 2008.
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Torna-se necessário promover essa capacitação, visando que os agentes públicos sejam
multiplicadores, de modo que estejam habilitados para atuar como instrutores em gestão de
documentos, e, por sua vez, possam capacitar outros profissionais, disseminando o conhecimento na área. Reforçando a importância da proposta de capacitação, Lopez (2012, p. 190)
afirma que o aprimoramento continuado ocorre por meio da realização de cursos de curta
duração, que são dedicados a tópicos pontuais das atividades arquivísticas.
Nesse sentido, as universidades exercem papel preponderante, uma vez que a formação
técnica prevista nas normatizações legais inexiste. (LOPEZ, 2012, p. 191)Além da carência
da formação, as TIC têm apresentado desafios no que tange à administração dos serviços de
arquivos, por conta dos documentos digitais e das técnicas diferenciadas para a manutenção
e preservação dos mesmos. (SANTOS, 2009, p. 177)
A pesquisa tem como objetivo geral elaborar um programa de capacitação em gestão
de documentos para os órgãos ou entidades integrantes do SIGA, a ser realizado por meio
EAD. Como objetivos específicos, temos:
• Identificar, na literatura, o estado da arte em EAD voltada para a capacitação de agentes
públicos (servidor ou empregado público);
• analisar as principais transformações pelas quais a APF passou, entre os anos de 2004 a
2012, tais como a implementação do SIGA, a criação de ministérios, a criação de novos
cursos de Arquivologia em universidades públicas e a abertura de concursos públicos
para arquivistas e para técnicos de arquivos;
• analisar o perfil do agente público que trabalha em serviços de arquivos dos órgãos ou
entidades integrantes do SIGA, visando identificar o perfil desse público.

Pressupõe-se que a capacitação de servidores do Poder Executivo Federal que atuam
em serviços de arquivos, em específico com gestão de documentos, embora prevista em dispositivo legal (Inciso V, Art. 4º, do Decreto n.º 4.915, de 12 de dezembro de 2003), não teria
sido, até então, efetivamente implementada pelo SIGA. As exceções correriam por conta dos
Encontros Técnicos dos Integrantes do SIGA, que ocorrem em Brasília no intervalo de dois
em dois anos, com duração média de três dias e que visam fomentar a disseminação e a harmonização de procedimentos técnicos em gestão de documentos entre os diferentes órgãos
ou entidades integrantes do Sistema. De acordo com Indolfo (2008, p. 135), no ano de 2006
foram capacitados quatrocentos e cinquenta e nove servidores. Destaque-se que a solicitação
por capacitação nos serviços arquivísticos é um assunto que se encontra presente em todas as
Recomendações e Moções dos Encontros Técnicos dos Integrantes do SIGA, conforme informações constantes no Quadro 1:
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Quadro 1 – Encontros Técnicos dos Integrantes do SIGA
Ano/Encontro
2006
(I Encontro
Técnico)

2008
(II Encontro
Técnico)

Recomendações e Moções Demanda
Que a Comissão de Coordenação do SIGA estabeleça um
Programa de Capacitação Continuada dos servidores que
atuam nos diversos serviços arquivísticos do Governo
item 5
Federal com vistas ao aprimoramento das atividades de
gestão documental no âmbito dos ministérios e órgãos
equivalentes do Poder Executivo Federal;
Que a Comissão de Coordenação do SIGA assuma o
compromisso de: estabelecer um Programa de Capacitação
Continuada para os servidores que atuam nas áreas de Gestão
de Documentos dos diversos serviços arquivísticos do Governo
Federal, com vistas ao aprimoramento de suas atividades;

item 5

2010
(III Encontro
Técnico)

alínea b, do item 3

2012
(IV Encontro
Técnico)

na alínea a, do item 4

b. estabelecer um Programa de Capacitação Continuada para os
servidores que atuam nas áreas de Gestão de Documentos dos
diversos serviços arquivísticos do Governo Federal, com vistas
ao aprimoramento de suas atividades;
4. Que o Arquivo Nacional, órgão central do SIGA, assuma o
compromisso de:
a. Oferecer um Programa de Capacitação Continuada, nas
modalidades presencial e a distância, com o objetivo de formar
servidores que atuarão como multiplicadores, na área de
gestão de documentos dos diversos serviços arquivísticos da
Administração Pública Federal;
Fonte: elaborado pelo autor.7

Pressupõe-se que a falta de investimento por parte do Estado Brasileiro em capacitação
dos agentes públicos que atuam com a gestão de documentos no Poder Executivo Federal poderia comprometer a efetiva implementação dos dispositivos legais referentes à Lei de Acesso
a Informações. A respeito da questão complexidade das atividades desenvolvidas pelos profissionais que trabalham com gestão de documentos, Indolfo(2007, p. 33, grifo nosso) afirma que:
A complexidade de sua estruturação e, consequentemente, as dificuldades de
sua compreensão advêm da questão que tanto a classificação como avaliação
de documentos requerem, dos agentes públicos que vão aplicar esses instrumentos, conhecimentos do fazer arquivístico, além do domínio da estrutura
e funcionamento, e também, da evolução histórica dos órgãos da administração pública. Essas implicações de ordem técnica podem e devem ser equacionadas com a ampliação da oferta de cursos de capacitação, promovidos pelas
instituições arquivísticas, para os recursos humanos responsáveis pela execução
das atividades de gestão de documentos.

7

Com base em dados disponíveis em:<www.arquivonacional.siga.gov.br>. Acesso em: 10 abr. 2013.

Gestão de documentos: capacitação de agentes públicos do Poder Executivo Federal

REPARQ.indd 213

213

16/10/15 09:22

As atividades desempenhadas na gestão de documentos requerem alto grau de conhecimento técnico arquivístico e dos dispositivos legais vigentes. Assim, profissionais que lidam
direta ou indiretamente com os serviços de arquivos necessitam de capacitação constante,
como assinala Jardim (2003, p. 48) “[...] Por outro lado, a qualidade dos recursos humanos
que atuam nos arquivos favorece ou compromete a implementação da legislação”. Destacamos
que, no Brasil, a legislação que se encontra em implementação é a Lei n.º 12.527, de 2012.

Arquivos e serviços de arquivos
Schellenberg (2004, p. 41) assim definiu arquivos:
Os documentos de qualquer instituição pública ou privada que hajam sido
considerados de valor, merecendo preservação permanente para fins de pesquisa e que hajam sido depositados ou selecionados para depósito, num arquivo de custódia permanente.

Quanto à relação entre os arquivos e o Estado, Jardim (1999, p. 46, grifo do autor)
afirma que “Se os arquivos configuram uma escrita de Estado, a Arquivologia é um saber de
Estado”. Jardim (1999, p. 46, grifo do autor) complementa:
Aquilo que tem sido legitimado internacionalmente como Arquivologia permite-nos abordá-la como um saber de Estado. Resultado do Estado europeu
do século XIX, a literatura da área aponta-nos para uma Arquivologia com
forte caráter de saber do e para o Estado.

A despeito dos importantes serviços prestados pela Arquivologia ao Estado, ainda prevalece a falta de visibilidade dos trabalhadores nos serviços de arquivos, como já apontava
Jardim (2006, p. 12):
Verticalizando essa percepção para o universo arquivístico, alguns obstáculos
tendem a serem frequentes:
• o grau de reconhecimento da importância da informação arquivística e das
instituições e serviços arquivísticos pelo Estado e a sociedade civil;
• a capacidade política e técnico-científica das instituições arquivísticas públicas identificarem e lograrem formular, executar e avaliar políticas públicas
arquivísticas.
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Em seu segundo item a assertiva de Jardim (2006, p. 12) também teria o viés de sinalizar
para uma necessidade crescente de pesquisas científicas por parte das instituições arquivísticas.
Nesse sentido, Couture, Martineau e Ducharme (1999, p. 55) afirma que um dos campos possíveis da pesquisa no campo da arquivística8 seria a gestão dos serviços de arquivos. Embora o
termo serviços de arquivos (ou, como aparece em algumas citações, “serviços arquivísticos”)
seja recorrente na literatura nacional e internacional, o mesmo carece de mais definições.9 Jardim (1999, p. 22, grifo do autor) é um dos autores que desenvolvem essa conceituação:
[...] Os serviços arquivísticos governamentais referem-se às unidades administrativas incumbidas de funções arquivísticas nos diversos órgãos da administração pública, no âmbito dos quais configuram-se como atividades-meio
(ex.: o Serviço de Protocolo e Arquivos do Departamento de Administração
do Ministério da Saúde).

Para esta pesquisa utilizaremos uma noção própria para serviço de arquivos, na qual se
entende que serviços de arquivos são as unidades administrativas constitutivas de um órgão,
entidade ou instituição, que não são necessariamente arquivos, mas que possuem conjuntos
documentais produzidos e recebidos no decorrer de suas atividades-meio e que desenvolvem
procedimentos arquivísticos que visam dar acesso à informação sob sua custódia, como conservá-la para fins de prova ou informação.
É importante destacar que, de acordo com esse entendimento, a gestão dos serviços de
arquivo está contida na atividade de gestão de documentos.

Entendendo a gestão de documentos
Na literatura arquivística é possível encontrar diversas abordagens para a gestão de documentos, de acordo com as especificidades de cada país e suas respectivas perspectivas. Para
esta pesquisa, optamos por iniciar com Cook (1982, p. 5, tradução nossa), que define gestão
de documentos como:
[...] o setor da gestão administrativa geral relacionada com a aplicação de
princípios de economia e eficácia referente à criação, a manutenção e o uso de
documentos, bem como a sua eliminação. A gestão tem por objetivo manter a

8

De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia: “Arquivística: arquivística ver Arquivologia” (ARQUIVÍSTICA,
2005, p. 25).

9

O verbete “arquivística” não foi localizado no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística do Arquivo Nacional
(2005).
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documentação exata e completa, de acordo com as políticas e procedimentos
de uma organização. Visa controlar, aperfeiçoar e simplificar os documentos
e os sistemas de documentação, além de observar a conservação e a utilização
judicial dos documentos.

Moreno (2008, p. 73), ao traçar a trajetória histórica da gestão de documentos, apresenta a sua perspectiva a respeito:
Entende-se que a gestão de documentos ou documental é o trabalho de assegurar que a informação arquivística seja administrada com economia e eficácia; que seja recuperada, de forma ágil e eficaz, subsidiando as ações das organizações com decisões esclarecidas, rápidas, seguras, que permitam reduzir
o fator de incertezas.

A Lei n.º 8.159, de 8 de janeiro de 1991, denominada Lei de Arquivos Brasileira, traz,
no seu Art. 3º, uma definição que guarda bastante aproximação com a apresentada na década
de 1980, por Cook (1982, p. 5):
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. (BRASIL, 1991)

No Brasil, a gestão de documentos é considerada uma função estratégica e se encontra
contemplada como uma das competências do Arquivo Nacional, no Art. 18 da já referida Lei
n.º 8.159, de 1991. A gestão de documentos é missão do Arquivo Nacional, de acordo com o
Art. 1º de seu Regimento Interno.10
Moreno (2008, p. 76) afirma que a grande mola propulsora da gestão de documentos
foi a adoção da Teoria das Três Idades, que ocorreu a partir da segunda metade do século XX.
Essa Teoria preconiza que os documentos de arquivos produzidos ou recebidos pelos órgãos
deveriam percorrer um trajeto em três etapas distintas e complementares entre si. Esse trajeto
seria estabelecido por fases (corrente, intermediária e permanente), de acordo com a vigência
e frequência de uso destes documentos.
De acordo com essa autora, a adoção dessa teoria revolucionou não só o uso dos arquivos, mas, principalmente, da Arquivologia, promovendo transformações de ordem conceitual
e prática. Por meio desta, surge um modelo sistêmico de organização dos arquivos, no qual o

10

Portaria n.º 2.433, de 24 de outubro de 2011, publicada no DOU de 25 de outubro de 2011, Seção I, página 41.

216

REPARQ.indd 216

Djalma Mandu de Brito

16/10/15 09:22

documento passa a ser controlado desde a sua produção até a sua destinação final, que pode
ser tanto a eliminação criteriosa ou a sua guarda permanente. A esse modelo a autora define
como gestão de documentos ou gestão documental.

Capacitação, aperfeiçoamento e programa de capacitação
Torna-se necessário entender o significado dos termos capacitação, treinamento, reciclagem e aperfeiçoamento profissional, uma vez que no Decreto n.º 4.073, de 2003, não é encontrada diferenciação para o uso dos mesmos. Existe, ainda, certa confusão sobre a distinção
entre capacitação e formação, e inexiste consenso, na literatura sobre a definição e a distinção
destes termos, conforme Carvalho e colaboradores (2009).
Ainda de acordo com Carvalho e colaboradores (2009), a capacitação envolveria a
aquisição de habilidades ou recursos operacionais necessários para a execução de uma ação
que resulte em um desempenho específico. Nesse aspecto, ocorreria um processo de aprendizagem, que seria determinado com objetividade e, até determinado momento, controlado.
Em contraponto a esse aspecto, Carvalho e colaboradores (2009, p. 3) afirmam que a formação seria vista, de uma forma geral,
[...] como um processo mais complexo, sujeito às imprevisibilidades que não
excluem a aquisição de competência, mas que não se restringe a ela, porque
envolve o desenvolvimento das pessoas como sujeitos reflexivos e criadores
num espaço em que existem como seres humanos.

Portanto, os autores fariam uma associação desse processo com a realização de cursos
mais longos, com mais densidade em termos de conteúdo. É importante destacar que, nesta
pesquisa, entende-se como capacitação o conceito que engloba o treinamento em serviço, a reciclagem e o aperfeiçoamento profissional, conforme definição de Jardim (1998, grifo do autor),
[...] A capacitaçãoobjetiva dotar os seus beneficiários de um tipo mais concentrado de instrução para cumprir tarefas definidas, num contexto específico. Visa servir como ‘meio para se atingir um fim, ou seja, adquirir experiência em um tipo de trabalho e não constituir-se num fim em si mesmo’.

De acordo com a assertiva de Jardim (1998), podemos entender que o termo capacitação tem o mesmo significado do termo aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento, por sua vez, visa
o melhor desenvolvimento de atividades profissionais. Fonseca (1999, p. 6) ratifica esse entendimento, “Retomando a definição estabelecida no início desta comunicação, será considerada,

Gestão de documentos: capacitação de agentes públicos do Poder Executivo Federal

REPARQ.indd 217

217

16/10/15 09:22

aqui, a capacitação no sentido de treinamento de funcionários de instituições arquivísticas,
habilitando-os ao exercício correto de suas funções”. Portanto, entende-se a capacitação como
um termo que engloba o treinamento, a reciclagem e o aperfeiçoamento profissional, visando
à aquisição de competências e habilidades necessárias às atividades diárias desenvolvidas nos
serviços de arquivos. Optamos por não abordar a formação nesta pesquisa.
No que se refere a um programa de capacitação em gestão de documentos, destacamos
que o mesmo deve estar integrado a uma política pública de arquivos de Estado. Aspectos
como planejamento, valores e objetivos necessitam estar claramente explicitados. De acordo
com o Project Management Institute (2008) um programa é um “conjunto de projetos relacionados, gerenciados de maneira coordenada, para obter benefícios e controle que não seriam
gerados pelos projetos individualmente”.

A interlocução entre a Arquivologia e a Educação a Distância
No que se refere à capacitação, a intensificação do relacionamento entre Arquivologia
e a Educação, em específico, proporciona recursos que podem fomentar, ao profissional que
lida com arquivos, a apreensão de múltiplas habilidades na sua área de atuação. Capacitado,
o servidor ou empregado público repercute imediatamente em sua prática diária os conhecimentos adquiridos, conforme já apontado anteriormente. Nesse sentido, a EAD seria uma
alternativa para suprir a lacuna referente à capacitação em gestão de documentos para os
agentes públicos. Todavia, há de se destacar que a EAD é uma forma de aprender e ensinar
completamente distinta do modelo presencial, como afirma Filatro. (2008, p. 13)
Quevedo e colaboradores (2006, p. 199) pontuam que a EAD tem adquirido importância,
não apenas como forma de superar problemas pontuais, mas também como uma alternativa
que atende às diversas demandas de públicos específicos. A EAD é uma modalidade educacional cujo Design Didático faz uso dos recursos proporcionados pelas TIC, segundo Campos,
Roque e Amaral (2007). Uma de suas vantagens, em relação à educação presencial, é proporcionar ao seu aluno estudar na hora e local em que lhe for mais conveniente, sem a necessidade de
deslocamentos físicos constantes até a sala de aula, conforme afirma Moran (2002).
Por sua vez, as atividades propostas na EAD podem ser síncronas (ocorrer ao mesmo tempo, com a participação dos demais alunos e respectivo professor online ou tutor) tais
como salas de bate-papo (chat); e/ou assíncronas (ocorrem num período de tempo estabelecido, com os alunos e professores/tutores participando de acordo com a sua disponibilidade)
tais como os fóruns, as atividades a serem elaboradas e as oficinas virtuais, dentre um imenso
leque de possibilidades.
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De acordo com Nunes (2009, p. 2), a primeira notícia registrada desse método de ensino foi o anúncio de aulas por correspondência, em março de 1728, na Gazette de Boston, Estados Unidos. A metodologia era o envio de lições semanais para os alunos inscritos em seus
cursos. Daquela época para os dias atuais, a EAD passou por muitas transformações, fazendo
largo uso das TIC disponíveis, de acordo com as respectivas épocas (por exemplo, o rádio foi
muito utilizado, a televisão e o cinema, dentre outras tecnologias).
A partir da década de 2000 ocorreu um crescimento vertiginoso da EAD, alavancado
pelo barateamento dos computadores pessoais, o surgimento da rede mundial de computadores, a Internet, e a popularização do acesso à mesma.
No Brasil, a EAD começou a ser utilizada oficialmente em 1904, com a instalação das
Escolas Internacionais, que eram a filial de uma organização norte-americana, atuante até os
dias atuais. (ALVES, 2009, p. 9) Todavia, existem registros de algumas ações isoladas,11 como
anúncios de cursos em jornais do Rio de Janeiro, pouco antes de 1900. Alves (2009, p. 9) afirma que no Brasil, em janeiro de 2008, existiam cerca de cento e setenta e cinco instituições
credenciadas pelo governo federal para ministrar cursos de graduação e pós-graduação lato
sensu,12 além de pouco mais de cem que atuam no campo da educação básica.13
Gatti, Barreto e André (2011, p. 50) apontam que, entre as medidas do governo federal que foram direcionadas para a educação, uma das mais importantes pelas dimensões
que assumiu foi a criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), por meio do Decreto n.º
5.800/2006, sob a responsabilidade da Diretoria de Educação a Distância, ligada à Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em parceria com a Secretaria
de Educação a Distância do MEC. O objetivo da UAB foi o de promover a formação inicial
e continuada de professores, utilizando metodologias de EAD. É importante destacar que a
instituição do sistema UAB ocorreu logo após a promulgação do Decreto n.º 5.622/2005, que
conferiu novo ordenamento legal à EAD, equiparando os cursos nessa modalidade aos cursos
presenciais e estabelecendo a equivalência de diplomas e certificados na educação superior. A
medida legal assenta-se no pressuposto de que a EAD constitui a iniciativa de maior alcance
para enfrentar as novas demandas do número de egressos do ensino médio e de formação
docente, estimada, em 2002, em oitocentos e setenta e cinco mil vagas no ensino superior.
Roque (2004, p. 16, grifo nosso) afirma que:

11

Estudos realizados pelo IPEA com base em elementos disponíveis na época, dentre as quais constam edições de jornais
editados (Jornal do Brasil, por exemplo) e (ALVES, 2009, p. 9).

12

Não existem mestrados ou doutorados a distância no Brasil. As instituições aguardam que a CAPES edite normas para esse
fim. (ALVES, 2009, p. 13)

13

Os atos de permissão desses cursos são expedidos pelos sistemas deensino dos estados e do Distrito Federal.
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Esse contexto reforça a utilização da Educação a Distância (EAD) na formação continuada. A EAD é apontada por Soeltl (2004) como uma forma de
disseminar conhecimento, lapidar habilidades e reciclar informações de forma
interativa e rápida.

Nunes (2009, p. 3) ao realizar um breve histórico da história da EAD no mundo afirma
que, na década de 2000, existiam mais de oitenta países, nos cinco continentes que haviam
adotado a EAD em sistemas formais e não formais de ensino, o que lhes permitiu atender a
milhões de estudantes. Esse mesmo autor destaca, ainda, que essa modalidade educacional
tem sido largamente usada para treinamento e aperfeiçoamento de professores em serviço,
como é o caso de países como o México, a Tanzânia, a Nigéria, Angola e Moçambique. A
Europa, por seu turno, tem investido de maneira acelerada em educação a distância para o
treinamento de pessoal na área financeira e demais áreas do setor de serviços. Segundo Nunes
(2009), isso significa maior produtividade e redução de custos na ponta.

Considerações finais
As informações coletadas por meio da pesquisa ora em andamento têm ratificado o
entendimento de que há carência relativa à capacitação em gestão de documentos no âmbito
do SIGA, a despeito da criação de sete novos cursos superiores em Arquivologia por meio
do REUNI. Com a abertura de concursos públicos para arquivistas e técnicos de arquivos e
a criação de novos ministérios, a demanda por capacitação aumentou, conforme é possível
verificar nas recomendações dos Encontros Técnicos do SIGA já realizados.
Outro aspecto a ser levado em consideração são as demandas que a Lei de Acesso a
Informações têm apresentado aos serviços de arquivos dos órgãos e entidades integrantes
do SIGA. Destacamos que cabe a esses órgãos e entidades e não só ao Arquivo Nacional, a
responsabilidade pela promoção de cursos de capacitação aos seus agentes públicos. Um programa de capacitação em gestão de documentos, a ser implementado por meio da EAD pode
se apresentar como uma alternativa estratégica para suprir essa demanda.
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A comunicação científica, o acesso,
a construção e o custo do conhecimento1

Sandra Lúcia Rebel Gomes

A proposta deste trabalho é focalizar as transformações que vêm ocorrendo no desenvolvimento das atividades de criação, disseminação e preservação do conhecimento científico, ligando tais mudanças às recomendações e ações preconizadas pelo movimento mundial
pelo acesso aberto ao conhecimento – AA.
O avanço ocorrido na área de comunicação eletrônica como decorrência do advento da Internet, torna essencial – conforme apontam diversos estudiosos – uma atualização
do modelo tradicional de comunicação, considerando o papel das TIC. (SONDERGAARD;
ANDERSEN; HJORLAND, 2003) Como elas alterariam este quadro? Elas aceleram os seus
fluxos, modificam a cadeia documentária, suprimindo alguns dos seus elos e suprimem também os suportes da informação. Por meio delas, as fronteiras entre a comunicação formal e
a informal são enfraquecidas. Elas fazem nascer novas fontes (algumas são um híbrido de
informação e comunicação, como as listas de discussão, os chats etc.) e são responsáveis pelo
aparecimento de novos espaços de armazenamento e difusão da informação científica (blogs,
bibliotecas virtuais ou digitais e, mais recentemente, os repositórios digitais). Embora seja imprescindível considerar o fato de que bits se deterioram ao longo do tempo, ou seja, a questão
da preservação digital requer muitos estudos e ações em função da instabilidade inerente à
informação digital, o olhar sobre cada mudança no panorama da informação – desde a escrita

1

Este trabalho resulta de pesquisa de Pós-doutorado Diretrizes para a promoção do acesso aberto ao conhecimento científico
em repositórios institucionais: dimensões legais, éticas e políticas, realizada entre agosto de 2012-agosto de 2013, junto ao
Departamento de Biblioteconomia da USP, sob a supervisão da Profa. Nair Kobashi.
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à imprensa e desta à Internet – revela o ritmo incontrolável desses acontecimentos, por um
lado e, por outro, o potencial de tornar mais vasto o alcance da informação e o seu acesso.
Com vistas a entender o cenário atual em que se processa a comunicação científica,
procuro ressaltar dois significativos eventos que se encontram relacionados: a chamada “crise
dos periódicos científicos”, que tem início nos anos de 1970 e o surgimento, na década de
2000, do movimento AA, como reação aos problemas desencadeados por tal crise. Sublinho
também que a utilização crescente das tecnologias da comunicação eletrônica (TIC), em especial a Internet e mais precisamente a Web, por parte dos pesquisadores/autores, atesta as
aludidas mudanças no modo como buscam informação, produzem e comunicam o conhecimento que geram. Além destes, um conjunto mais largo de atores (com diferentes papéis)
faz uso intensivo das TIC no processo de comunicação científica: editores, profissionais de
informação e suas instituições (bibliotecas e arquivos), gestores de C&T, sobretudo no âmbito
de políticas governamentais e consumidores finais da informação científica (estudantes, profissionais etc). As tecnologias digitais, acrescento, têm criado mais de uma revolução. Refirome, especialmente, à revolução do acesso. Hoje, o movimento AA encontra-se na vanguarda
das discussões sobre a comunicação acadêmica na era digital.
Devo ressaltar que a abrangência das reflexões suscitadas pelas propostas e alcance do
movimento AA liga-se, em grande parte, ao envolvimento e ao engajamento de importantes
atores sociais filiados a distintos campos do conhecimento.2 Tais contribuições encontram-se
plasmadas em textos de tipologia muito variada: além de artigos publicados em revistas científicas, anais de congressos, livros e capítulos, destacam-se relatórios técnicos e de pesquisa,
declarações de cunho científico/político e matérias relevantes publicadas na Internet, em sítios de instituições de ensino e de pesquisa, páginas de pesquisadores, blogs e sítios da grande
imprensa internacional.
No tocante ao AA, julgo que os temas aqui abordados, que enlaçam diversos outros
3
afins, podem contribuir para a discussão sobre o incremento da produção e difusão da litera2

Paul Ginsparg, criador do arXiv.org, pioneiro serviço de armazenamento e difusão de pre-prints inicialmente da área de
física e posteriormente ampliado para abrigar outas áreas do conhecimento; Stevan Harnard, uma das principais referências na militância em prol do acesso aberto à literatura científica, fundador CogPrints, um repositório de preprint na área
de ciências cognitivas, e moderador da lista de discussão American ScientistOpen Access Fórum; Peter Suber, professor do
Earhlam College, Diretor do Projeto Harvard Open Access Project e membro do Berkman Center for Internet & Society.
Étambém pesquisador sênior da Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition – SPARC e Diretor do Open Access
Project at Public Knowledge;Robert Darnton, historiador do campo da história do livro, diretor da Biblioteca da Universidade de Harvard e fundador do programa Gutenberg-e, apoiado pela Mellon Foundation; Eloy Rodrigues, com importante produção sobre a temática do AA, é diretor dos serviços de documentação da Universidade do Minho, Portugal e
responsável pela criação e desenvolvimento do repositório desta universidade <http://repositorium.sdum.uminho.pt>. No
Brasil, destaca-se a relevante contribuição do pesquisador e ativista Helio Kuramoto, que mantém um blog atualizado sobre
questões concernentes ao AA no Brasil e no mundo <http://kuramoto.blog.br>.

3

São eles, entre outros: dados abertos, recursos educacionais abertos, governo aberto, software livre e de código aberto e
ciência aberta.
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tura arquivística brasileira, ainda carente de títulos de revistas científicas representativos desta
área, para ampliar a comunicação do conhecimento nela gerado. A ênfase na revista científica explica-se por ela constituir-se no mais importante canal para tal difusão, evidenciando,
quando é o caso, o surgimento e fortalecimento de uma nova disciplina científica, além de
indicar um certo grau de sociabilidade entre os seus assinantes.4 Advirto, contudo, que fortalecimento e sociabilidade são efeitos que também dizem respeito a áreas consolidadas.
Ainda no que se refere à atividade editorial no ambiente da ciência, examino o sistema
de arbitragem por ser este um mecanismo fundamental para garantir qualidade e legitimidade. Focalizo igualmente aspectos relacionados ao direito de autor. Buscando evidenciar
que estes elementos encontram-se implicados com as origens e o surgimento do AA, arrolo:
a crise dos periódicos, os elementos que propiciam e explicam a busca de visibilidade por
parte dos pesquisadores, e a apropriação privada dos resultados gerados ao final da cadeia de
produção do conhecimento científico cujos trâmites, no seu conjunto, são em grande parte
financiados com recursos públicos. Trata-se de contradições e problemas percebidos com
mais profundidade pelos cientistas, agora em boa parte comprometidos com o movimento
AA. Discorro então sobre as ações e recomendações que dele emanam, pois elas influenciam
a comunicação no presente e modelam os caminhos futuros.
Ao propor esta discussão no âmbito da área de Arquivologia, desejo assinalar a importância da tomada de posição por parte de pesquisadores e profissionais deste campo do saber
quanto à necessidade de ampliação da disseminação de políticas, pesquisa, ensino e desenvolvimento relacionados ao incremento da pesquisa e da disseminação dos seus resultados,
sobretudo por meio da literatura científica formal em acesso aberto.

Comunicação científica: a centralidade da revista, o processo de
arbitragem e o direito de autor
Consagrados estudiosos da comunicação científica, Meadows (1999) e Ziman (1979)
advertem: o primeiro, que a comunicação encontra-se no próprio coração da Ciência, sendo
ela tão vital quanto o desenvolvimento da pesquisa e os resultados por esta alcançados; o segundo, “que a literatura sobre um determinado assunto é tão importante quanto o trabalho de
pesquisa a que ele dá origem”. Com isto, Ziman (1979) deseja apontar que uma investigação
só se completa quando seus resultados são comunicados, sofre críticas e é citado por outros
autores, culminando com o “lugar que irá ocupar na mente das gerações futuras”. O autor
4

Segundo Ziman (1979, p. 118) o “carimbo de aprovação de uma nova disciplina é o aparecimento de uma revista especialmente dedicada aos interesses dos seus expoentes”.
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acrescenta que o texto impresso formal (se comparado à comunicação informal) exige um
“estilo muito mais bem cuidado e explícito, por ser dirigido a um público mais vasto e estar
sujeito a uma análise crítica direta”. (ZIMAN, 1979, p. 117)
Uma maneira sucinta de definir a comunicação científica é explicá-la como um processo que envolve a criação, disseminação e preservação do conhecimento científico, destacando-se, em tal processo, os já mencionados canais informais e formais. Os primeiros consistem
num conjunto que abrange desde a comunicação oral até a escrita, esta porém prescindindo
de avaliação. Os segundos referem-se à literatura revisada (ou avaliada) por pares e aqui acentua-se a centralidade, no âmbito da comunicação na ciência, da revista científica.
Remetendo-se às suas origens, no século XVII, no seio da Royal Society of London,
Ziman (1979, p. 117) sugere que a “invenção de um mecanismo por meio do qual os resultados de minuciosas pesquisas podem ser publicadas parceladamente” – a revista – teria sido
um passo fundamental “para o desenvolvimento do ‘Método científico’”. Além de mostrar
que a preocupação com o tempo, com a velocidade da divulgação dos resultados da pesquisa
encontram-se igualmente nas origens e motivação para o surgimento da revista científica,
Ziman (1979, p. 120-121) lembra que o ritmo da Ciência, “quando se trata de assuntos em
voga, torna às vezes difícil de determinar, com base na literatura já existente, o que é que está,
de fato, sendo feito”. Assim, argumentando que deveria ser estabelecida com clareza a distinção entre a comunicação científica formal e a informal, o autor aponta que a velocidade é um
valor ditado pela preocupação dos cientistas com a prioridade (a originalidade da descoberta)
e também com a exigência de rápida divulgação de descobertas importantes. Ele igualmente
assinala que, “sob a camada superficial das publicações oficiais” os cientistas fazem uso de
várias redes de comunicação informal – conferências e reuniões, intercâmbio de manuscritos,
viagens etc – e que estas são cada vez mais amparadas pelas TIC.

O sistema de arbitragem
Detenho-me agora num importante componente do processo de comunicação científica,
relativo à avaliação e, portanto, à validação do conhecimento científico por meio da sua publicação na forma de artigo de revista. Conforme assinala Pessanha (1998, p. 226), a preocupação
com a avaliação do trabalho científico mediante o sistema de arbitragem (referee system) ou de
revisão ou avaliação por pares, é permanente, portanto contemplada por vasta literatura e presente “nos programas dos mais importantes congressos científicos internacionais”.
Sobre o papel dos pares no tocante à disseminação da informação científica, concordase que a participação e a avaliação deles são fundamentais – ainda – para definir legitimidade
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e qualidade. O modelo de revisão pelos pares consiste no controle da qualidade daquilo que
é publicado nos periódicos. Seu início oficial deu-se um século depois do surgimento da revista, mais precisamente em 1753, segundo Charles E. Weld, quando a Royal Society passou a
responsabilizar-se formalmente pela avaliação dos textos publicados. (ZUCKERMAN; MERTON, 1971 apud PESSANHA, 1998) Ele foi sendo construído com o passar do tempo, visando a garantir a publicação daquilo que é considerado “aceitável” pela comunidade científica.
(MEADOWS, 1999) Trata-se, ainda hoje, da “etapa mais importante da produção editorial de
uma revista científica, seja esta impressa ou eletrônica”. (PAVAN, 2008, p. 23)
No processo de avaliação, dois atores estão implicados: o editor científico e o avaliador,
cabendo ao primeiro o início e o fim do processo (neste caso, o controle da avaliação dos pareceres) e, ao segundo, cuja adesão a tal sistema é inconteste, assessorar o editor, elaborando
o parecer, ou seja, fazendo a avaliação propriamente dita. (PESSANHA, 1998) Tais procedimentos implicam em confidencialidade: os revisores ou avaliadores são anônimos e desconhecem os nomes dos autores. Pessanha (1998, p. 227) lembra que há práticas intermediárias:
“os avaliadores conhecem os avaliados, sendo que o contrário praticamente inexiste”. Devo
acrescentar que, ao se colocar uma lente para o exame dos procedimentos envolvidos na revisão pelos pares, sob a ótica dos diversos interesses em jogo, não se pode deixar de considerar
as críticas que são feitas no presente à falta de transparência no processo.

Ética na pesquisa
Ao lado das preocupações com a forma e conteúdo dos artigos, o processo de avaliação
da literatura científica encontra-se cada vez mais às voltas com a questão ética, como adverte
Pessanha (1998). Conforme La Follette, (1992, apud PESSANHA, 1998, p. 227) no que diz
respeito ao comportamento dos pesquisadores enquanto avaliadores, destacam-se os seguintes problemas éticos: “a emissão de pareceres mentirosos, o retardo na emissão destes e roubo
de ideias de manuscritos examinados”. Por parte dos editores e equipe editorial: “forjar ou fabricar fraudulentamente um parecer, mentir para um autor a respeito do processo de emissão
de parecer e roubar idéias ou texto de um manuscrito submetido a exame”.
A questão da ética na pesquisa, partindo dos valores propostos por Merton5 (1942,
apud ANDERSON et al., 2010) ganhou grande expressão a partir da década de 1980, como
consequência de inúmeros registros de má conduta nos trâmites da ciência. A opinião de

5

Refiro-me à sua formulação concisa de quatro normas – sentido de comunidade (communality), universalismo (universalism), desprendimento (disinterestedness) e ceticismo organizado (organized skepticism) que caracterizariam, sem que
pretendesse exaurir, o sistema normativo da Ciência.
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pesquisadores sobre o problema da integridade da pesquisa financiada com recursos públicos
tem sido reportada em inúmeras publicações desde então. Estes temas, por sua relevância,
ocupam lugar na agenda de discussões dos principais países responsáveis por boa parte dos
avanços nas atividades em ciência, tecnologia e inovação. Destaco o estabelecimento de um
conjunto de recomendações contidas na “Declaração de Cingapura”.6 Encontram-se também
recomendações em torno da ética na pesquisa em documentos emanados por Comitês de
Ética de organismos internacionais, como o Committee on Publication Ethics (Cope)7 e nacionais, presentes em diversos países, incluindo-se o Brasil.
Sobre o papel e os interesses dos pesquisadores, enquanto autores, sublinho que estes
publicam sem visar o lucro ou a comercialização de sua produção. Com o interesse voltado
para a visibilidade do seu trabalho (impacto) e consequente prestígio, tendo os salários pagos
por seus empregadores e contando com a infraestrutura proporcionada por suas instituições
(quase sempre públicas) e por agências de fomento, tampouco cobram por realizar a avaliação
de artigos. Mostra-se aqui evidente uma contradição de fundo ético, já que os editores comercializam com altas taxas de lucratividade a produção científica dos primeiros, financiada em
grande parte com recursos públicos, como explicito adiante.
Quanto à visibilidade como conceito, acima mencionado junto à expressão “impacto”,
esclareço, ainda que brevemente, que, para os pesquisadores/autores, não basta publicar, é
preciso que sejam citados. Ganham, então, visibilidade e, assim, prestígio. Portanto, o prestígio que lhes é conferido mediante a citação, explica por que, historicamente, os cientistas
“trocam” seus direitos de autor por altos fatores de impacto. Enquanto o “Índice H” é uma
medida que quantifica a produtividade e o impacto de cientistas, baseando-se nos seus artigos
mais citados, o “Fator de impacto” é uma medida que reflete o número médio de citações de
artigos publicados em determinado periódico. Ou seja, é empregado para avaliar a importância de um dado periódico no âmbito da área em que se insere.

A crise das revistas e o direito de autor
A circulação da literatura científica talvez nunca tenha sido tão intensa, mas enfrenta
restrições que reclamam o exame de diversos problemas e um posicionamento. Um deles é

6

Trata-se da segunda conferência mundial sobre integridade em pesquisa. Ver em <http://www.singaporestatement.org/>. A
primeira foi realizada em Lisboa, em 2007 <http://www.esf.org/index.php?id=4479>. Estas iniciativas contam com o apoio
de órgãos como a National Science Foundation (NSF), a American Association for the Advancement of Science (AAAS), o US
Office of Research Integrity, a European Science Foundation (ESF), a European Molecular Biology Organisation (EMBO), o
International Council for Science (ICSU) e o Committee on Publication Ethics (COPE), dentre outros.

7

Ver em: http://publicationethics.org/category/keywords/plagiarism.
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o alto preço das revistas científicas cobrado pelas editoras comerciais. Este encontra-se hoje
num patamar muito elevado, o que tem implicado no cancelamento de assinaturas por parte
das instituições. Dados oferecidos pela Association of Research Libraries- ARL8 sobre a despesa
com a aquisição de materiais/publicações científicas, sobretudo periódicos, mostra que esta
encontra-se incrivelmente aumentada (mais de 300% em dez anos), onerando dramaticamente o orçamento das bibliotecas de pesquisa. O historiador Robert Darnton (2010, p. 24) no
excelente livro “A questão dos livros: passado, presente e futuro”, também oferece um dado
expressivo relativo ao orçamento das bibliotecas nos dias de hoje, comprometido também no
caso daquelas pertencentes às mais importantes universidades localizadas nos países centrais:
“bibliotecas que gastavam 50% do seu orçamento de aquisições em monografias, agora investem 25% ou menos” por causa dos preços abusivos dos periódicos. Por estes ocuparem um lugar privilegiado no processo de comunicação, como venho sublinhando, sua aquisição acaba
por determinar os cortes mencionados. Tal situação aponta a urgência de um novo modelo de
negócios “que liberte os periódicos científicos da especulação comercial das editoras” (DARNTON, 2010, p. 11) pois esta resulta no cerceamento do acesso aos conteúdos das revistas.
Não é demais lembrar que as consequências desse alto preço são diferenciadas em função de
como o cientistae sua estrutura científica, o Estado e a sua sociedade, se enquadram na cadeia
econômica da ciência. Apenas lembre-se que, nos países periféricos ou semiperiféricos, como
é o caso do Brasil, tais consequências, que atingem a todos, são de maior monta. Enfim, apesar
disso, há um grande mercado para essas editoras.
Copyright é um conceito legal que concede aos autores o controle sobre determinados
usos de suas criações, por períodos de tempo definidos. Limita quem pode copiar, alterar,
executar ou compartilhar essas criações. A extensão da duração do copyright consiste, portanto, numa barreira significativa interposta ao acesso a textos científicos. Nos últimos cinquenta
anos, lembra Darnton (2010, p. 26) o copyrigth dos livros foi ampliado onze vezes. Durante a
vigência do direito autoral de uma determinada obra, copiar, tornar público o conhecimento produzido, criar obras derivadas, são direitos cedidos pelo autor aos editores para serem
explorados comercialmente. (OLIVEIRA, 2011) Mediante esta cessão de direitos, até mesmo
para o autor reutilizar o seu trabalho é necessário pedir a autorização do editor, sem garantias
de que a obterá.
Segundo Suber (2012), as necessidades de acesso incluem o alcance de um texto para
leitura, o direito de traduzi-lo para outra língua, a distribuição de cópias para os colegas, a utilização do texto para mineração de dados e sua reformatação para leitura, mediante o uso das
TIC. Tudo isto implica na permissão do detentor do copyright. Portanto, boa parte desta pro8

Ver em: http://www.arl.org/bm~doc/monser06.pdf.
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dução e circulação está sob controle dos editores que, em função de tal concentração, exercem
forte influência sobre a disseminação dessa produção. (DARNTON, 2010, FERREIRA, 2008)
Como disse, os autores não recebem dividendos por sua produção. O que esperam e o
que os mobiliza é o compartilhamento, a visibilidade do seu trabalho e o reconhecimento. Por
isso a prática usual de concederem o copyright de sua obra para o editor, que impõe a cessão
de tais direitos como condição para publicação. Esta transferência de direitos, volto a sublinhar, resulta em graves restrições que vão de encontro à visibilidade almejada pelos autores
junto aos seus leitores e estes, por sua vez, são fortemente atingidos no tocante ao atendimento de suas necessidades de acesso.
O exame da cadeia de produção do conhecimento na ciência, discriminada em três etapas, como será visto a seguir, permite maior entendimento das contradições aludidas e enseja
perceber as razões subjacentes ao surgimento do movimento AA, as forças que o fermentam
e a amplitude do seu alcance.

A cadeia de produção do conhecimento na ciência: contradições que
culminam com o advento do movimento AA
Em estudo realizado pelo Grupo de Políticas Públicas para Acesso à Informação (GPOPAI) abarcando o período de 2006 a 2011, reportado por Machado; Craveiro (2011, p. 486),
os autores consideraram “o debate sobre o equilíbrio entre os direitos público e privado da
‘propriedade intelectual’”, tomando, como principal hipótese de trabalho que
[...] o Estado é de forma direta ou indireta o grande financiador de conteúdos
e que, por falta de políticas adequadas de proteção, estes acabam sendo apropriados de forma monopolista pelo setor privado que, dentro de uma lógica de
negócio monopolista, bloqueia o acesso a tais obras. (MACHADO; CRAVEIRO,
2011, p. 486)

No mencionado estudo, são discriminadas três etapas envolvidas na cadeia de produção do conhecimento na Ciência. A primeira, referente à produção de conteúdos, corresponde
ao conjunto das atividades requeridas pela pesquisa. Esta etapa, portanto, é responsável pelo
maior investimento de recursos públicos: “Os principais custos são com salários, laboratórios,
pessoal técnico, bolsas e infraestrutura em geral”. (MACHADO; CRAVEIRO, 2011, p. 487)
A segunda etapa corresponde à avaliação, pelos pares, dos conteúdos produzidos, ou seja,
dos resultados da pesquisa na forma de publicação formal: trata-se de uma atividade igualmente sem ônus para os editores e que é assumida pelos pesquisadores que usam seu tempo
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de trabalho para tal tarefa. É somente na terceira etapa, conforme ainda os autores citados,
correspondendo à publicação dos conteúdos em si, que se encontra investimento privado.
Assim mesmo, esta fase pode envolver algum tipo de financiamento público (por exemplo,
taxas cobradas por editoras, pagas com verbas de pesquisa). Resumindo, enquanto o Estado,
e portanto o público, contribui com grande parte do investimento, a iniciativa privada detém
os direitos autorais e, portanto, define as condições de acesso e circulação de tal literatura.
Esse cenário de contradições é assim resumido por Ortellado; Machado (2006, p. 14):
“Temos um modelo no qual o público financia a pesquisa, financia a avaliação por pares e
depois financia a publicação. E, a despeito disso, as políticas de acesso são exercidas pelas
editoras privadas”.
O quadro até aqui traçado tem despertado reações contundentes por parte da comunidade científica. No sítio do jornal britânico The Guardian9 (trazendo inúmeras matérias sobre
acesso aberto) vê-se o protesto do premiado matemático Tim Gowers que declara, por meio
do artigo intitulado Elsevier – my part in its downfall (2012),10 os motivos pelos quais passou
a recusar-se a submeter artigos ou fazer revisão para qualquer revista acadêmica publicada
pela Elsevier (a maior editora científica no mundo, hoje). Nele, Gowers preconiza uma reação
coordenada dos pesquisadores contra a prática de negócios desta editora – os preços exacerbados de assinaturas das revistas que publica bem como o “pacote” de compras de assinaturas
que submete às bibliotecas.11 O resultado imediato da publicação do artigo – inesperado para
Gowers, conforme declarou – foi a criação do sítio The Cost of Knowledge12 por um, dentre
os milhares de leitores que o leram, levando os acadêmicos a registrar o seu protesto contra a
Elsevier. Esta iniciativa alcançou grande repercussão e adesão.
Conforme os problemas que se apresentam no referido cenário, são examinadas a seguir algumas estratégias para resolução destes problemas, que, diga-se de passagem, já se
encontram em curso. Refiro-me às recomendações e ações preconizadas e desenvolvidas pelo
movimento AA, aglutinadas em duas rotas: a verde (repositórios) e a dourada (revistas científicas). Para introduzir essa discussão, abordo primeiro os acontecimentos ligados ao surgimento do referido movimento AA.
9

Ver em: <http://www.guardian.co.uk>.

10

Ver em: <http://gowers.wordpress.com/2012/01/21/elsevier-my-part-in-its-downfall/>.

11

Nomeado como Big Deal, consiste na compra, pelas bibliotecas universitárias, de assinaturas de um conjunto de revistas
num pacote determinado pelas editoras que, mediante os contratos impostos às bibliotecas, ampliam extraordinariamente
o seu poder de controlar os termos e as condições do mercado da informação. Tais contratos apresentam, inclusive, cláusulas de confidencialidade e exigem dos bibliotecários muita habilidade e persistência para a negociação. Os problemas são
de tal monta que a Association of Research Libraries-ARL aprovou recentemente uma resolução que recomenda fortemente
que as bibliotecas membros ARL se abstenham de assinar acordos que incluam cláusulas de confidencialidade ou sigilo com
editores ou fornecedores, tanto individualmente quanto por meio de consórcios. (FRAZIER, 2001)

12

Ver em: <http://thecostofknowledge.com/>.
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Origens, ações e recomendações do movimento AA: vias verde e dourada
O movimento AA emerge, em âmbito internacional, de forma organizada e com forte
conotação política, no início da década de 2000. Mais precisamente, em dezembro de 2001,
ocorre uma importante reunião na cidade de Budapeste, da qual resultou a primeira declaração de princípios em prol do AA. No texto da referida declaração13 encontra-se
Uma tradição e uma nova tecnologia convergiram para viabilizar um bem
público sem precedentes. A antiga tradição é a disposição de cientistas e acadêmicos em publicar o fruto de suas pesquisas sem remuneração, em nome
da transparência e democratização do conhecimento. A nova tecnologia é
a internet. […] Por ‘acesso aberto’ a esta literatura, nos referimos à sua disponibilidade gratuita na internet, permitindo a qualquer usuário ler, baixar,
copiar, distribuir, imprimir, buscar ou usar desta literatura com qualquer propósito legal, sem nenhuma barreira financeira, legal ou técnica que não o simples acesso à internet. A única limitação quanto à reprodução e distribuição,
e o único papel do copyright neste domínio sendo o controle por parte dos
autores sobre a integridade de seu trabalho e o direito de ser propriamente
reconhecido e citado. (BUDAPEST..., [2002])

Consta também que esta é, ao mesmo tempo, “uma declaração de princípios, uma declaração de estratégias e uma declaração de compromissos”. (BUDAPEST..., [2002]).
No ano de 2003, em Bethesda, reuniram-se editores científicos da área Biomédica, concordando com os princípios do AA. No mesmo ano de 2003 ocorreu em Berlim uma outra
importante reunião, dela resultando uma declaração reafirmando que a missão da comunidade acadêmica é disseminar o conhecimento científico de forma rápida e em larga escala para
a sociedade e sublinhando novas formas de difusão possíveis, especialmente o acesso livre por
meio da Internet.
Vale mencionar quatro documentos emanados de outros importantes encontros internacionais: “Declaração sobre o acesso à informação científica” – reunião realizada na Cidade
do México em 2003, quando estiveram presentes representantes de 70 academias de ciência
de diversos países; “Declaração sobre o acesso aos dados de pesquisa com fundos públicos”
– Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Paris, 2004; “Declaração sobre o acesso aberto à literatura acadêmica e à documentação de pesquisa” – International Federation of Library Associations (IFLA), 2004, realizada em Haia; “Compromisso
do Minho – Países Lusófonos”, ocorrida na Universidade do Minho, Portugal, em 2006.

13

Ver em:<http://www.opensocietyfoundations.org/openaccess/read>.
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Ainda no tocante à historicidade do movimento AA, no que diz respeito ao Brasil, merecem registro as seguintes iniciativas: em setembro de 2005, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) lançou a “Manifestação Brasileira de Apoio ao Acesso Livre à Informação Científica”. Na mesma ocasião, no âmbito do 9º Congresso Mundial
de Informação em Saúde e Bibliotecas, foi lançada a “Declaração de Salvador sobre o Acesso
Aberto: a perspectiva dos países em desenvolvimento”; em dezembro de 2005, um grupo de
pesquisadores fez a “Carta de São Paulo” e, em 2006, a Associação Nacional de Pesquisa e Pósgraduação de Psicologia (ANPEPP) lançou em seu congresso a “Declaração de Florianópolis”
em favor do movimento mundial pelo acesso aberto.14
Com o objetivo de apoiar e ampliar o alcance da atividade científica e otimizar o acesso
aos seus resultados, o movimento AA visa a incrementar a disponibilização, através da Internet, dos resultados de pesquisa científica de forma livre e irrestrita para os usuários da web.
Tomando-se as palavras de Harnad (2007. p. x), a principal finalidade do movimento AA é
“maximizar o acesso aos resultados de pesquisa, aplicações, impacto e, consequentemente, a
produtividade na pesquisa e o [seu] progresso”.

Recomendações do movimento AA
As propostas do movimento AA aglutinam-se em duas vias: a via verde, referente à
criação de repositórios institucionais e a Via Dourada, voltada para as revistas científicas em
AA. A recomendação de que sejam implementadas essas duas estratégias complementares
encontra-se explicitada no texto da declaração de Budapeste. Assim, a via verde consiste no
auto-arquivamento de artigos em repositórios de acesso público: para isto, autores obtêm
permissão – sinal verde – dos editores. A via dourada refere-se a revistas científicas cujo
conteúdo esteja em acesso aberto – independentemente do modelo de negócios adotados
por estas – e que esta condição seja garantida pelos editores, que também devem permitir o
arquivamento dos artigos em repositórios.
É importante acrescentar que as estratégias “ouro” e “verde diferem em, pelo menos,
dois aspectos fundamentais [...] nos papéis que desempenham no universo de comunicação
acadêmica”, conforme Suber (2012, p. 52) primeiro, revistas em AA e repositórios diferem em
sua relação com a revisão por pares. As revistas AA fazem a revisão por pares, enquanto os
repositórios geralmente não, embora hospedem e disseminem artigos avaliados pelos pares.
Em segundo lugar, revistas AA obtêm os direitos ou permissões que necessitam diretamen14

Estes acontecimentos foram arrolados por Hélio Kuramoto em seu blog sobre acesso livre. Ver em: http://kuramoto.blog.br.
Acesso em: out. 2012.
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te dos detentores de direitos, podendo gerar permissão para reutilização. Já os repositórios
solicitam aos depositantes que obtenham os direitos por conta própria. Mesmo quando os
depositantes são os próprios autores, eles podem já ter transferido os direitos fundamentais
para os editores.
Ainda sobre os repositórios institucionais, estes nascem como veículo para a difusão
informal e veloz da literatura científica, previamente à respectiva validação por pares e rapidamente tornam-se um espaço informacional cujo foco é a produção intelectual de determinada instituição. Representam uma convergência lógica entre as iniciativas de auto-arquivamento,15 o descontentamento das bibliotecas com o monopólio do sistema tradicional de
publicação dos periódicos e a disponibilidade de redes digitais e tecnologias de publicação.
Complementares ou “parceiros das revistas científicas eletrônicas de acesso aberto”, os repositórios se apresentam como resposta às demandas “por maior disseminação, acesso, distribuição e preservação do conhecimento científico”. (FERREIRA, 2008, p. 13)
Como venho apontando, nas últimas décadas acentua-se a mobilização da comunidade
científica com a finalidade de minimizar o cerceamento que o direito autoral impõe ao compartilhamento de obras intelectuais. Uma forma encontrada para flexibilizar as leis de direito
autoral, garantindo, assim, o acesso a uma determinada obra e ao mesmo tempo protegendo
os autores que publicam suas obras em modelos abertos, é o uso das licenças livres.

A licença Creative Commons
Dentre as licenças livres existentes, destaca-se aqui a licença Creative Commons16 – CC.
Ela é fruto de uma organização sem fins lucrativos, criada oficialmente em 2001 e estabelecida
em Massachusetts, com sede na Stanford University e origina-se da Licença Pública Geral do
sistema GNU da Free Software Foundation (FSF), concebido por Richard Stallman. (LESSIG,
2005, p. 255; ORTELLADO, 2002)
Licenças livres ou licenças de uso flexível, como é o caso da CC, são licenças jurídicas
que permitem que os autores ou detentores de direitos autorais expressem de forma clara e
precisa que sua obra é livre para distribuição, cópia e utilização. Tais licenças fundamentamse na possibilidade que cada indivíduo tem, como autor ou titular de direito autoral, de permitir o acesso às suas obras, autorizando que outros possam copiá-las, utilizá-las e criar obras
derivadas. (LEMOS, 2005, p. 83)

15

Prática de depósito, pelo autor, do seu trabalho em um repositório AA.

16

Disponível em: <http://www.creativecommons.org.br/>. Acesso em: abr. 2010.
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De acordo com Lessig (2005, p. 255), idealizador da licença CC e um dos maiores defensores do movimento “Cultura Livre”,17 o principal objetivo desta licença é
Criar uma camada de conteúdo, governada por uma camada de leis de copyright racionais, sobre as quais outros poderão construir. As escolhas voluntárias
das pessoas e dos criadores irão tornar tal conteúdo disponível.

Para Lemos, (2005, p. 83) CC é um tipo de licença que “cria instrumentos jurídicos
para que um autor, um criador ou uma entidade diga de modo claro e preciso [...] que uma
determinada obra intelectual sua é livre para distribuição, cópia e utilização”. Ainda segundo
Lemos (2005), a ideia da referida licença é permitir a criação de uma coletividade de obras
culturais publicamente acessíveis. Na perspectiva da mudança de “todos os direitos reservados” para “alguns direitos reservados”, a licença CC busca atender aos interesses dos titulares
de direito autoral nas mais variadas áreas. Assim, o autor ou detentor de direitos autorais poderá optar por uma licença específica que lhe seja mais conveniente. (LEMOS, 2005; LESSIG,
2005)
Dentre as modalidades de licença CC, o modelo “Atribuição” (CC-BY) é o mais adotado internacionalmente, pois é menos restritivo e mais compatível com o movimento AA.
Permite copiar, distribuir, transmitir, adaptar e utilizar para fins comerciais o conteúdo dos
trabalhos licenciados. Tudo com a devida atribuição à autoria do trabalho, sendo esta a única
exigência/restrição ao seu uso.
Parafraseando Carolina Rossini,18 já se pode dizer que esta não é mais uma licença
alternativa e sim uma forma de gestão da propriedade intelectual que oferece novas perspectivas para o acesso pleno – aberto e livre – à informação científica. Acrescento, baseando-me
no pensador Milton Santos (1997), que a licença CC é, hoje, uma ferramenta ou um “objeto
científico, técnico, informacional” e político19 para viabilizar o AA.
Tendo discorrido sobre este importante dispositivo criado para que o titular do direito
autoral expresse a sua vontade e disposição de “abrir” a informação para acesso ampliado,
17

Expressão que se refere a culturas que deixam uma grande parcela de seus elementos culturais aberta para que outros possam ter acesso e usar, sem haver a necessidade de pedir permissão para tal. (LESSIG, 2005, p. 28)

18

Em palestra proferida no seminário Políticas de Informação: avanços e desafios rumo à gestão do conhecimento, promovido
pela VPEIC/Fiocruz. (http://portal.fiocruz.br/).

19

Referindo-se à feição de tais objetos, Santos (1997, p. 52) aponta que estes “seriam o produto de uma elaboração social”,
portanto diferentes das “coisas, estas sendo o produto de uma elaboração natural”. E acrescenta: “[um] objeto é científico
graças à natureza de sua concepção, é técnico por sua estrutura interna, é científico-técnico porque sua produção e funcionamento não separam técnica e ciência. E é, também, informacional porque, de um lado, é chamado a produzir um
trabalho preciso – que é uma informação – e, de outro lado, funciona a partir de informações”. Em nossa visão, à concepção
de Santos (1997), podemos acrescentar em relação à licença CC: o objeto é também político, porque é fruto de ação política
e porque foi concebido para apoiar e propiciar ações de cunho e efeitos políticos. (SANTOS, 1997, p. 171)
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focalizo, então, a declaração BOAI 10.20 Trata-se do documento de proposição dos rumos do
AA feito dez anos depois da primeira reunião realizada em Budapeste, que estabeleceu o AA
como padrão para “todas as novas publicações científicas com revisão por pares”. (BUDAPEST..., [2012])

O futuro
Para os próximos dez anos, é proposto um conjunto de recomendações21 sobre políticas; licenciamento e reutilização; infraestrutura e sustentabilidade; promoção e coordenação. Do conjunto destas recomendações, resumo e aponto as que considero mais expressivas
para ilustrar dimensões – legal, política e ética – que distingo como relevantes para que seja
percebido o alcance dos acontecimentos em torno do AA: 1) Dimensão legal: em relação às
Universidades – todas devem manter um repositório e políticas que assegurem o depósito no
repositório designado pela instituição de todos os futuros artigos científicos (com revisão por
pares) da autoria dos seus membros. Os depósitos devem ser feitos tão cedo quanto possível,
preferencialmente no momento de aceitação para publicação e não após a data da publicação
formal. Recomenda-se a licença CC (Atribuição CC-BY) ou equivalente, como a ideal para
a publicação, distribuição, uso e reutilização de trabalho acadêmico. 2) Dimensão política:
a campanha mundial pelo AA aos artigos científicos deve trabalhar em maior proximidade com a campanha mundial pelo AA aos livros, teses e dissertações, dados científicos, dados governamentais, recursos educativos e código-fonte. Encoraja-se a experimentação com
diferentes métodos de revisão pós-publicação. 3) Dimensão ética: deve-se fazer mais para
consciencializaros editores de revistas, os editores científicos, revisores e pesquisadores dos
padrões de conduta profissional para publicação em AA, por exemplo, quanto ao licenciamento, processo editorial, apelo à submissão de artigos em AA, identificação de propriedade
e gestão de taxas de publicação.
Acrescento, ainda, as seguintes afirmações contidas no documento de recomendações:
O AA beneficia a pesquisa e os pesquisadores, e sua falta prejudica-os; o AA à
pesquisa financiada com recursos públicos beneficia os contribuintes e aumenta
o retorno do seu investimento na pesquisa. Existem benefícios econômicos bem
como benefícios acadêmicos e científicos; o AA amplifica o valor social da pesquisa, e as políticas AA amplificam o valor social das agências de financiamento e
das instituições de pesquisa; os custos do AA podem ser suportados sem adicio-

20

Ver em: http://www.opensocietyfoundations.org/openaccess/boai-10-recommendations.

21

Ver em: http://www.opensocietyfoundations.org/openaccess/boai-10-translations/portuguese-brazilian-translation.
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nar mais dinheiro ao atual sistema de comunicação científica; o AA é consistente
com as leis de direitos de autor em qualquer parte do mundo, e concede quer
aos autores quer aos leitores mais direitos do que os que possuem no âmbito dos
acordos de publicação convencionais; o AA é consistente com os mais elevados
padrões de qualidade. (BUDAPEST..., [2012])

O crescente desenvolvimento do AA em todo o mundo pode ser aquilatado na consulta
aos dados oferecidos pelo Open Acess Map, projeto desenvolvido pela Open Society Foundations.22 Por meio desta iniciativa, pode-se não só obter uma visão geral e atualizada dos
números de repositórios e de revistas em acesso aberto em todo o mundo, como realizar
pesquisas para obter informações mais precisas sobre as demais iniciativas em torno do AA,
como políticas de financiamento, documentos governamentais, mandatos universitários etc.

Conclusão
O AA é amplamente debatido nos parlamentos de grande parte do mundo. Nos Estados Unidos vê-se avançar a formulação de políticas públicas de acesso aberto. Recentemente
o governo americano fez publicar um memorando23 estendendo as medidas de AA adotadas
pelo National Institute of Health (NIH) às demais agências de fomento americanas. Trata-se
de medida de reconhecido alcance.
O movimento preocupa-se especialmente com os direitos humanos e com a transparência da informação. As leis de acesso à informação, existentes em mais de 90 países, dentre
os quais o Brasil – Lei n.º 12.527, sancionada em 18/11/2011, regulamentada pelo Decreto n.º
7.724, de 16 de maio de 2012 – e que inclusive alcançam a informação científica, são também
um acontecimento de cunho político a merecer destaque quando se examina o cenário em
tela.
No Brasil, tramita lentamente no Senado da República o Projeto de Lei n.º – PLS n.º
387/2011, apresentado pelo senador Rodrigo Rollemberg,24 que trata da implantação de repositórios nas universidades e institutos de pesquisa brasileiros e da obrigatoriedade de pesquisadores/professores dessas instituições depositarem nos repositórios uma cópia da sua

22

Ver em: <http://www.openaccessmap.org>. É apoiado e parceiro das seguintes iniciativas: TakingITGlobal (http://www.tigweb.org/); EIFL (http://www.eifl.net/); EOS (http://www.openscholarship.org/jcms/j_6/accueil); SPARC (http://www.arl.
org/sparc/) ; OASIS (http://www.openoasis.org/).

23

Datado de 22 de fevereiro de 2013. Cf.: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/ostp_public_access_
memo_2013.pdf.

24

Ver em: <http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2013/05/28/comissao-aprova-disseminacao-de-producao-cientifica-e-tecnologica-pela-internet>. Acesso em: ago. 2013.
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produção científica. Sua aprovação é extremamente importante, pois trata-se de estabelecer
uma política nacional de AA. Contudo, o país já conta com algumas importantes iniciativas
que formalizam uma política de acesso aberto ao conhecimento25 por parte das seguintes instituições: Universidade Federal do Rio Grande – FURG (1 jun 2011), Universidade Federal do
Rio Grande do Sul – UFRGS (14 jun. 2011), Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca
– Fiocruz (23 out. 2012) e Universidade de São Paulo – USP (5 nov. 2012). Destaco ainda o
Scielo,26 pioneiro na disponibilização de revistas científicas em AA na Internet.
Volto a lembrar e sublinhar que grande parte do conhecimento científico produzido
no Brasil é financiado com recursos públicos, por instituições de fomento tais como as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) em diversos estados da federação, o Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes). Assim, julgo oportuno que as agências financiadoras
tenham maior envolvimento com as questões inerentes ao AA, bem como que o setor editorial se abra de forma mais efetiva para usos ampliados de suas publicações, principalmente
aquelas que tenham fins educacionais e científicos.
Afirmo que a dimensão legal é central para um maior entendimento do alcance, das
perspectivas e dos problemas enfrentados pelo movimento AA e acredito que as dimensões
políticas e éticas balizam e contribuem para orientar as medidas para a sua promoção.
A comunicação científica é uma temática nevrálgica, num cenário de transformações
provocadas pelas TIC e de demandas crescentes por maior abertura e democratização do conhecimento. Sublinho a importância da intensificação do debate em torno do direito autoral e
do compromisso dos pesquisadores de qualquer campo do saber com a ampliação do alcance
do AA para fortalecer a produção e a difusão do conhecimento científico. Neste sentido, assim como às demais áreas do conhecimento, cabe à Arquivologia suscitar e abrigar trabalhos
que contemplem as novas possibilidades que buscam tornar viáveis o acesso e o uso da informação científica de forma mais efetiva.
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A Reparq e a proposta de uma Associação de Ensino
e Pesquisa em Arquivologia no cenário arquivístico
brasileiro: balanço e perspectivas

Cynthia Roncaglio

Este trabalho procura, uma vez mais, trazer alguns subsídios para a reflexão da comunidade acadêmica e profissional, que participa da III Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa
em Arquivologia (Reparq), a qual se amplia em número, gênero e grau a cada Reunião, sobre
a importância de se criar uma associação científica na área de Arquivologia.
Na I Reparq, que ocorreu em junho de 2010, em Brasília, quando conseguimos reunir
pela primeira vez os coordenadores e representantes dos Cursos de Arquivologia de todo o
Brasil, foi aprovada a criação de um Grupo de Trabalho (GT) com o objetivo de estudar a criação da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia. Este trabalho, coordenado por mim, contou com a colaboração de outras colegas, a saber: professoras Leandra Bizello
(UNESP), Nelma Araújo (UEL), Eliana Bahia (UFSC) e Jacqueline Echeverria (UEPB).
A proposta preliminar desenvolvida pelos membros do GT foi discutida, a partir de
março de 2011, no âmbito do grupo de discussão virtual, criado logo após a I Reparq e, no
sítio da II Reparq, onde foi disposta para consulta pública no endereço eletrônico <https://
sites.google.com/a/arquivistica.org/reparq/consulta-publica>.
Na II Reparq, que ocorreu em novembro de 2011, no Rio de Janeiro, a proposta desenvolvida pelos membros do GT e as sugestões enviadas pela comunidade arquivística foram
apresentadas em uma palestra proferida por mim, a fim de suscitar novamente a discussão
e dar encaminhamentos sobre o assunto. Ainda na II Reparq foram aprovadas as seguintes
recomendações sobre esse assunto:

245

REPARQ.indd 245

16/10/15 09:22

Instalação do Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia com o
objetivo de assegurar a criação e instalação da entidade nacional de ensino e
pesquisa em Arquivologia e desenvolver ações que favoreçam o desenvolvimento do ensino e da pesquisa na área. Cumprido o objetivo de criação da
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia, o Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia será extinto;
O Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia contará com a seguinte equipe de coordenação: Profa. Dra. Angélica Marques (UnB), Prof. Dr.
Daniel Flores (UFSM), Prof. Dr. José Maria Jardim (UNIRIO), Profa. Ms. Aurora Freixo (UFBA) e Dr. Paulo Elian dos Santos (COC-Fiocruz). (MARIZ;
JARDIM; SILVA, 2012, p. 512)

Em junho de 2012, a proposta de criação da associação foi novamente enviada para o
grupo de discussão virtual, solicitando sugestões até setembro de 2012, para que pudessem
ser discutidas ainda na reunião do Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia,
durante o V Congresso Nacional de Arquivologia (CNA), ocorrido em outubro do mesmo
ano, em Salvador. O tema foi apresentado no Fórum pela Profª Nelma Araújo, membro do
GT. A proposta foi aprovada pela maioria, sendo feita uma sugestão pelo Prof. José Maria
Jardim de que a sigla da associação a ser criada seja ABEPARQ ao invés de ABEPA.1
Feito este breve relato dos trabalhos realizados, salienta-se que, ainda mais importante
do que estabelecer a configuração jurídica da entidade, o conteúdo do estatuto e o nome e
a sigla da associação, é fundamental a comunidade arquivística definir se considera ou não
pertinente criar uma associação de cunho científico e se está disposta a colaborar para a sua
efetiva criação.
Sob o risco de me tornar um pouco repetitiva, seja pela retomada do assunto sobre
as associações, já abordado em artigo anterior (RONCAGLIO, 2012), seja porque diversos autores já têm se debruçado sobre o desenvolvimento de um campo científico da
Arquivologia no Brasil, retomo neste artigo algumas breves constatações e/ou evidências
(quantitativas e qualitativas) que nortearam a proposta de criação da entidade. Também
trago alguns outros elementos para a nossa reflexão, relacionados às políticas públicas
brasileiras, mais especificamente a política científica e tecnológica, que justificam e corroboram a necessidade e a importância de criação de uma entidade associativa de caráter
científico para a área.

1

A sugestão é pertinente, considerando-se que já existe uma associação com a mesma sigla no Brasil, denominada Associação Brasileira de Empresas de Planejamento Agropecuário.
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Contexto da proposta de criação de uma associação científica em
Arquivologia
Os resultados da I Reparq, realizada em 2010, referentes à evolução do ensino e pesquisa em Arquivologia no Brasil, evidenciaram que a área, desde os anos 1970, vem gradativamente se expandindo. (MARQUES; RONCAGLIO; RODRIGUES, 2011) A cada ano os dados
precisam ser atualizados, pois as mudanças têm sido rápidas e constantes.
Referente aos cursos de graduação quase todos eles foram criados em universidades
públicas federais. Nos anos 1970 foram criados três cursos de graduação em Arquivologia
(UNIRIO, UFSM e UFF); na década de 1980, apesar de algumas tentativas, não foi criado
nenhum curso, porém, nos anos 1990, foram criados quatro cursos (UnB, UEL, UFBA, UFRGS,) e, a partir do ano 2000, com o incentivo dado pelo Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), foram criados mais nove cursos
(Unesp/Marília, UFES, UEPB, UFPB, UFMG, FURG, UFSC, UFAM, UFPA). Portanto, hoje
temos dezesseis cursos de graduação nas cinco regiões do Brasil.
Em 2012 foi criado, na UNIRIO, o primeiro mestrado stricto sensu em Arquivologia no
Brasil. É o primeiro também da América Latina em língua portuguesa. Mesmo tendo surgido
apenas recentemente um curso de pós-graduação na área específica, várias pesquisas têm
demonstrado um incremento da produção científica em nível de mestrado e doutorado. Embora essa produção ainda esteja vinculada a cursos e áreas diversas (Ciência da Informação,
História, Letras etc.), em um mapeamento preliminar realizado entre o final do ano de 2011
e o início do ano de 2012, por meio de questionários enviados às universidades e no banco
de teses da Capes, Marques e Roncaglio (2012, p. 84) identificaram duzentas e quarenta e sete
pesquisas com os temas arquivo e Arquivologia, sendo duzentas e nove dissertações e trinta
e oito teses.
O período no qual essas pesquisas foram concluídas nos permite estabelecer certa correspondência com o aumento de número de cursos de graduação, pois na década de 1970,
foi identificada apenas uma dissertação; na de 1980, três; na de 1990, trinta e oito; e na de
2000, duzentas e cinco pesquisas (MARQUES; RONCAGLIO, 2012, p. 84) Desperta ainda a
atenção o fato de que várias dessas dissertações e teses tem como objeto de estudo a própria
Arquivologia no Brasil.
Em relação à criação de grupos de pesquisa, José Maria Jardim (2011, p. 62) fez uma
busca no Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em março de 2010, usando as seguintes palavras-chave: Arquivologia, arquivística, arquivos, arquivos públicos, arquivos privados, documentos arquivísticos
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e informação arquivística. Refiz essa busca em outubro de 2013, usando as mesmas palavraschave, para fins comparativos. O resultado é o seguinte:
Quadro 1 – Grupos de Pesquisa do CNPq
Grupos de Pesquisa do CNPq
Palavras-Chave

Março de 2010

Outubro de 2013

Arquivologia

07

15

arquivística

13

17

arquivos

58

91

arquivos públicos

04

05

arquivos privados

01

01

documentosarquivísticos

01

04

informaçãoarquivística

0

09

Fonte: elaborado pela autora.2

Como se pode observar, não só há uma quantidade significativa de grupos de pesquisa
estudando temas específicos da área, como este número, em três anos e meio, demonstra um
crescimento considerável, tendo em vista não existir cursos de pós-graduação específicos na
área, exceto o mestrado profissional recém-criado.
Outro dado importante, que não poderia deixar de ser mencionado, devido ao seu
significado em termos de reconhecimento e visibilidade da área, é o conjunto de prêmios
recebidos pela Profa. Angélica Alves da Cunha Marques, em decorrência da sua pesquisa de
doutorado sobre Arquivologia, no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da
Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de Brasília. A tese, intitulada Interlocuções entre a Arquivologia nacional e a internacional no delineamento da disciplina no Brasil, ganhou o primeiro lugar no Concurso de Monografia Prêmio Maria Odila Fonseca, promovido
pela Associação dos Arquivistas Brasileiros; o primeiro lugar no Prêmio ANCIB Melhor Tese,
da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação; e, o primeiro lugar no Prêmio Capes de Tese Edição 2012 – área de Ciências Sociais Aplicadas 1. Os dois
últimos prêmios citados expressam, respectivamente, a presença e a interlocução crescente
da Arquivologia no principal evento de Ciência da Informação no Brasil e o reconhecimento
de pesquisadores da área em uma das principais agências de fomento do país. Além disso,
há uma dimensão simbólica desses prêmios para a própria comunidade arquivística; não são
2

Conforme pesquisa realizada no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq.
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apenas as pessoas diretamente envolvidas no trabalho (pesquisadora, sua orientadora e co
-orientadora) e o programa de pós-graduação de uma universidade que ganham com isso,
mas todas as gerações passadas que se dedicaram ao ensino e a pesquisa em Arquivologia no
Brasil, e as futuras que começam a se delinear agora.
Quanto à comunicação científica formal, baseada na comunicação escrita, fundamental para divulgar os resultados das pesquisas e dar visibilidade e reconhecimento (quantitativo
e qualitativo) à área, ainda é incipiente. A publicação de livros específicos na área, conforme
pesquisa preliminar, realizada em 2012, por Marques e Roncaglio (2012), não chega a uma
centena. Atualmente são publicados, em meio impresso e/ou digital, seis periódicos direta ou
indiretamente relacionados à área:3
• Acervo – publicação semestral voltada para divulgação de estudos e fontes nas áreas de
ciências humanas e sociais aplicadas, especialmente Arquivologia (Qualis B3);
• Ágora – publicação semestral do Arquivo Público do Estado de Santa Catarina & Curso
de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Catarina, voltada para divulgação de
resultados de estudos originais, quantitativos ou qualitativos da área de Arquivologia
(Qualis B1);
• Arquivística.Net – publicação semestral de trabalhos inéditos relacionados com a Arquivística ou que apresentam estudos e pesquisas nos demais campos ligados à Ciência
da Informação (Qualis B4);
• Arquivo & Administração – publicação semestral da Associação dos Arquivistas Brasileiros (QualisB1);
• Cadernos AEL – publicação semestral do Arquivo Edgard Leuenroth – Centro de Pesquisa e Documentação Social/IFCH/UNICAMP, cujo objetivo é divulgar artigos e fontes de pesquisa cujos temas componham seu acervo (Qualis B4);
• Cenário Arquivístico – periódico semestral da Associação Brasiliense de Arquivologia
(ABARQ), destinado à publicação e divulgação de literatura e documentação técnicocientífica de interesse da Arquivologia (ainda sem qualificação no Sistema Qualis da
Capes);
• Ciência da Informação – publicação quadrimestral do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, voltada para publicação de trabalhos inéditos relacionados com a Ciência da Informação ou que apresentem resultados de estudos e pesquisas
sobre as atividades do setor de informação em ciência e tecnologia (Qualis B1);

3

A indicação do estrato de qualificação apresentado aqui, refere-se à avaliação/classificação de periódicos no ano de 2012 e
à avaliação recebida na área de Ciências Sociais Aplicadas 1, na qual está inserida a subárea Arquivologia, pois um mesmo
periódico pode ser classificado em duas ou mais áreas distintas e receber diferentes avaliações.

A Reparq e a proposta de uma Associação de Ensino e Pesquisa em Arquivologia...

REPARQ.indd 249

249

16/10/15 09:22

• Encontros Bibli – publicação quadrimestral da Universidade Federal de Santa Catarina,
na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação que tem como missão difundir o
conhecimento novo e inovador em Biblioteconomia, Ciência da Informação, Arquivologia e áreas correlatas abrangendo interesses técnico-tecnológicos e humano-sociais
(Qualis B1);
• Informação Arquivística – publicação semestral da Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro (AAERJ) (Qualis B5).

Observa-se que, além de poucas publicações periódicas específicas, sendo algumas
bem recentes, e sem adentrar no mérito da qualidade, quase todas elas estão ligadas a associações e instituições arquivísticas, exceto a Revista Arquivística.Net, sem vínculo institucional.
A reduzida presença de periódicos produzidos e veiculados pelas universidades, das quais
supostamente emana a maior parte das pesquisas arquivísticas, aponta para a necessidade
de analisar mais sistematicamente quais são os possíveis fatores que dificultam o desenvolvimento da comunicação científica, dentre eles: falta de apoio institucional, de conhecimentos
técnicos e tecnológicos de editoração, de organização da comunidade científica, de estímulo à
produção docente e discente e uma cultura acadêmica pouco voltada para a produção escrita.
Referente à comunicação científica semiformal ou informal, vale lembrar a periodicidade de três eventos na área: O Congresso Brasileiro de Arquivologia (CBA), realizado desde
1972, por iniciativa da Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB); o Congresso Nacional
de Arquivologia (CNA), realizado desde 2004, por iniciativa da Executiva Nacional de Associações Regionais de Arquivologia (ENARA), e a Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em
Arquivologia (Reparq), desde 2010, por iniciativa dos docentes dos cursos de Arquivologia
das universidades federais brasileiras.
Conforme evidenciado nos dados apresentados aqui, passíveis ainda de maior precisão,
e nas constatações que vêm sendo feitas por vários autores da área, não há dúvidas que a Arquivologia no Brasil, assim como em diversas partes do mundo, respeitadas as especificidades
históricas e culturais, passa por um período de transformações técnicas, tecnológicas, teóricas
e epistemológicas. A afirmação da identidade dessa disciplina, forjada historicamente no empirismo, e sem abrir mão da natureza interdisciplinar que a originou, é um desafio permanente para docentes, discentes, pesquisadores e profissionais da área que, em alguns casos, atuam
em mais de uma atividade (são, ao mesmo tempo, docentes, pesquisadores e técnicos) ou em
mais de um tipo de instituição (empresas públicas ou privadas, universidades, instituições
arquivísticas, associações profissionais etc.). Tal pluralidade, ao mesmo tempo em que permite uma visão abrangente dos problemas a serem sanados, dificulta, dentre outros aspectos, a
construção de um aporte teórico e o estabelecimento de consensos terminológicos.
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Parece não existir dúvida, entretanto, que a Arquivologia é uma ciência. Têm-se desenvolvido teorias, conceitos, princípios que buscam conhecer, investigar e consolidar uma área
de conhecimento. A disciplina é reconhecida no meio científico, faz parte dele, desenvolve-se
nele. É uma ciência madura? Certamente que não é. Pode-se dizer, metaforicamente, que é
uma ciência adolescente, cheia de dúvidas em relação à sua identidade, com conflitos imensos
em relação ao seu futuro, com necessidade de autoafirmação talvez excessiva, mas, com todas
as suas ambiguidades e dilemas, é uma ciência. A maturação da disciplina dependerá, dentre
outros fatores, da verticalização dos estudos, técnicos e científicos, da organização e do diálogo permanente da comunidade arquivística em todas as instâncias possíveis (acadêmicas,
profissionais, associativas) em âmbito nacional e internacional.
Quanto à identidade, de acordo com Castells (2000, p. 23), além de ser um processo de
construção de significados culturais, é dinâmica e, ainda,
Vale-se da matéria-prima fornecida pela história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho religioso. Porém todos
esses materiais são processados pelos indivíduos, grupos sociais e sociedades,
que reorganizam seu significado em função de tendências sociais e projetos
culturais enraizados em sua estrutura social, bem como em sua visão de tempo/espaço.

No caso da trajetória da Arquivologia brasileira, em que pesem as relações de poder
institucionalizantes, a fim de construir uma racionalidade cognitivo-instrumental adequada
para a manutenção do poder e dos atores sociais envolvidos, essa passa por um processo de
identificação de suas múltiplas identidades, de autoconhecimento e rearranjo de relações de
poder (institucionais, coletivas e individuais) que podem assumir novos significados e gerar
novas perspectivas científicas e sociais.

Associações Científicas, Ciência e Política Científica e Tecnológica no
Brasil
Como diz Geraldina Porto Witter (2007, p. 2),
Com o desenvolvimento das ciências surgiram necessidades que precisavam ser
resolvidas para nortear e dar continuidade ao progresso científico e para que o
mesmo se fizesse cada vez mais rapidamente. As sociedades científicas surgiram,
em parte, em decorrência da necessidade de ampliar o contato e o conhecimento
entre cientistas e como forma de se obter o aceite dos pares.
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No caso da Arquivologia brasileira, o movimento associativo teve seu início em 1971,
com a criação da Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB), que tinha como objetivos
“dignificar a profissão de Arquivista e contribuir para o desenvolvimento da Arquivologia
Brasileira”.4 Estudos recentes reconhecem a importância histórica desta Associação para a
valorização dos arquivos perante o Estado e a Sociedade, para a regulamentação da profissão
do arquivista e para o apoio à institucionalização de um campo científico na área. (GOMES,
2011; MARQUES, 2011; SILVA, 2013; SOUZA, 2011)
Porém, considerando os próprios dados anteriormente apresentados da evolução e
do crescimento do ensino e da pesquisa em Arquivologia no Brasil, nota-se que houve um
avanço significativo de experiências, conhecimentos e, sobretudo, o surgimento de uma comunidade de pesquisa que demanda novos movimentos associativos, dentre os quais, a de
uma associação nacional de caráter científico que possa atuar de forma mais incisiva junto a
instâncias administrativas, legislativas, órgãos financiadores e planejadores e também junto
a outras entidades científicas ou acadêmicas de caráter nacional – generalistas ou específicas.
Entende-se comunidade de pesquisa aqui, nos termos apresentados por Dias (2011, p. 325)
Como o conjunto de profissionais envolvidos com atividades científicas,
tecnológicas e acadêmicas em geral. Trata-se de um grupo heterogêneo de
indivíduos e instituições que, em geral, compartilham de valores, interesses, ideologias e práticas profissionais bastante próximas, o que permite que
seja tratado, sem prejuízos significativos, como uma categoria de análise
específica.

Essa comunidade de pesquisa, na análise crítica de Dias (2011), é considerada como
o ator dominante da política científica e tecnológica no Brasil em contraponto às demandas
mais amplas de outros atores sociais que não participam, ou participam marginalmente, das
fases de elaboração, implementação e monitoramento dessa política.5 No entanto, observando
o caso específico da comunidade de pesquisa em Arquivologia, ela ainda é tão invisível, que
sequer podemos dizer que ela influencia objetivamente na política científica e tecnológica,6
embora seja necessária e urgente a sua inserção neste campo.

4

Associação dos Arquivistas Brasileiros. Disponível em: http://www.aab.org.br/?page_id=25 >.

5

O autor reconhece, entretanto, que, em democracias “imaturas” como a brasileira, esse quadro é comum a todas as políticas
públicas. Todavia, considera notável essa dominância no caso da política científica e tecnológica. (DIAS, 2011)

6

Dias (2011, p. 323) chama atenção também para o caráter teórico-metodológico, analisado por vários autores do campo dos
Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia, “de acordo com a qual a ciência estaria se tornando cada vez mais tecnológica
e a tecnologia, mais científica. Essas duas dimensões estariam tão estreitamente ligadas que seria impossível detectar a
fronteira que as separa, inclusive no plano das políticas públicas”.
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Mas, para isso, é preciso que vejamos a Arquivologia como uma ciência da informação e não como uma subárea da ciência da informação, tal como classificada pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pela Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), desde 1984.7 É necessário que a vejamos
como capaz de estabelecer tanto relações multi e interdiciplinares com outras áreas, quanto de
desenvolver um campo de pesquisa fértil, promissor e fundamental para as ciências da informação, em particular, e para o desenvolvimento científico e tecnológico, em geral.
A importância da existência e atuação de associações científicas nos rumos da ciência e
tecnologia é tanta que vale a pena destacar que a própria criação de duas importantes agências
de fomento à pesquisa no Brasil, o CNPq e a Capes, ambas no ano de 1951, foi estimulada
pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), conforme consta no próprio
registro histórico do CNPq ([20--?]):
Em maio de 1948, um grupo de cientistas e de amigos da ciência decidiu
fundar, no Brasil, uma Sociedade para o Progresso da Ciência sem fins lucrativos nem cor político-partidária, voltada para a defesa do avanço científico
e tecnológico e do desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. (trecho
extraído da Publicação n.º 3 da SBPC, de 1951: ‘SBPC – fundação, evolução e
atividades’, reproduzido nos Cadernos SBPC Nº 7, 2004.) A criação da SBPC
– Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, veio reforçar os ideais da
necessidade de aparatos institucionais para o desenvolvimento da Ciência no
Brasil.
No caso do CNPq, salienta-se, ainda, no Portal da instituição, que a sua criação foi resultado do empenho pessoal de inúmeros colaboradores como o
próprio Almirante Álvaro Alberto, sucedido por membros ilustres da ciência
(entre eles, vários integrantes da ABC e da SBPC) que compõem a galeria dos
presidentes, conselheiros e diretores do CNPq com o legado de determinação
e perseverança na busca do progresso científico.

Não por acaso, a preocupação com a ciência e tecnologia surgiu no momento em que
ocorria um avanço do processo de industrialização no Brasil, marcado por fortes investimentos do Estado, via empresas estatais, mas também com a participação nada desprezível do
capital estrangeiro, que se tornaria acelerado nas décadas seguintes. Quando foi criado, em ja7

Em 2005, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em conjunto com a Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), constituíram
a Comissão Especial de Estudos com o objetivo de propor uma nova tabela de classificação das áreas do conhecimento.
Nesta classificação a grande área seria denominada de Ciências Socialmente Aplicáveis e dentro dela estariam, dentre
outras, as áreas de Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação. A proposta, porém, não foi implementada. Ver: Comissão Especial de Estudos CNPq, CAPES, FINEP. Nova tabela das áreas de conhecimento: versão
preliminar: proposta para discussão, setembro de 2005. Disponível em: http://memoria.cnpq.br/areasconhecimento/docs/
cee-areas_do_conhecimento.pdf.
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neiro de 1951, o então Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), sigla mantida até hoje, tinha
como finalidade promover investigações científica e tecnológica por sua própria iniciativa e
em cooperação com outras instituições do país e com o exterior e, a Campanha Nacional de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (atual Capes), criada meses depois, em julho,
tinha como objetivo de investir no aperfeiçoamento de pessoal de nível superior no país, para
assegurar a existência de técnicos e cientistas para atender à demanda potencial e crescente
do desenvolvimento nacional.
A missão do CNPq era ampla, uma espécie de “estado-maior da ciência, da técnica e da
indústria, capaz de traçar rumos seguros aos trabalhos de pesquisas” científicas e tecnológicas
do país, desenvolvendo-os e coordenando-os de modo sistemático. Após várias décadas, e
tendo passado por diversas reformulações da sua estrutura administrativa, sobretudo a partir da década de 1980, quando passa a ser vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia
(MCT), atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o CNPq intensificou
seus esforços na atividade de fomento científico e tecnológico e agora também na inovação,
abrindo campo para a iniciativa empresarial privada. Além disso, com a inserção cada vez
mais premente da função social na produção tecnológica e científica, a missão do CNPq foi
repensada.
Desde 1990, tornou-se a espinha dorsal de comunicação de dados em todo o País e
criou instrumentos fundamentais para as atividades de fomento: a Plataforma Lattes e o Diretório dos Grupos de Pesquisa. Tais instrumentos têm papel central na avaliação, acompanhamento e direcionamento para políticas e diretrizes de incentivo à pesquisa. Como a própria
instituição esclarece
A criação da Plataforma Lattes estabeleceu a adoção de um padrão nacional
de currículos e resultou na maior transparência e confiabilidade às atividades
de fomento da Agência. Dado seu grau de abrangência, as informações constantes da Plataforma Lattes podem ser utilizadas tanto no apoio a atividades
de gestão, como no apoio à formulação de políticas para a área de ciência e
tecnologia. Já o Diretório dos Grupos de Pesquisa constitui-se em bases de
dados (censitárias e correntes) que contêm informações sobre os grupos de
pesquisa em atividade no País. Tem três finalidades principais: instrumento
para o intercâmbio e a troca de informações; caráter censitário no auxílio
de planejamento estratégico ao fomento, e por fim, constituir base de dados
[com] importante papel na preservação da memória da atividade científicotecnológica no Brasil. (CNPQ, [20--?])

A Capes, conforme dito anteriormente, também criada em 1951, sob a presidência
de Anísio Teixeira, tinha como objetivo “assegurar a existência de pessoal especializado em
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quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visam ao desenvolvimento do país”. (BRASIL, 2008) A Capes, tal como
CNPq, passou por diversas transformações históricas e administrativas, sendo hoje uma fundação do Ministério da Educação (MEC). Detém papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todo o País. Em 2007,
passou também a atuar na formação de professores da educação básica ampliando o alcance
de suas ações na formação de pessoal qualificado no Brasil e no exterior. A partir daí, foram
implementadas “uma série de programas que visam contribuir para o aprimoramento da qualidade da educação básica e estimular experiências inovadoras e o uso de recursos e tecnologias de comunicação e informação nas modalidades de educação presencial e a distância.”
(BRASIL, 2008)
Após essa breve digressão, sinalizando a importância da participação das associações
e dos cientistas na constituição de importantes órgãos de atuação e decisão na área científica
e tecnológica, vale a pena nos deter em algumas perguntas básicas sobre políticas públicas de
modo geral, (DORTIER, 2010) que servem igualmente para a política científica e tecnológica,
em particular, e que são fundamentais para identificar qual o nosso papel, enquanto sujeitos,8
que buscam maior e melhor participação na arena política e social onde se configura, pelo
menos em termos legais e formais, o lugar e o papel da Arquivologia enquanto ciência.
Quem decide sobre a política de ciência e tecnologia? Houve um tempo em que se
considerava o Estado um centro de decisões homogêneo e autônomo, assim como a ciência
e a tecnologia eram revestidas de uma suposta neutralidade, isentas de valores políticos, econômicos e/ou religiosos. Os estudos sobre políticas públicas propiciaram a abertura da caixa-preta do Estado, a fim de compreender como funcionam as suas engrenagens. (DOTIER,
2010, p. 502) Tais estudos, sobretudo a partir dos anos 1960, têm demonstrado que existe uma
pluralidade de atores envolvidos, em diferentes níveis de decisão (órgãos de decisão, políticos,
comunidade de pesquisa, corporações etc.).
A respeito de quê? Como assinala Dias (2011, p. 323), os estudos sobre política científica e tecnológica possibilitam uma ampla variedade de recortes, dentre eles: programas de
pesquisa, instrumentos de financiamento, instituições, aspectos da legislação e a dinâmica de
geração de conhecimento e de inovações. No campo da ação, contudo, é preciso estabelecer
um “agendamento”. Por que um assunto entra em pauta em determinado momento e outro

8

Adota-se aqui o termo sujeitos na acepção de Castells (2000, p. 26): “sujeitos não são indivíduos, mesmo considerando que
são constituídos a partir de indivíduos. São o ator social coletivo pelo qual indivíduos atingem o significado holístico em
sua experiência”.
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não? Porque um programa de reforma é adiado? O que ou quem determina a manutenção ou
mudança da agenda?
Em que condições? Aqui me parece interessante reproduzir literalmente o texto de outrem:
O Estado não é uma máquina bem lubrificada em que as decisões tomadas no
topo repercutem na base sem sofrer nenhuma deformação. A administração
está sujeita a todo tipo de pressão: estatutos, rotinas, regulamentos, resistência de funcionários, de tal modo que as mudanças importantes dificilmente
ocorrem em situações que não sejam excepcionais. (DOTIER, 2010, p. 502)

Com que efeitos? Não basta implantar a política. É necessário acompanhar e monitorar
os seus resultados e consequências. É a partir desta constatação que são criados dispositivos
de avaliação de políticas públicas nos países ocidentais, a partir dos anos 1980, permitindo
acompanhar os descompassos entre os projetos iniciais e os seus resultados.
Além disso, como ressalta Dias, (2011, p. 323)
Convém destacar que é da particular arquitetura de poder conformada pelos
atores que participam do ‘jogo político’ em cada momento histórico que a
política pública é moldada. Assim, a política científica e tecnológica – nosso
objeto de análise – pode adotar diferentes orientações (militar, desenvolvimentista, para competitividade, para o desenvolvimento sustentável, para a
inclusão social, etc.), as quais refletem, justamente, o resultado desse ‘jogo’.

Considerações finais
O atual cenário arquivístico brasileiro parece promissor, ainda que haja desafios de
toda ordem a serem enfrentados: política, econômica, científica e cultural. O antigo e o novo
convivem lado a lado, seja nas práticas cotidianas dos arquivos e das instituições arquivísticas, seja nas práticas diárias de ensino e pesquisa. Entretanto, este artigo procurou indicar,
mais uma vez, como tantos outros autores atuantes na área têm indicado e demonstrado por
meio de pesquisas, que há uma transformação em curso nas Instituições de Ensino Superior,
favorável à expansão de cursos de Arquivologia, em níveis de graduação e pós-graduação.
Tal oportunidade não pode ser desperdiçada tendo em vista a necessidade de consolidação
e aprofundamento da Arquivologia como disciplina científica. Contribuem para o aproveitamento dessa oportunidade, em âmbito mundial, e numa perspectiva social, a importância
crescente da informação, da inovação, da ciência e da tecnologia na resolução dos problemas.
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No Brasil, o processo crescente de redemocratização e da conformação de uma governança, com um poder não só descentralizado, mas dividido em uma maior pluralidade de
atores, públicos e privados, oficiais ou informais, institucionais ou associativos, (DOTIER,
2010) estimula a maior participação de docentes, pesquisadores e técnicos nas decisões de
Estado. Há várias formas de participação, individual e coletiva. No caso aqui abordado, entende-se que é importante e oportuno que se estruture uma associação de caráter científico
para, em linhas gerais, favorecer maior integração da comunidade de pesquisa vinculada à
área de Arquivologia e para obter maior reconhecimento e autoridade perante as agências de
fomento, dentre elas, CNPq, Capes e Fundações Estaduais de Pesquisa (FAPs).
Quando falamos em comunidade de pesquisa, estamos evidenciando a pesquisa porque, sem ela, as universidades, que têm como missão o ensino, a pesquisa e a extensão, não
terão renovação das suas práticas de ensino, melhor qualidade da educação, nem atenderão
as necessidades da comunidade local ou regional que se beneficia direta ou indiretamente da
produção do conhecimento científico. Não é possível desenvolver a Arquivologia sem que se
invista em pesquisas básicas e aplicadas; se não há pesquisa, não há reconhecimento da área;
se não há reconhecimento da área, não se apoiam pesquisas; e sem apoio às pesquisas não há
desenvolvimento científico e tecnológico que permita o crescimento e o fortalecimento da
disciplina.
Ou seja, faz-se necessário realizar pesquisas e fortalecer a comunidade de pesquisa por
meio da criação de uma associação científica, compreendida tanto como parte do processo de
maturação da disciplina em si, quanto das relações que são e podem ser estabelecidas entre associações de cunho científico e órgãos responsáveis pela implementação de políticas públicas,
em especial a política científica e tecnológica, que é meio para todas as outras e fim para nós,
que atuamos acadêmica e socialmente numa área ainda um tanto invisível.
Foram expostas aqui apenas algumas ideias básicas sobre esse tema, que é rico e complexo e exige, obviamente, maior aprofundamento.
Mas, a proposta da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia, lançada em 2010, continua de pé. Espero que as discussões e reflexões desenvolvidas até aqui nos
apontem como caminho a sua concretização.
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O currículo Lattes como fonte de informação no estudo
da produção do conhecimento científico na Arquivologia

Leandro Coelho de Aguiar
Renata Regina Gouvêa Barbalho
Vitor Manoel Marques da Fonseca

Diante das novas demandas sociais e dos novos recursos tecnológicos, o objetivo deste
trabalho é refletir acerca das possibilidades de uso da Plataforma Lattes, mais especificamente, dos currículos Lattes, disponíveis pela internet através do site do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico (CNPq),1 como fonte de pesquisa. A importância do sistema de
currículo Lattes é maior que apenas uma padronização das informações acadêmicas para
avaliação e fomento, pois, o fato de estarem disponíveis on-line, transforma essas informações
numa fonte potencial de pesquisa sobre a própria ciência, de uma forma geral, ou sobre determinadas áreas do conhecimento, como é este o caso. A Plataforma Lattes está se constituindo
como um registro da memória científica brasileira.
Além de pensar o currículo Lattes como fonte de pesquisa, busca-se também refletir
sobre a necessidade de se identificar e sanar os problemas ainda existentes, tanto tecnológicos,
quanto ligados ao manuseio por parte de seus usuários.
Este trabalho resultou das observações e reflexões surgidas ao longo das pesquisas realizadas e orientadas nos últimos anos pelos autores dessa comunicação. Duas delas foram
defendidas em 2011 e 2012 como dissertações no âmbito da Ciência da Informação (PPGCI

1

Disponível em: <http://www.lattes.cnpq.br>.
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IBICT UFRJ) e, além dessas, outra foi realizada e apresentada em 2013 como Trabalho de
Conclusão de Curso no Curso de Arquivologia da Universidade Federal Fluminense.2
Na primeira parte do trabalho, será apresentado o contexto da institucionalização da
produção científica no Brasil, chamando atenção para o papel das universidades e dos órgãos
de fomento à pesquisa, como a Capes e o CNPq.
No segundo momento, será apresentada uma breve história do currículo Lattes, assim como sua estrutura e aplicabilidade enquanto banco de dados informacional e fonte de
estudo da ciência. Por fim, a terceira parte desse trabalho se destinará a realizar um breve
mapeamento da Arquivologia pelo Lattes, com o objetivo de orientar e exemplificar possíveis
estudos na área.

A institucionalização da produção científica no Brasil: o papel das
universidades e dos órgãos de fomento à pesquisa
Nos últimos 40 anos a pesquisa científica institucionalizada no Brasil cresceu intensamente, sendo que entre 2001 e 2011 a produção quase quadruplicou.3 Essa situação deriva
do reconhecimento social da pesquisa científica como um elemento para o desenvolvimento
do país, o que levou a uma política nacional de seu fomento. Os primórdios de seu desenvolvimento datam do século XIX, porém esse processo ganhou força no século XX, com o
aumento significativo de espaços institucionalizados para sua realização, as universidades.
(ROMANI, 1982)
Nesse contexto, uma importante conjuntura foi a década de 1930, período fundamental
para o ensino superior no Brasil, já que o Estado passou a promover as universidades brasileiras. Cabe ressaltar, porém, que foi apenas na década de 1970 que o país investiu declaradamente em desenvolvimento de conhecimento científico, com a abertura de programas de

2

As duas dissertações foram defendidas no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, convênio do Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A primeira em 2011 com
o título Um olhar sobre a História: características e tendências da produção científica na área de História no Brasil (19852009), orientada pela Dra. Lena Vânia Pinheiro, e a segunda em 2012 com o título Cultura digital e fazer histórico: estudo
dos usos e apropriações das tecnologias digitais de informação e comunicação no ofício do historiador, orientada pela Dra.
Maria Nelida Gonzalez de Gomez. A terceira pesquisa resultado do TCC no curso de Graduação de Arquivologia na UFF,
intitulada Produção de conhecimento em Arquivologia: análise da produção científica arquivística docente nos cursos de Arquivologia da UNIRIO, UFSM e UFF, orientada pelo Dr. Vitor Manoel Marques da Fonseca.

3

Um artigo recentemente publicado no Jornal Folha de São Paulo indicou que a produção científica no Brasil entre 2001 e
2011 cresceu 3,5 vezes mais. O cenário foi encontrado em informações tabuladas pelo ator a partir da base aberta de dados
Scimago (alimentada pela plataforma Scopus, da editora de revistas científicas Elsevier). Em 2001 foram publicados no
Brasil 13.846 artigos, pulando, 10 anos depois, para 49.664, fazendo o país subir no ranking da quantidade de trabalhos
publicados, da 17º posição para a 13º dentre 238 países pesquisados. (RIGHETTI, 2013)
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pós-graduação, estruturas acadêmicas voltadas à construção do conhecimento baseado em
critérios pré-estabelecidos e reconhecidos socialmente. (ROMANI, 1982)
Essa busca brasileira pela geração de conhecimento vai ao encontro de um movimento
já observado em outros países, o financiamento de instituições superiores, tendo em vista a
construção de conhecimento que pudesse levar a uma política pública mais eficiente e precisa. (ROMANI, 1982) Segundo Romani (1982), o processo brasileiro de desenvolvimento
científico se fez em um contexto da necessidade, em que a intenção estatal era promover não
apenas o conhecimento reflexivo, mas também adquirir domínios práticos e resolver questões
fundamentais no cenário social. Assim foi o caso da fundação do CNPq.
O CNPq, criado pela Lei n.º 1.310, de 15 de janeiro de 1951, é uma agência vinculada
ao atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com o intuito de fomentar a
“pesquisa científica e tecnológica e a formação de recursos humanos para a pesquisa no país”.
(BRASIL, [2000?]) O contexto de sua criação está relacionado à busca por soluções para a
falta de energia que o país então sofria e ao debate internacional sobre energia nuclear, aguçado pela participação do Brasil na Comissão de Energia Atômica das Nações Unidas entre
1946 e 1948. Isso gerou a ideia da criação de um Conselho sobre energia atômica, projeto que,
embora depois tenha sido abandonado pelo governo, teve como consequência a constituição
do CNPq.
Assim sendo, sua trajetória histórica está “diretamente ligada ao desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil contemporâneo”, (CNPQ, [1999?]b) representando sua fundação
um importante marco nas relações “Estado-ciência”, na medida em que institucionalizou o
papel do Estado “enquanto patrocinador direto de pesquisas”. (ROMANI, 1982)
O desenvolvimento do CNPq proporcionou a consolidação da categoria “cientista”
como profissão, já que o auxílio à “pesquisa e a concessão de bolsas revelaram-se, desde o
início, como uma das atividades principais do Conselho, a qual se assegurava a maior parcela
de recursos”, possibilitando ao cientista sua dedicação integral a pesquisa. (ROMANI, 1982)
O CNPq possibilitou o estímulo ao desenvolvimento da investigação científica e tecnológica nos mais diversos domínios do conhecimento, através do estímulo à pesquisa científica
e tecnológica, bem como à formação de pesquisadores brasileiros. Como órgão de fomento,
compete ao CNPq participar da formulação, execução, acompanhamento, avaliação e difusão
da Política Nacional de Ciência e Tecnologia.
Além do CNPq, na década de 1950 também foi criada a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com o objetivo de “assegurar a existência de
pessoal especializado em qualidade e quantidade” para atender as demandas sociais e econômicas do Brasil. (BRASIL, 2008)
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A Capes está voltada para as pesquisas acadêmicas no país, sendo então a promotora da
expansão e consolidação das pós-graduações stricto sensu (mestrado e doutorado). É responsável por avaliar os programas de pós-graduação, dar acesso e divulgar a produção científica,
investir na formação de recursos no país e no exterior e promover a cooperação científica
internacional. A partir de 1981, passou também a ser responsável pela elaboração do Plano
Nacional de Pós-Graduação stricto sensu, pelo qual lhe compete “elaborar, avaliar, acompanhar e coordenar as atividades relativas ao ensino superior”. (BRASIL, 2008)
Coube à Capes a padronização de avaliação e a edificação da qualidade que os programas adquiriram ao longo dos anos, chegando, atualmente, a ter sob sua responsabilidade mais
de mil programas de mestrado e seiscentos de doutorado, divididos em área de domínio, em
todo território nacional.
O CNPq e a Capes foram responsáveis por elevar a qualidade e disseminar a pesquisa
científica no Brasil.

Currículo Lattes: história, estrutura e aplicabilidade no estudo da ciência
Com a preocupação de implantar “um formulário padrão para registro dos currículos
dos pesquisadores brasileiros” que pudesse abranger todas as áreas, o CNPq criou, no início
da década de 1980, um projeto de base de dados acadêmicos.
Essa base foi denominada de Plataforma Lattes, a qual abriga o Diretório de Grupos
de Pesquisas e os currículos Lattes, formando “um conjunto de sistemas computacionais
do CNPq que visa a compatibilizar e integrar as informações em toda interação da Agência
com seus usuários”, (CNPQ, [1999?]a) direcionado ao aprimoramento da qualidade das
informações e à racionalização do trabalho dos pesquisadores e dos estudantes no seu preenchimento, racionalizando e aperfeiçoando a qualidade das informações da produção de
conhecimento no país. O nome é uma homenagem ao cientista Césare Giulo Lattes, fundador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e um dos colaboradores na fundação
do próprio CNPq.
Da primeira tecnologia utilizada, nos anos 1980, até hoje, o sistema já passou por muitos ajustes. Isso porque, além da tecnologia se desenvolver, exigindo contínua adequação, era
e é imprescindível a superação das falhas existentes no próprio sistema. As várias reformulações e migrações de dados ocorridas levaram, por vezes, à perda de dados, pois no início,
as informações eram trabalhadas off-line – o pesquisador preenchia o currículo e enviava ao
CNPq em disquete – e só muito mais tarde chegou ao preenchimento on-line. Somente no
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final dos anos 1990, o CNPq conseguiu desenvolver um sistema que integrasse as informações
antigas com as novas.
Um problema que persiste deriva das informações enviadas pelos pesquisadores, que por
vezes, parecem equivocadas ou não são devidamente atualizadas, como por exemplo, a não retirada do status de “atual” das pesquisas já concluídas, o equívoco na entrada de uma informação
em campo diverso ou até não preencher integralmente o campo. Muitos desses erros podem
ser explicados pela falta de instrução e clareza de como preencher corretamente a base. Hoje,
o Currículo conta com diversos recursos de confirmação de informações, para evitar erros ou
perda de dados, mas ainda são necessários aperfeiçoamentos. (CNPQ, [1999?]b)
Além disso, cabe ressaltar que em 2005 foi criada uma Comissão para Avaliação do
Lattes, composta por pesquisadores de diferentes áreas, com o intuito de promover o aperfeiçoamento da ferramenta, que já conta com prestígio e reconhecimento internacional, como
afirmado pela diretora do Science of Science & Innovation Policy programme, National Science
Foundation (Programa Ciência da Ciência e Política de Inovação, da Fundação Nacional de
Ciência) nos Estados Unidos, Julia Lane, na Revista Nature, que o apresentou como um exemplo de banco de dados completo e altamente qualificado. (SOCIEDADE BRASILEIRA PARA
O PROGRESSO DA CIÊNCIA, 2010)
Segundo o CNPq, pode-se observar a importância do currículo Lattes na organização,
armazenamento e difusão de informações científicas, sendo notada a sua adoção na maioria das instituições de fomento, universidades e institutos de pesquisa. Isso ocorre pela “sua
riqueza de informações e sua crescente confiabilidade e abrangência” como um “elemento
indispensável e compulsório à análise de mérito e competência dos pleitos de financiamentos
na área de ciência e tecnologia”.
Devido a sua abrangência informacional, o currículo Lattes é adotado por todas as áreas do conhecimento e é o registro da “vida progressiva e atual dos pesquisadores, sendo elemento indispensável à análise de mérito e competência dos pleitos apresentados a Agência”.
Além disso, sua ampla adoção permitiu maior transparência e confiabilidade às atividades
realizadas pelos pesquisadores, já que estão expostas na internet a todos. (BARBATHO, 2011,
p. 53)
A importância do sistema vai além do já afirmado, pois pode ser um indicador de
crescimento da ciência no país. O fato de estarem disponíveis on-line transforma essas informações num potencial de pesquisa sobre a própria ciência, de uma forma geral, ou sobre
áreas específicas do conhecimento, a exemplo de pesquisas já ocorridas que usaram bancos de
dados informacionais para estudar o desenvolvimento de certas áreas.
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Na própria Arquivologia, muitos foram os pesquisadores que já se utilizaram desses
recursos, principalmente banco de teses e dissertações, que permitem o acesso a “obras” de
referência sobre determinados assuntos. Fonseca (2005), para analisar as relações interdisciplinares entre Ciência da Informação e Arquivologia, utilizou o Banco de Teses da Capes,
em que, a partir do filtro das palavras “Arquivologia” e “arquivística”, encontrou e analisou 53
teses/dissertações. Outra pesquisa que utilizou banco de dados foi o projeto Memória e discurso-informacional de instituições, sobre a institucionalização do campo arquivístico no Brasil, do Programa de Pós-Graduação em Memória Social da UNIRIO. Após aplicar o mesmo
filtro, chegou-se a 131 trabalhos, dos quais seis se enquadravam no perfil desejado. (SILVA;
ORRICO, 2011)
Porém, mesmo reconhecendo a devida importância dos bancos de teses e dissertações,
estes se apresentam com proposta diferente da base Lattes, pois buscam disponibilizar trabalhos defendidos nos programas de pós-graduação stricto senso. No currículo Lattes, as propostas e as possibilidades de pesquisa seguem outros caminhos. As informações disponíveis
abrem um leque de novas formas de pensar e monitorar as áreas do saber.
Atualmente a base Lattes abriga mais de 2,4 milhões de currículos, sendo que destes, pouco mais de 6,7% são de doutores e 11% de mestres. Segundo o sistema, hoje 8,8%
dos cadastrados encontram-se na situação de doutorandos, 10% de mestrandos, 8,5 de estudantes de pós-graduação lato sensu e 72,5% ainda são graduandos.4 Esses números levam a
algumas conclusões simples, como a tendência de, nos próximos quatro anos, o número de
doutores e mestres no Brasil dobrar. Além disso, mesmo sendo essa uma base voltada para os
pesquisadores, a maior quantidade de cadastrados é de graduandos, que podem ser ou não
pesquisadores. Podemos ainda inferir que esses 72,5% de graduandos, em algum momento
da graduação, tiveram contato com pesquisa ou alguma outra atividade ligada à concessão de
bolsas, provável razão para estarem cadastrados no sistema.
As informações constantes no Currículo são as mais diversas, vão desde a formação
acadêmica, passando pela atuação profissional, trajetória de produção e até mesmo orientações. Essas informações são de extrema importância para as diferentes áreas, pois permite
produzir um perfil dos profissionais, algo importante para o seu próprio reconhecimento.
Esse desejo de autoconhecimento por um grupo pode ser visto em áreas, por exemplo, em
processo de consolidação, como na própria Arquivologia, em que a Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB), em 2007, propôs aos profissionais que desenvolvessem atividades
arquivísticas em diversas instituições, preenchessem um questionário sobre si mesmo e suas
atividades. Fato é que, quatro anos após o início do projeto, em 2011, os resultados dos ques4

Pesquisa realizada em fevereiro de 2013 através da base Lattes.
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tionários ainda não haviam sido disponibilizados. (SILVA; ORRICO, 2011) Nesse caso, se
houvesse um incentivo de preenchimento do currículo Lattes, tais informações estariam disponíveis, tanto para a Associação, quanto para qualquer outro interessado.
No Quadro 1 podemos verificar todos os campos existentes passíveis de filtro e de serem mensurados do currículo Lattes.
Quadro 1 – Tipos de informação e possibilidades de filtros no currículo Lattes

Informações Pessoais

Informações sobre produções técnicas

Informações sobre produções bibliográficas

Informações sobre demais produções/trabalhos

Outras Informações

Endereço
Formação Acadêmica/Titulação
Atuação profissional
Áreas de atuação
Idiomas
Prêmios e títulos
Softwares
Produtos
Processos
Trabalhos técnicos
Outras produções técnicas
Artigos publicados
Livros e capítulos
Trabalhos em eventos
Texto em jornal ou revista
Outras produções bibliográficas
Produção artística/cultural
Orientações concluídas
Orientações em andamento
Demais Trabalhos
Dados complementares
Outras informações relevantes

Fonte: elaborado pelos autores.5

A partir dessas informações, pode-se estudar o desenvolvimento de determinada área,
nos últimos anos no Brasil. As informações disponíveis permitem que análises quantitativas
e qualitativas, até então inacessíveis, sejam possíveis, pois o fato de estarem on-line traz duas
possibilidades: a de pesquisar e a de comprovar cientificamente, uma vez que qualquer um
pode verificar a procedência da informação.
Diante disso, o que de fato pode-se estudar com esse sistema? As possibilidades variam de acordo com as intenções e podem seguir duas perspectivas, uma relacionada a mapeamento de áreas, expondo suas tendências temáticas, perfil de formação e de atuação do
5

Com base no Currículo Lattes.
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profissional, gerando uma análise quantitativa e principalmente qualitativa, com observações
e reflexões sobre os porquês. E outra mais quantitativa, mensurando a produção dos pesquisadores, levantando informações como tipos de produção e espaços de difusão de trabalhos
mais utilizados. Isso indica os principais meios de comunicação da área, suas preferências e
os eventos mais cotados para apresentação de trabalhos e participação.

Breve mapeamento da Arquivologia através do currículo Lattes
O objetivo desse breve mapeamento é apenas servir de exemplo acerca das possibilidades de análise das informações contidas nos currículos Lattes.
Como já explicitado anteriormente, o uso do currículo Lattes no estudo da ciência,
pode seguir duas linhas: tanto o mapeamento da área, suas características de formação, atuação profissional e tendências temáticas, quanto estudos que visam a analisar a produtividade
científica: o que se produz, onde e em qual quantidade. As duas linhas utilizam princípios
quantitativos e qualitativos em suas análises e não são excludentes entre si – pelo contrário,
torna-se extremamente relevante e apropriado aos procedimentos metodológicos de qualquer
estudo sobre a ciência, neste caso, na Arquivologia, lançar mão desses dois métodos.
No estudo sobre a Arquivologia, a primeira dúvida que surge é: o quanto esta área de
conhecimento se faz presente na própria comunidade científica? O uso do currículo Lattes
como fonte possibilita levantar algumas considerações acerca dessa questão, como pode ser
observado na tabela abaixo.
Tabela 1 – Currículos que citam o termo Arquivo, Arquivologia e Arquivística
Termos
arquivo
Arquivologia
arquivística

Entre doutores
2890
389
278

Demais pesquisadores
4253
975
674

Total de currículos
7143
1364
952

Fonte: elaborada pelos autores.6

Buscando responder à questão anteriormente levantada, foi realizada uma busca dos
termos “arquivo”, “Arquivologia” e “arquivística” para que pudessem representar a área. O termo “arquivo” apareceu em 7143 currículos, cabendo ressaltar que por ser um termo genérico, provavelmente a maior parte dos pesquisadores que tiveram seus currículos selecionados
6

Esta pesquisa foi realizada em 23 de março de 2013 através do site do CNPq, no campo “Busca Currículo Lattes”. A busca
simples baseou-se na seleção por assunto, de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em todos os países, divididos, de
acordo com as duas únicas opções de bases existentes: doutores ou demais pesquisadores.
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nesta pesquisa não têm envolvimento direto com a área da Arquivologia, como seria o caso,
por exemplo, de estarem estes termos presentes na formação ou na pesquisa. Na maioria dos
casos, provavelmente o termo foi citado por estar ligado a uma ação metodológica ou à utilização de fontes de um “arquivo” específico. A própria característica generalista do termo contribui para este alto número, sendo necessária então uma análise com princípios qualitativos
para observar qual o significado de “arquivo” que está sendo empregado.
Já na busca dos termos “Arquivologia” e “Arquivística”, 1364 pesquisadores citaram pelo
menos uma vez o primeiro e 952 o segundo. Isso evidencia um número menor de ocorrências, em relação à palavra “arquivo”, mas que agora pode ser associado direto à área de saber,
pois, de acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, “Arquivologia” e
“Arquivística” são sinônimos, que significam a disciplina que estuda as funções do arquivo.
Outra questão que pode ser observada é o maior uso do termo Arquivologia, em detrimento
de “Arquivística” – somente uma análise mais detalhada desses currículos permitiria concluir
os motivos das escolhas terminológicas pelos pesquisadores.
Uma pesquisa qualitativa dos termos nos currículos Lattes poderia observar qual o nível e as características do envolvimento desses pesquisadores com a Arquivologia e qual a relevância do uso desses termos na identificação de uma representatividade – ou não – da área,
no universo desses pesquisadores, principalmente dentre os pesquisadores de outras áreas.
Uma questão que sempre se fez presente nas reflexões envolvendo o estudo da Arquivologia enquanto área de conhecimento é a sua característica multi e transdisciplinar. Novamente a análise dos currículos Lattes ajudaria a compreender como este processo ocorre.
Por meio da análise do campo “Formação Acadêmica/titulação” foi possível observar
as áreas de formação dos pesquisadores, o que contribui na compreensão de certas aproximações entre a Arquivologia e outros campos do saber, como por exemplo, a Ciência da Informação, a Administração, a História, a Comunicação. A tabela dois, sobre a formação do atual
corpo docente, dos três cursos mais antigos de Arquivologia do Brasil – UNIRIO, UFSM e
UFF – é um exemplo desse tipo de estudo.
Levando em conta a formação inicial na graduação, passando pelo mestrado até o doutoramento, é possível observar uma série de áreas de conhecimento que fazem parte da formação do corpo docente, e consequentemente, da própria ação desses profissionais. Ao todo
são 21 áreas do conhecimento.
A análise contribuiu à constatação do caráter inter e multidisciplinar da Arquivologia,
em que puderam ser vistas algumas aproximações inusitadas, como uma formação em Pintura, e outras esperadas, como com a História, que se fez presente nos três níveis de titulação,
e com a Ciência da Informação, que corrobora uma tendência contemporânea. Podem-se
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perceber também duas parcerias mais recentes com a Arquivologia: a Memória Social e a
Educação.
Tabela 2 – Área de formação acadêmica
ÁREA
Administração
Arquivologia
Artes Visuais
Biblioteconomia
Ciência da Informação
Ciências Sociais
Computação
Comunicação
Comunicação Social
Direito
Educação
Engenharia de Produção
História
História da Arte
Informática
Jornalismo
Letras
Memória Social
Multimeios/Comunicação
Museologia
Pintura
Sociologia
Total***

GRADUAÇÃO*
N
%
0
0
21
50,0
0
0
3
7,1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4,8
1
2,4
0
0
0
0
10
23.7
0
0
1
2,4
1
2,4
0
0
0
0
0
0
1
2,4
1
2,4
1
2,4
42
100

FORMAÇÃO ACADÊMICA
MESTRADO
DOUTORADO*
N
%
N
%
2
5,7
0
0
0
0
0
0
1
2,8
0
0
2
5,7
3
11,2
6
17,2
7
25,9
0
0
1
3,7
1
2,8
1
3,7
3
8,6
1
3,7
0
0
0
0
0
0
0
0
4
11,4
5
18,5
3
8,6
0
0
5
14,3
5
18,5
0
0
1
3,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3,7
7
20,1
2
7,4
1
2,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
100
27
100

Fonte: Aguiar (2013, p. 57).7

Um estudo mais detalhado dos títulos das pesquisas de conclusão dos cursos, das pesquisas, das publicações e das apresentações ajudaria a compreender melhor a relação com
outras áreas. Por exemplo, no caso da pós-graduação stricto sensu, identificação de temáticas,
de relações entre áreas, assim como a representatividade da Arquivologia nos trabalhos de
pesquisa.

7

*Para este cálculo na coluna da graduação não foram contabilizados as informações de dois docentes, pois não há tais
informações em seus currículos Lattes. Assim como não foi contabilizado um caso de docente com livre docência. **Para
esta contagem, os doutorados concluídos e em andamento foram contabilizados na mesma coluna. ***Há casos de docentes
com mais de uma graduação (nove casos), mais de um mestrado (um caso) e mais de um doutorado (um caso) alterando
assim a contagem final.
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Abaixo segue a análise do corpo docente das três instituições já citadas em relação à experiência profissional, o início da docência, a identificação do grau de formação acadêmico,
o enquadramento funcional e o regime de trabalho em suas respectivas instituições de ensino
superior.
Quanto aos 35 atuais docentes dos cursos de Arquivologia da UNIRIO, UFSM e da
UFF, foi possível observar que 85% possuem carga horária de 40 horas semanais, com regime de D.E. – dedicação exclusiva. Presume-se que o docente com regime de dedicação terá
mais tempo para dedicar-se, não apenas ao ensino, mas também à pesquisa, à produção e à
divulgação do conhecimento. O fato da grande maioria dos docentes analisados estarem neste
regime contribui para o entendimento de que há, pelo menos em tese, uma intenção de desenvolvimento do conhecimento científico por parte de suas instituições de ensino.
Observa-se também que quase 46% dos docentes possuem experiência profissional
em trabalhos arquivísticos, inclusive em importantes instituições de custódia, como o Arquivo Nacional. Neste caso, ressalta-se a importância de ter no corpo docente não apenas
professores com dedicação exclusiva, mas também aqueles com ação e experiência prática
no fazer arquivístico, que, sem o regime de dedicação exclusiva e com atuação em outras
instituições, produzem conhecimento ou exercem a docência recorrendo à experiência, à
prática e à técnica.
Acerca do grau de formação acadêmica, foi possível saber que 26% dos docentes mestres estão se doutorando. Isso quer dizer que em pouco tempo o percentual de doutores passará de 50% para 76% nos cursos de Arquivologia dessas universidades. Além disso, foi possível
observar que seis dos nove atuais doutores buscaram dar continuidade à formação acadêmica
por meio do pós-doutoramento, sendo que dois desses casos já possuem mais de um pósdoutorado.
Sobre a entrada desses docentes nas respectivas universidades, foi possível observar
que houve uma renovação, nos últimos quatorze anos, dos três universos docentes estudados.
Dos 35 docentes efetivos e atualmente ativos, quase 59% entraram nas respectivas instituições
de 2000 para cá.
É notório o aumento quantitativo do ensino superior ocorrido nos últimos anos no
Brasil, tanto em números de instituições superiores quanto em cursos de graduação e pósgraduação. O processo não é diferente na Arquivologia, com o crescimento significativo de
cursos de graduação. Hoje, são dezesseis cursos por todo o território nacional, dos quais a
metade foi criada nos últimos dez anos.
O aumento da oferta de cursos corrobora as informações presentes nos currículos e
aqui apresentadas, de modo que este crescimento acadêmico pode ser visto como reflexo das
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recentes políticas de investimento em ciência e tecnologia, que possibilitou a expansão não
apenas das estruturas físicas, como também da qualificação profissional de seus docentes.
Foi possível observar possibilidades envolvendo o mapeamento da área, no que tange
a suas características de formação e atuação profissional. Mas, como já foi mencionada, uma
importante possibilidade de reflexão, utilizando o currículo Lattes, é aquela relativa à produtividade científica.
Cabe ressaltar que a produção de saberes em cada área do conhecimento é e deve ser
diferente, assim como os mecanismos de avaliação da produção destes saberes, por exemplo,
pela Capes, para distribuição de recursos.
Tais especificidades tornam pertinentes a constante revisão e avaliação da produção
de conhecimento de cada área, não sendo diferente com a Arquivologia. Quantos e quais
projetos de pesquisas estão sendo produzidos? Como e em quais veículos os resultados estão
sendo divulgados? Estas são algumas das perguntas que podem ser respondidas recorrendo
aos currículos Lattes.
Mapear quantitativamente a realização de projetos de pesquisas desenvolvidos pelos
docentes, dentro de um período temporal, torna-se importante não apenas para observar
a quantidade e suas variações, mas também para futuros mapeamentos quantitativos sobre
tendências e mudanças de temáticas e de características dessa produção.
Sendo assim, foi possível verificar que, entre 2008 e 2012, 60 projetos de pesquisa foram
iniciados pelos docentes dos cursos de Arquivologia da UNIRIO, UFSM e UFF, com uma média de 1,7 projetos por docente, nos últimos cinco anos. Todavia, uma análise mais detalhada
desses dados mostra que há uma concentração de projetos nas mãos de uma pequena parte
desses docentes e, por outro lado, muitos outros docentes sem nenhum projeto no período.
Os resultados do trabalho de pesquisa desses docentes podem ser apreciados por meio
de publicações, tanto para serem postas em xeque pelos seus pares, quanto para serem apresentadas e aproveitadas pela sociedade. O que se espera do docente que recebe financiamento,
na maioria das vezes, público, é que este dê um retorno à sociedade.
Para avaliar esse processo na área, foram mensurados os artigos publicados em periódicos, livros ou capítulos de livros, gerando a tabela três.
É possível observar que o universo docente já mencionado publicou, entre a 2008 e
2012, um total de 146 trabalhos bibliográficos, sendo 21 livros, 39 capítulos de livros e 86
artigos completos em periódicos acadêmicos.
É interessante observar que dentre essas publicações, 56% são com dois ou mais autores, mostrando a importância dada à construção coletiva e a constituição de um ambiente
propício de produção de conhecimento coletivo.
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Tabela 3 – Produção de trabalhos bibliográficos: 2008-2012
2008

2009

2010

2011

2012

Total

Artigos completos

22

18

17

20

9

86

Capítulos de livros

6

2

15

7

9

39

Livros
Total

8
36

1
21

5
37

4
31

3
21

21
146

Tipo de publicação

Fonte: Aguiar (2013, p. 70).

Além da mensuração dos tipos de publicação, foram levantados também, em quais
periódicos e com que frequência os docentes buscam apresentar suas pesquisas.
Quadro 2 – Relação dos periódicos acadêmicos com artigos publicados: 2008-2012
NOME
Perspectiva em Ciência da
Informação
Ponto de Acesso
Encontro Bibli
Arquivistica.net
Biblos (Rio Grande)
Caderno de Avaliação
Institucional
Documento Monumento
Informação e Informação
Sociais e Humanas
Anais do Seminário Latino
Americano Arquitetura e
documentação
Arquivo e Administração
Documentacion
EDICIC
EducationalScienciesJournal
Em questão
Novas Tecnologias na Educação
Tendências da Pesquisa Brasileira
em Ciência da Informação
Transinformação
AEDOS
Archivo ...Que?
Arquivos e Bibliotecas
Arxius
Boletim de La ANABAD
Boletim do Museu Paraense
Emílio Goeldi

ARÉA

ORIGEM

INSTITUIÇÃO

QUALIS

ARTIGOS

CSA I

BR

PPGCI da UFMG

A1

13

CSA I
CSA I
CSA I
CSA I

BR
BR
BR
BR

PPGCI da UFBA
PPGCI UFSC
FURG

B3
B1
B4
B3

12
4
3
3

-

BR

CCHS UFSM

-

3

INTER.
CSA I
CSA I

BR
BR
BR

ICHS da UFMT
PPGCI da UEL
CCSH UFSM

B1
B2
B4

3
3
3

-

BR

-

-

2

CSA I
INTER.
CSA I
CSA I
CSA I

BR
ESP
BR
POT
BR
BR

AAB
ESP
EDICIC
SISIFO
UFRGS
UFRGS

B4
C
B4
B1
B5

2
2
2
2
2
2

CSA I

BR

ANCIB

B1

2

CSA I
INTER.
-

BR
BR
ESP
ESP

PUC Campinas
PPG da UFRGS
ENANDA

A1
B3
-

2
1
1
1
1
1

CSA I

BR

MPEG

A2

1
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Ciência da Informação e
Documentação – INCID
Direito das novas tecnologias
Discursos Fotográficos
Documento em Revista
História e Lutas de Classes
História, Debates e Tendências
Iconos: Revista de Ciências
Sociales
Imagem brasileira
Instrumento
Inter-Ação
JournalonArchives
Lecturas Educacion Física Y
Despostes
Liinc
Morpheus
Registro

CSA I

BR

ENG. IV
CSA I
CSA I
CSA I
-

BR
BR
BR
BR
BR

USP Ribeirão
Preto
IBDI
UEL
PPGH UPF

INTER.

EQU

EDUC.
CSA I
EDU.
-

BR
BR
BR
-

CSA I

ARG

CSA I
CSA I

BR
BR

HIST.

BR

B5

1

B5
B2
B5
C
-

1
1
1
1
1

FLCS do Equador

Be

1

CEIB
CAP da UFJF
PPGE da UFG
-

B4
B5
B1
-

1
1
1
1

B4

1

B2
B5

1
1

C

1

IBICT
UNIRIO
APM de
Indaiatuba

Fonte: Aguiar (2013, p. 69).

Ao todo, os docentes publicaram 86 artigos, em 38 periódicos dos mais diversos formatos (papel e digital) e ligação institucional (acadêmicos, associativos e profissionais), brasileiros e estrangeiros. Dos 39 periódicos, trinta são nacionais e seis de origem ibero-americana.8
Cabe ressaltar que alguns desses são importantes periódicos acadêmicos da área, Ciências Sociais Aplicadas I, avaliados pela Capes como Qualis A1 e Qualis A2. Há também periódicos de outras áreas, como Educação, Engenharia, História e Interdisciplinar. Cabe ressaltar
a importância de dois periódicos para área, a revista Perspectivas em Ciência da Informação e
a revista Ponto de Acesso, que concentraram as publicações, com treze e doze artigos respectivamente – três de cada dez artigos foram publicados nestes periódicos.
Outras importantes informações disponíveis nos currículos Lattes são as formas de
publicações, divulgações e comunicações relacionadas a eventos científicos. Trata-se da interlocução entre os pares, processo visto como fundamental na construção do conhecimento
científico, pois é neste momento que ocorrem os questionamentos, conselhos, aprovações
(ou não) das teorias apresentadas. Dentro dessa perspectiva, os trabalhos completos em anais
representam a primeira e mais rápida forma de validação das pesquisas, tornando-se importante, então, observar quantos, quais e onde estes trabalhos foram apresentados e publicados.

8

Em três periódicos não foi possível confirmar a nacionalidade. Pelos nomes é possível supor que dois são estrangeiros e um
nacional, mas para manter o rigor metodológico, foi preferido não confirmar tais suposições.
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A tabela abaixo mostra a produção de publicações em eventos acadêmicos, assim como
o tipo de autoria do universo docente dos mesmos três cursos de Arquivologia.
Tabela 4 – Tipo de publicação e autoria, entre 2008 e 2012
Textos completos
N
%
53
39,0
55
40,4
28
20,6
136
100

Tipo de autoria
Autoria simples
2 autores
3 ou mais autores
Total

Resumos
N
17
23
19
59

%
28,8
39,0
32,2
100

Total
N
70
78
47
195

%
35,9
40,0
24,1
100

Fonte: Aguiar (2013, p. 75).

Foi possível observar que entre 2008 e 2012 os docentes da UNIRIO, UFSM e UFF
publicaram 195 trabalhos em eventos acadêmicos, sendo 136 textos completos e 59 resumos,
o que dá uma média de pouco mais de uma publicação por docente por ano. Novamente é
possível observar o tipo de autoria, se simples ou coletiva, sendo neste caso, 64% com dois ou
mais autores, ratificando a tendência coletiva da produção de conhecimento na Arquivologia.
Corroborando os dados sobre publicação de artigos em periódicos acadêmicos, observa-se, também nas publicações em eventos, uma tendência de publicações com múltiplas
autorias. Foi possível observar, por meio de uma análise mais elaborada das informações dos
currículos, que muitos desses trabalhos de múltiplas autorias foram elaborados por orientando e orientador. Uma hipótese é que ambos se valham dessa ação, o orientador melhorando
seu (e de todo o curso) desempenho, e o orientando, buscando sua inserção na dinâmica
acadêmica.
Foi possível observar no Quadro 3 quais são os eventos com maior adesão dos pesquisadores.
Quadro 3 – Listagem dos eventos acadêmicos com maior participação docente, entre 2008 e 2012*
EVENTOS**

participação

Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação – Enancib

30

Congresso Nacional de Arquivologia

20

Congresso Brasileiro de Arquivologia

9

Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia

8

Congresso Internacional do Núcleo de Estudo das Américas – NUCLEAS

6

Congresso Brasileiro de Sociologia

5

Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Intercom Sul

5

Reunião do Comitê Acadêmico História, Regiões e Fronteiras da Associação de Universidades
do Grupo Montevideo.

5
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Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Intercom

4

Convención Internacional de Archivistas – COINDEAR

4

Congreso de Archivología del Mercosur

3

Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância

3

Congresso de Iniciação Científica e Pós-Graduação – Sul

3

Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação

3

Fonte: Aguiar (2013, p. 75).9

O evento com maior participação dos docentes é o ENANCIB, evento anual de Ciência
da Informação organizado pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (ANCIB). Essa forte presença na participação de eventos em Ciência da
Informação vai ao encontro do número expressivo de docentes (mestres e/ou doutores) nessa
área, como já explícito aqui. Em seguida, vêm os eventos organizados pela Executiva Nacional das Associações Nacionais de Arquivologia (ENARA) e pela Associação dos Arquivistas
Brasileiros (AAB), nesta ordem.
Chama atenção a relevância da Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (REPARQ), que, mesmo tendo iniciado em 2010 e realizado apenas dois encontros, já se
mostra com grande aceitação por parte dos pesquisadores acadêmicos.

Considerações finais
Nesta breve consideração final, busca-se retomar o objetivo principal desta apresentação, que é o de refletir acerca das possibilidades do uso do currículo Lattes como fonte de pesquisa sobre a produção de conhecimento científico na Arquivologia. Além disso, pretendeu
também chamar atenção para a importância desse instrumento e a necessidade de se identificar e sanar os problemas, tanto tecnológicos quanto de manuseio por parte do pesquisador,
que ainda persistem neste mecanismo informacional.
Cabe ressaltar que nos últimos anos é observável a institucionalização da produção
científica no Brasil, através da reformulação do ensino superior e dos investimentos constantes em órgãos e mecanismos de avaliação e fomento à pesquisa. A Plataforma do Currículo
Lattes do CNPq tem um importante papel nesse processo, e, apesar de todas as dificuldades
ainda existentes, já conseguiu o devido reconhecimento da sociedade científica nacional e
9

*Estes dados foram retirados dos eventos onde os docentes apresentaram e publicaram trabalhos completos e resumos. **
Ao todo foram listados 78 eventos, mas na construção da tabela foram listados apenas os quinze que mais tiveram participação de docentes. Assim como foi retirada a Jornada Acadêmica Integrada da UFSM por ser um evento local e exclusivo
aos docentes e discentes da UFSM.
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internacional, configurando-se como um dos exemplos de investimento na geração de conhecimento.
Outro ponto importante é acerca da constituição e consolidação da Plataforma Lattes
no meio científico. Não resta dúvida de que o projeto iniciado na década de 1980, de um formulário padrão para registro dos currículos dos pesquisadores brasileiros, deu certo. Lógico
que diversos problemas persistem, mas a própria dimensão que tomou o Lattes reflete sua
complexidade – ferramenta que busca abranger todas as áreas de conhecimento e que atualmente possui quase 2,5 milhões de currículos – e implica na existência sempre de desafios e
problemas a serem superados. A sua adoção na maioria das instituições de fomento, universidades e institutos de pesquisa demonstra seu sucesso.
Todavia, ainda é necessária uma maior reflexão por parte da própria sociedade científica quanto a outras possibilidades de seu uso. O currículo Lattes não é apenas uma padronização das informações científicas para análise de mérito e competência dos pleitos de
financiamentos na área de ciência e tecnologia, mas, em função de sua riqueza informativa e
sua crescente confiabilidade e abrangência, é uma fonte potencial de pesquisa sobre a própria
ciência e o seu desenvolvimento ao longo do tempo. As informações disponíveis permitem
que análises quantitativas e qualitativas, até então inacessíveis, sejam passíveis de execução,
pois o fato de estarem on-line traz duas possibilidades, a de pesquisar e a de comprovar cientificamente, uma vez que qualquer um pode verificar a procedência da informação.
No caso específico do estudo da Arquivologia, torna-se pertinente observar o quanto a
área de conhecimento se faz presente na própria comunidade científica. E mais do que isso, o
currículo Lattes permite observar como os profissionais de uma área do saber recentemente
institucionalizada no Brasil se comportam em termos de pesquisa e produção. A Plataforma
Lattes permite aos arquivistas se conhecerem.
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Desafios e perspectivas de implementação da lei de acesso
à informação no âmbito da Administração Pública Federal

Paola Rodrigues Bittencourt

Serão apresentados alguns apontamentos da pesquisa em desenvolvimento no âmbito
do Programa de Pós-graduação em Gestão de Documentos e Arquivos (PPGARQ) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), sobre os desafios e as perspectivas
de implementação da lei de acesso à informação no âmbito da administração pública federal
no Brasil.
Os estudos relativos ao acesso à informação e arquivos têm ocupado grande parte da
produção na Arquivologia, com enfoques voltados tanto à análise da formulação e implementação de políticas públicas arquivísticas, quanto às práticas daí decorrentes.
O direito à informação no Brasil data legalmente da promulgação da Constituição Federal de 1988. Entretanto, apenas em 18 de novembro de 2011 foi aprovada a Lei n.º 12.527,
que regula o acesso às informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do
art. 37 e no §2º do artigo 216 da Constituição Federal de 1988. A lei de acesso às informações
se aplica a todos os órgãos e entidades públicos em todas as esferas e todos os poderes, além
das entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos para execução de
ações de interesse público.
Entre as informações geradas pelos órgãos públicos estão as que são produzidas no
exercício de suas funções, caracterizando-se, assim, como informações arquivísticas, compondo uma das dimensões das informações públicas. Compete, então, aos serviços arquivísticos dos órgãos públicos possibilitar o acesso a estas informações.

279

REPARQ.indd 279

16/10/15 09:22

No contexto do executivo federal, alguns diagnósticos foram realizados pelo Arquivo
Nacional, o primeiro no início da década de 19801 e o segundo no final desta década. Ambos
apresentavam a situação precária dos serviços arquivísticos das instituições federais à época.
No final dos anos de 1990, Jardim (1999, p. 150) aponta que “diversos dados coletados ilustram uma situação arquivística que, após cerca de dez anos, considera-se ter sido ampliada”.
Na medida em que os serviços arquivísticos são responsáveis pelo desenvolvimento das
práticas arquivísticas de gestão, processamento, preservação e acesso aos documentos produzidos pelo órgão ou entidade governamental, cabe questionar qual a capacidade dos serviços
arquivísticos federais atenderem à lei de acesso à informação.
O objetivo da pesquisa é identificar e analisar os obstáculos e as perspectivas dos serviços arquivísticos do Poder Executivo Federal como atores nas políticas e programas decorrentes da implantação da Lei de acesso à informação.
Assim, serão apresentados neste trabalho os dados já identificados e alguns apontamentos sobre eles. Apresenta-se um dos possíveis indicadores da posição que os arquivos
ocupam no processo de implementação da Lei de Acesso à Informação a partir da identificação dos termos utilizados na Lei e no decreto que a regulamenta e, aborda-se, ainda, a posição
hierárquica dos serviços arquivísticos na estrutura do Poder Executivo Federal, buscando-se
comparar a situação atual com o cenário apontado por Jardim (1999) em pesquisa realizada
no final da década de 1990.

Marco teórico
Os arquivos constituem-se como fonte de prova e informação uma vez que são uma
acumulação orgânica a partir do desempenho de atividades específicas. Assim, os arquivos
dos órgãos e entidades públicos representam, para Jardim, (1999, p. 30) “testemunhos da ação
do Estado e garantia dos direitos do cidadão”.
Tendo como referência os aparatos jurídicos, o Estado brasileiro reconhece, segundo
Fonseca (2005, p. 40), “sua responsabilidade em relação ao cuidado devido ao patrimônio
documental do passado e aos documentos por ele produzidos”.
A Constituição Federal (1988) determina que é direito de todo cidadão solicitar e receber informações de seu interesse, qualquer que seja a finalidade. Neste sentido, Jardim (1999,
p. 2) apresenta o direito à informação como uma nova dimensão da cidadania em que afirma:

1

O primeiro diagnóstico da situação dos arquivos da administração pública federal foi desenvolvido no período de 1981 a
1983, no âmbito do Programa de Modernização Institucional Administrativa do Arquivo Nacional, resultado de um convênio entre o Ministério da Justiça e a Fundação Getúlio Vargas. (INDOLFO, 2008, p. 119)
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O direito à informação – expressão de uma terceira geração de direitos dos
cidadãos – carrega em si uma flexibilidade que o situa não apenas como um
direito civil, mas também como um direto político e um direito social, compondo uma dimensão historicamente nova da cidadania.

A informação é considerada então um dos elementos centrais para o exercício da cidadania. Para Silva, (2008, p. 36) “O cidadão, consciente de seus direitos e deveres, participa
democraticamente da construção do Estado e controla as ações dos governos. A informação
governamental é um dos aspectos desse processo”.
Martins (2011, p. 234-235) destaca que “a democracia, mais do que um sistema de regras, é uma construção cotidiana para o qual o acesso à informação é um direito instrumental
indispensável” e relaciona a importância do direito de acesso à informação ao combate à
corrupção, fiscalização das instituições governamentais e ao desenvolvimento social. Jardim
(2012, p. 2), relacionando o direito à informação e a cidadania, aponta:
Um dos indicadores da cidadania a partir da segunda metade século XX, o
direito à informação consolida-se de formas distintas em diversas experiências históricas. A ideia de direito à informação governamental encontra-se no
cerne dessas realidades. Em todas elas, os regimes jurídicos e administrativos
que norteiam as relações entre Estado e Sociedade definem, em graus variados, agências, agentes, políticas, estruturas e discursos informacionais.

Entretanto, é importante destacar que, conforme aponta o autor, a ausência de políticas
públicas de informação, ou mais especificamente, de políticas públicas arquivísticas “compromete o direito da sociedade à informação e à memória coletiva, além de dificultar a eficiência
do aparelho de Estado”. (JARDIM, 2008, p. 3)
Políticas arquivísticas são definidas pelo autor como
Um conjunto de premissas, decisões e ações – produzidas pelo Estado e inseridas nas agendas governamentais em nome do interesse social – que contemplem os diversos aspectos (administrativo, legal, científico, cultural, tecnológico etc) relativos à produção, uso e preservação da informação arquivística
pública e privada. (JARDIM, 2003, p. 38-39)

Considerando que a existência de aparatos legais não significa a existência de políticas
públicas, conforme indica Jardim (2003, p. 38), o direito de acesso à informação, embora seja
garantido pela legislação brasileira, deve ser analisado tendo como referência a inexistência de políticas públicas arquivísticas, o que tem influência direta na gestão da informação
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governamental. Deste modo,entende-se que as informações governamentais são compostas,
também, pelas informações arquivísticas, tal como define Silva (2008, p. 45):
Por informação arquivística governamental entende-se a informação acumulada pelo Estado, registrada em qualquer suporte material, produzida e recebida em razão de atividades próprias e específicas de governo e em atenção às
respectivas competências e funções das estruturas administrativas e burocráticas existentes para a realização dos objetivos de governo.

Jardim (1999) constata que a infraestrutura dos serviços arquivísticos e o tratamento
técnico – ou não – dessas informações compromete o acesso a elas.
Seja nas instituições arquivísticas ou nos serviços arquivísticos, a ausência de
padrões de gestão da informação, somada às limitações de recursos humanos, materiais e tecnológicos, resulta em deficiências no seu processamento
técnico e acesso. Ao não desenvolverem a interação inerente ao controle do
ciclo da informação arquivística (integrando as fases corrente, intermediária
e permanente), ambas as instâncias organizacionais tornam-se desvinculadas
do processo político-decisório governamental. Por outro lado, as restrições
de consulta e as condições de acesso físico e intelectual dos arquivos limitam
consideravelmente a sua utilização pelo administrador público e o cidadão.
(JARDIM, 1999, p. 23)

Nesse sentido, Rhoads (apud INDOLFO, 2007, p. 36) destaca que:
[...]‘bons’ arquivos dependem em grande medida de ‘bons’ programas de gestão de documentos, já que somente estes podem garantir que os documentos
de valor permanente sejam produzidos em materiais duráveis, sejam organizados de modo que possam ser encontrados facilmente, sejam cuidados
adequadamente durante o período ativo de sua existência, sejam registrados,
avaliados e recolhidos aos arquivos.

Deste modo, os serviços arquivísticos, compreendidos por Jardim (1999, p. 22) como
“unidades administrativas incumbidas de funções arquivísticas nos diversos órgãos da administração pública, no âmbito dos quais configuram-se como atividades-meio”, constituem-se
como um dos atores responsáveis pela efetivação do acesso à informação governamental.
Ao analisar a influência da legislação FoI (Freedom of Information) do Reino Unido
nas práticas de gestão de arquivos, Cook (2011, p. 249) afirma que “FoI exige práticas viáveis
de gestão de documentos. Claramente, não faz sentido dar às pessoas o direito de acesso a
documentos ou a informações, quando os documentos não podem ser encontrados [...]”. O
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autor ressalta, ainda, que “No Reino Unido, a lei de liberdade de informação exige explicitamente gestão de documentos e estabelece alguns de seus componentes”. (COOK, 2011, p. 249)
Entre as funções arquivísticas de responsabilidade dos serviços arquivísticos está a gestão de documentos, compreendida por Indolfo (2007, p. 45) como “um conjunto das operações técnicas e processos que governam todas as atividades dos arquivos correntes e intermediários e que são capazes de controlar e racionalizar as atividades desde a produção e uso até
a destinação final dos documentos”.
O acesso à informação governamental não se encontra plenamente disponibilizado uma vez que a administração pública não se vê cobrada cotidianamente a prestar contas de suas decisões, ou mesmo a fazer determinadas
escolhas em detrimento de outras, pois a sociedade não possui acesso às fontes de informações que lhes proporcionariam o controle das ações governamentais. Isso ocorre devido à ausência de controle no fluxo dos documentos
produzidos e acumulados na razão direta do exercício das funções e atribuições dos agentes do Estado. À falta de controle agrega-se a ausência de tratamento técnico, permitindo o delineamento do aparato administrativo como
ineficaz e ineficiente na prestação de serviços à coletividade e na garantia do
uso, manutenção, eliminação, preservação e acesso aos documentos públicos
(INDOLFO, 2007, p. 57)

Assim, a gestão de documentos é o conjunto de procedimentos que garante o efetivo
controle sobre as informações arquivísticas, desde sua produção até sua destinação final. E a
este controle está condicionada a efetivação do acesso à informação arquivística governamental.

Marco empírico
Silva (2008, p. 32) afirma que “na lei brasileira o Estado é um ente personalizado ou, de
acordo com o Código Civil, uma pessoa jurídica de Direito Público, formado por três elementos indissociáveis e indispensáveis: população, território e governo soberano”.
Levi (2000, p. 53 apud BARCELOS, 2012, p. 13) ressaltam que o Estado não deve ser
confundido com os elementos que o compõem. Neste sentido, o governo, como um destes
elementos que compõem ou representam o Estado, é entendido como “conjunto de pessoas
que exercem o poder político e que determinam a orientação política de uma determinada
sociedade.”
O governo, como parte ou representação do Estado, é o responsável por editar os aparatos jurídicos balizadores das ações e orientações do Estado, sendo este Estado o que deve
garantir “o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
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desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna e
sem preconceitos, fundada na harmonia social”. (BRASIL, 1988)
A relação entre estado, governo e administração pública são explicitadas por Bobbio
(1999, p. 408) que define administração pública:
Como uma gama bastante ampla de ações que se reportam à coletividade
estatal, compreendendo, de um lado, as atividades de Governo, relacionadas
com os poderes de decisão e de comando, e as de auxílio imediato ao exercício do Governo mesmo e, de outra parte, os empreendimentos voltados para
a consecução dos objetivos públicos, definidos por leis e por atos de Governo,
seja através de normas jurídicas precisas, concernentes às atividades econômicas e sociais; seja por intermédio da intervenção no mundo real (trabalhos, serviços, etc.) ou de procedimentos técnico-materiais; ou. finalmente,
por meio do controle da realização de tais finalidades.

Em consonância com o Artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, dispõe em seus incisos XIV e
XXXIII, do Art. 5º
[...]
XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da
fonte, quando necessário ao exercício profissional;
[...]
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindível a segurança da sociedade e do estado;
[...]

A Lei n.º 12.527, de 2012, que regulamenta o acesso às informações no Brasil, conforme
previsto no artigo 5º da Constituição Federal, de 1988, em seu texto exprime o que o Estado
compreende ser importante no que se refere ao acesso à informação produzida pelas instituições governamentais.

A Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011
A Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011, regulamenta o acesso à informação em
47 artigos e está assim dividida:

284

REPARQ.indd 284

Paola Rodrigues Bittencourt

16/10/15 09:22

Quadro 1– Estrutura da Lei de Acesso à Informação
Capítulo I: Disposições gerais

1º ao 5º artigos

Capítulo II:
Do acesso à informação e da sua divulgação

Artigos 6º ao 9º

Capítulo III:
Dos procedimentos de acesso à informação

Seção I: Pedido de acesso

Artigos 10 a 14

Seção II: Dos recursos

Artigos 15 a 20

Capítulo IV:
Das restrições de acesso à informação

Seção I: Disposições gerais

Artigos 21 e 22

Seção II: Da Classificação da Informação
quanto ao Grau e Prazos de Sigilo

Artigos 23 e 24

Seção III: Da Proteção e do Controle de
Informações Sigilosas

Artigos 25 e 26

Seção IV:
Dos Procedimentos de Classificação,
Reclassificação e Desclassificação
Seção V: Das informações pessoais

Artigos 27 ao 29

Capítulo V:
Das responsabilidades
Capítulo VI:
Disposições finais e transitórias

Artigo 31
Artigos 32 ao 34
Artigos 35 ao 47

Fonte: elaborado pela autora.

No Capítulo I, referente às disposições gerais, consta no artigo 4º, a base conceitual sobre a qual a lei foi elaborada e vem sendo implementada. São nove termos: informação, documento, informação sigilosa, informação pessoal, tratamento da informação, disponibilidade,
autenticidade, integridade e primariedade, assim conceituados:
Quadro 2 – Quadro conceitual da Lei de Acesso à Informação
Informação
Documento
Informação
sigilosa
Informação
pessoal
Tratamento da
informação

dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de
conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;
unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;
aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado;
aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável;

conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso,
reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento,
eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;
Disponibilidade qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos
ou sistemas autorizados;
Autenticidade
qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por
determinado indivíduo, equipamento ou sistema;
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Integridade
Primariedade

qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino
qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem
modificações.
Fonte: elaborado pela autora.

Nos termos que compõem a base conceitual da lei que regula o acesso à informação
não constam os termos arquivo e gestão de documentos. O termo arquivo(s) consta apenas
no inciso II, artigo 7º em que determina que o acesso à informação, de que trata a lei n.º
12.527/2011, compreende também o direito de obter “informação contida em registros ou
documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a
arquivos públicos”. (BRASIL, 2011, artigo 7º, inciso II)
O termo gestão de documentos não consta de nenhum trecho da lei de acesso à informação. Entretanto, o termo gestão – isoladamente – foi utilizado para determinar que compete aos órgãos e entidades do poder público “a gestão transparente da informação, propiciando
amplo acesso a ela e sua divulgação. (BRASIL, 2011, artigo 6º, inciso I) O termo documento
aparece treze vezes no texto da Lei n.º 12.527/2011. Porém, em nenhum trecho aparece relacionado à gestão ou arquivo.

O decreto n.º 7.724, de 16 de maio de 2012
O decreto n.º 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a lei n.º 12.527/2011,
apresenta a seguinte estrutura:
Quadro 3 – Estrutura do Decreto regulamentador da Lei de Acesso à Informação
Capítulo I
Disposições gerais
Capítulo II
Da abrangência
Capítulo III
Da transparência ativa
Capítulo IV
Da transparência passiva
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1° ao 4° artigos
Artigos 5º e 6º
Artigos 7º e 8º
Seção I
Do serviço de informação ao cidadão
Seção II
Do pedido de acesso à informação
Seção III
Do procedimento de acesso à informação
Seção IV
Dos recursos

Artigos 9º e 10
Artigos 11 ao 14
Artigos 15 ao 20
Artigos 21 ao 24
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Capítulo V
Das informações classificadas em grau de
sigilo

Capítulo VI
Da comissão mista de reavaliação de
informações classificadas
Capítulo VII
Das informações pessoais
Capítulo VIII
Das entidades privadas sem fins lucrativos
Capítulo IX
Das responsabilidades
Capítulo X
Do monitoramento da aplicação da lei

Capítulo XI
Disposições transitórias e finais

Seção I
Da classificação de informações quanto ao
grau e prazos de sigilo
Seção II
Dos procedimentos para classificação de
informações
Seção III
Da desclassificação e reavaliação da
informação classificada em grau de sigilo
Seção IV
Disposições gerais

Artigos 25 ao 30
Artigos 31 ao 34
Artigos 35 ao 38
Artigos 39 ao 45
Artigos 46 ao 54
Artigos 55 ao 62
Artigos 63 e 64
Artigos 65 e 66

Seção I
Artigo 67
Da autoridade de monitoramento
Seção II
Artigo 68 ao 70
Das competências relativas ao monitoramento
Artigos 71 ao 76
Fonte: elaborado pela autora.

No capítulo I, referente às disposições gerais, consta no artigo 3º, a base conceitual sob
a qual o decreto foi elaborado e será implementado. Os termos e respectivas definições são as
mesmas da lei n.º 12.527/2011, constando apenas a inserção dos termos: dados processados,
informação atualizada e documento preparatório. Além dos termos inseridos, as definições
dos termos informação sigilosa e informação pessoal foram ampliadas, conforme quadro a
seguir:
Quadro 4 – Quadro conceitural do Decreto regulamentador da Lei de Acesso à Informação
Dados
processados
Informação
sigilosa
Informação
pessoal

dados submetidos a qualquer operação ou tratamento por meio de processamento eletrônico
ou por meio automatizado com o emprego de tecnologia da informação;
aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, e aquelas abrangidas pelas
demais hipóteses legais de sigilo;
aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável; relativa à intimidade, vida
privada, honra e imagem;
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Informação
atualizada
Documento
preparatório

informação que reúne os dados mais recentes sobre o tema, de acordo com sua natureza,
com os prazos previstos em normas específicas ou conforme a periodicidade estabelecida nos
sistemas informatizados que a organizam; e
documento formal utilizado como fundamento da tomada de decisão ou de ato
administrativo, a exemplo de pareceres e notas técnicas.
Fonte: elaborado pela autora.

Não consta do decreto que a regulamenta os termos arquivo (como conjunto de documentos) e gestão de documentos. Entretanto, é importante destacar que o termo arquivo aparece quatro vezes em todo o texto do decreto n.º 7.724/2012. Em todas as vezes para indicar a
instituição arquivística e o serviço de arquivo da instituição pública.
No artigo 40, o decreto cita o Arquivo Nacional como possível instituição a receber os
documentos sigilosos de guarda permanente que forem desclassificados “para fins de organização, preservação e acesso”.
O termo gestão foi indicado cinco vezes. Destas, quatro como parte do nome do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) e a última constando do artigo 71 em que
define: “Os órgãos e entidades adequarão suas políticas de gestão da informação, promovendo os ajustes necessários aos processos de registro, processamento, trâmite e arquivamento de
documentos e informações”. (BRASIL, 2012d)
É importante destacar, ainda, que no artigo 8º do decreto é definido que os sítios eletrônicos dos órgãos deverão atender a requisitos específicos para facilitar o acesso à informação,
todos em cumprimento às normas definidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão. O mesmo não ocorre para casos em que possa ser necessário o cumprimento de
normas arquivísticas.
No que se refere às competências definidas pelo Decreto n.º 7.724/2012 destacam-se
dois aspectos relevantes para esta análise.
• O artigo 67 determina que o dirigente máximo de cada órgão definirá o responsável no
âmbito de cada instituição que será responsável pela implementação e monitoramento
do disposto na Lei n.º 7.724/2011 e no Decreto n.º 7.724/2012;
• A autoridade de monitoramento da legislação referente ao acesso à informação é a
Controladoria-Geral da União, conforme determina o artigo 68. O Arquivo Nacional,
enquanto autoridade arquivística pública na esfera do poder executivo, não é citado
para fins de orientação no que se refere às informações contidas em documentos arquivísticos.
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O Poder Executivo Federal
O Sistema de Informações Organizacionais da Administração Pública Federal (SIORG),
“fonte oficial de informações sobre a estrutura organizacional dos órgãos do Poder Executivo”,2 apresenta a estrutura do Poder Executivo Federal sendo composta por 37 ministérios ou
órgãos equivalentes. Destes, 24 são Ministérios e treze são órgãos com status de Ministério,
assim distribuídos: nove Secretarias especiais, a Advocacia-Geral da União, a Casa Civil da
Presidência da República, a Controladoria-Geral da União e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência.
A realização desta pesquisa se dará nos limites do Sistema de Gestão de Documentos
de Arquivo – SIGA, da administração pública federal. Criado pelo Decreto no 4.915, de 12 de
dezembro de 2003, o SIGA organiza sob a forma de sistema as atividades de gestão de documentos no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública federal. De acordo com o
Decreto no 4.915/2003, integram o SIGA
I – como órgão central, o Arquivo Nacional;
II – como órgãos setoriais, as unidades responsáveis pela coordenação das
atividades de gestão de documentos de arquivo nos Ministérios e órgãos
equivalentes;
III – como órgãos seccionais, as unidades vinculadas aos Ministérios e órgãos
equivalentes. (BRASIL, 2003, Artigo 3o)

Ressalta-se que de acordo com o artigo 2o do Decreto no 4.915/2003, o SIGA tem entre
suas finalidades “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”. É importante
destacar, ainda, que compete aos órgãos setoriais do SIGA, conforme inciso I, do artigo 5o, do
referido decreto “implantar, coordenar e controlar as atividades de gestão de documentos de
arquivo, em seu âmbito de atuação e de seus seccionais”. Assim, como elementos representativos do universo de pesquisa, foram selecionados cinco órgãos setoriais do SIGA, sendo:
• Ministério da Justiça (MJ);
• Ministério da Educação (MEC);
• Ministério da Saúde (MS); e
• Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP).

2

Fonte: <http://www.siorg.redegoverno.gov.br/>.
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De acordo com um levantamento prévio para realização desta pesquisa, alguns fatores
contribuíram para escolha dos Ministérios citados como elementos representativos do universo da pesquisa. Os Ministérios da Justiça, Educação e Saúde foram escolhidos em razão
da longa trajetória de atuação na função que desempenham e por serem funções típicas do
Estado moderno – dado que suas funções têm impacto direto na sociedade. O Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão faz parte do grupo a ser pesquisado por ser o órgão
responsável por normatizar as atividades-meio do poder executivo federal e por ser o agente
responsável pela Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, que possui relação direta com a
operacionalização do acesso à informação governamental.
Ministério da Justiça (MJ)
O Ministério da Justiça foi criado em 1822 e, de acordo com o Decreto no 6.061, de 15
de março de 2007, com inclusões do Decreto no 7.430, de 17 de janeiro de 2011 e do Decreto
no 7.538, de 1o de agosto de 2011, tem as seguintes competências sobre os assuntos de defesa
da ordem jurídica e garantias constitucionais, política judiciária, direitos dos índios, segurança pública, política penitenciária, ordem econômica e direitos do consumidor, nacionalidade,
imigração e estrangeiros e política nacional de arquivos.
O Ministério da Justiça foi o primeiro ministério a realizar um diagnóstico das atividades de gestão de documentos na sede e em todos os órgãos subordinados – Departamento
de Polícia Federal, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário
Nacional, Fundação Nacional do Índio, Arquivo Nacional e Defensoria Pública da União –
para planejamento das ações de implementação da lei de acesso à informação em seu âmbito
e de seus órgãos subordinados. O diagnóstico das atividades de gestão de documentos do
Ministério da Justiça foi uma ação do Grupo de Trabalho criado pela Portaria no 2.849, de 22
de dezembro de 2011, do Ministério da Justiça, cuja função era discutir, elaborar e articular
estratégias, planos e metas para implementação da lei de acesso à informação no âmbito do
Ministério e de seus órgãos subordinados. Este diagnóstico foi realizado no período de janeiro a março de 2012, sob orientação do Arquivo Nacional e visava, ainda, identificar onde e
quais eram as informações classificadas até aquele momento como sigilosas.
Para identificação do serviço de arquivo do Ministério da Justiça, apresenta-se a seguinte estrutura:
1. Ministério da Justiça
1.1 Secretaria Executiva
1.1.1 Subsecretaria de Orçamento, Planejamento e Administração
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1.1.1.1 Coordenação-Geral de Modernização Administrativa
1.1.1.1.1 Coordenação de Documentação e Informação
1.1.1.1.1.1 Divisão de Comunicações
1.1.1.1.1.1.1 Serviço de Arquivo
Ministério da Educação (MEC)
O Ministério da Educação foi criado em 1930 como Ministério da Educação e Saúde
Pública. Em 1953 se tornou Ministério da Educação e Cultura, de onde se originou a sigla
MEC. No ano de 1985, quando foi criado o Ministério da Cultura, o MEC se tornou então
Ministério da Educação e do Desporto e, apenas em 1995 torna-se o Ministério da Educação.3
De acordo com o Decreto no 7.690, de 2 de março de 2012, o MEC possui competência
nos assuntos de política nacional de educação, educação infantil e dos ensinos: fundamental,
médio, superior, educação de jovens e adultos, educação profissional, especial e a distância,
avaliação e pesquisa educacional, pesquisa e extensão universitária e magistério
O MEC abriga em sua estrutura: o Instituto Nacional de Surdos, Instituto Benjamin
Constant, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, a Fundação Nacional de
Desenvolvimento da Educação, a Fundação Joaquim Nabuco, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o Colégio Pedro II, as Escolas Agrotécnicas Federais,
as Escolas Técnicas Federais, os Centros Federais de Educação Tecnológica, as Instituições
Isoladas de Ensino Superior e as Universidades Federais.
O serviço de arquivo do Ministério da Educação também não é apresentado na estrutura regimental aprovada pelo Decreto no 7.690, de 2012. Assim como não pode ser visualizado
nos organogramas disponibilizados pelo Ministério em seu sítio eletrônico, não foi encontrado o Regimento Interno do Ministério. Entretanto, o serviço existe vinculado à Coordenação-Geral de Gestão Administrativa, que está subordinada à Subsecretaria de Assuntos
Administrativos, da Secretaria Executiva do MEC. A subordinação do serviço de arquivo do
Ministério da Educação apresenta-secomo a seguir:
1. Ministério da Educação
1.1 Secretaria Executiva
1.1.1 Coordenação-Geral de Modernização Administrativa
1.1.1.1 Arquivo Central (não formal)4
3

Disponivel em: Sítio eletrônico do Ministério da Educação http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=1164

4

O Arquivo Central do Ministério da Educação é apresentado neste trabalho como não formal por não constar do regimento interno da instituição. Entretanto, a Portaria n.º 1.005, de 8 de agosto de 2012, do MEC, define a composição da
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Ministério da Saúde
Assim como o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde foi criado em 1953, após
o desdobramento do então Ministério da Educação e Saúde – criado em 1930 – em dois
Ministérios independentes. Até 1953 as atividades do Ministério eram de responsabilidade
do Departamento Nacional de Saúde. De acordo com o Decreto n.° 7.797, de 30 de agosto
de 2012, o Ministério da Saúde tem competência nos assuntos relativos a política nacional
de saúde, coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde (SUS), promoção da saúde
individual e coletiva, ações preventivas de saúde, vigilância de saúde e pesquisa científica e
tecnologia na área de saúde.
O Ministério da Saúde possui em sua estrutura os seguintes órgãos vinculados: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Saúde, Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia, Fundação Nacional de Saúde, Instituto Nacional de Câncer,
Grupo Hospitalar Conceição e Fundação Oswaldo Cruz.
A Portaria n.° 3.965, de 14 de dezembro de 2010, que aprova o Regimento Interno do
Ministério da Saúde, apresenta o serviço arquivístico do órgão conforme a estrutura a seguir:
1. Ministério da Saúde
1.1 Secretaria Executiva
1.1.1 Subsecretaria de Assuntos Administrativos
1.1.1.1 Coordenação-Geral de Documentação e Informação
1.1.1.1.1 Coordenação de Arquivos e Gestão de Documentos
1.1.1.1.1.1 Divisão de Gestão de Documentos
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)
O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, criado em 1962, tem sua última
alteração na estrutura regimental aprovada pelo Decreto n.º 7.675, de 20 de janeiro de 2012,
que determina também sua competência nos assuntos planejamento estratégico nacional,impactos socioeconômicos de políticas e programas do governo federal. E, ainda, em estudos e
pesquisas de acompanhamento, elaboração, acompanhamento e avaliação de leis cuja iniciativa seja do Poder Executivo Federal, fontes de recursos para o governo, parcerias entre o poder
público federal e organizações privadas, financiamentos externos de projetos públicos, gestão
dos sistemas: de planejamento e orçamento federal, pessoal civil, administração de recursos

Subcomissão de Coordenação do SIGA no MEC e indica como presidente a chefe do Arquivo Central.
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de informação e informática e serviços gerais, ações de organização e política e diretrizes de
modernização administrativa do governo federal.
De acordo com a Portaria n.º 326, de 12 de julho de 2010, que aprova o regimento Interno da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SPOA), o serviço de arquivo
está assim apresentado:
1. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
1.1 Secretaria Executiva
1.1.1 Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão
1.1.1.1 Coordenação-Geral de Documentação e Administração Predial
1.1.1.1.1 Coordenação de Documentação e Informação
1.1.1.1.1.1 Divisão de Protocolo e Arquivo
1.1.1.1.1.1.1 Serviço de Arquivo
A Portaria n.° 326/2010, da SPOA/MP define como competências do serviço de arquivo: a realização e acompanhamento dos procedimentos de gestão de documentos, promoção
do recolhimento de acervo permanente ao Arquivo Nacional, atendimento a usuários internos e externos, realização de treinamento para o desenvolvimento de procedimentos técnicos
arquivísticos, controle das atividades de protocolo e fiscalização de empresas contratadas para
organização de acervos arquivísticos.

Metodologia
Para demarcação teórica e conceitual do tema proposto, foi realizada uma revisão de
literatura referente aos temas de acesso à informação e arquivo.
Foi utilizada uma abordagem quantitativa e qualitativa para coleta e análise dos dados.
Em todo o texto da Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011, e do Decreto n.º 7.724, de 16
de maio de 2012, foi realizada a busca pelos termos arquivo e gestão de documentos. No caso
do termo gestão de documentos, a busca foi realizada também separadamente – gestão e documento – em função de possíveis associações cujo conceito pudesse ser próximo à gestão de
documentos. Foi analisado, ainda, conceitos associados ao de gestão de documentos, como o
conceito de tratamento da informação.
A partir da análise dos regimentos internos e dos sítios eletrônicos dos Ministérios
apontados, foi analisado também como os serviços arquivísticos aparecem na estrutura do
Poder Executivo Federal.

Desafios e perspectivas de implementação da lei de acesso à informação no âmbito...

REPARQ.indd 293

293

16/10/15 09:22

Uma segunda etapa, ainda para análise do campo empírico, será subsidiada pela coleta
de dados e informações nas seguintes fontes:
a. Relatórios de atividades relativos aos trabalhos desenvolvidos pelos Serviços de Informações ao Cidadão no âmbito de seu Ministério;
b. Relatórios de atividades das Subcomissões de cada órgão no Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA, da administração pública federal, relativo às atividades
de gestão de documentos que estão sendo desenvolvidas no âmbito de cada Ministério;
c. Aplicação presencial de questionário para identificação de informações sobre o nível de
participação dos serviços arquivísticos no processo de implementação da lei de acesso à
informação em seu âmbito. O questionário deverá ser respondido pelo chefe do serviço
arquivístico do órgão.
d. Aplicação presencial de questionário para levantamento de informações referentes à
articulação dos serviços de informação ao cidadão com os serviços arquivísticos. Este
questionário deverá ser respondido pelo servidor responsável pelo Serviço de Informação ao Cidadão.

Considerações finais
A ausência de políticas públicas arquivísticas é um dos problemas centrais da Arquivologia no Brasil, o que dificulta a implementação da legislação arquivística e sua articulação
com a legislação de outros setores.
A Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso à informação no âmbito de todas as esferas de poder público, conforme se pode constatar com a análise apresentada, indica pouca articulação com o campo arquivístico. O mesmo foi observado na análise
do Decreto n.º 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei n.º 12.527/2011.
Com a análise da base conceitual disposta na lei n.º 12.527/2011 e no Decreto
n.º 7.724/2012 pode-se observar a ausência do termo arquivo – enquanto conjunto de documentos produzidos e recebidos em razão do desempenho das atividades de uma organização
– e do termo gestão de documentos. Constatou-se, ainda, que no texto da lei o que se aproxima do conceito de gestão de documentos é a definição de tratamento da informação; e no
texto do decreto, o artigo 71 determina que os órgãos deverão promover adequações em suas
políticas de gestão da informação, ajustando os “[...] processos de registro, processamento,
trâmite e arquivamento de documentos e informações”. (BRASIL, 2012d)
Outro fator relevante é a ausência de identificação da instituição arquivística pública na
esfera do poder executivo federal como órgão responsável pela “[...] gestão e o recolhimento
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dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar
e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda, e acompanhar e implementar a política
nacional de arquivos”. (BRASIL, 1991)
Ressalta-se, ainda, que a instituição arquivística pública no âmbito do Poder Executivo
Federal, o Arquivo Nacional, foi citado apenas como responsável pelo recolhimento dos documentos sigilosos que forem desclassificados para promover a “organização, preservação e
acesso”. (BRASIL, 2012d)
A ausência dos termos arquivo e gestão de documentos pode indicar a situação periférica em que ainda se encontram os arquivos como agentes no processo de transparência das
ações governamentais.
Esta posição periférica dos arquivos, já identificada por Jardim (1999) ao final da década de 1990, ao analisar as zonas de transparência e opacidade do Estado brasileiro, possivelmente está sendo mantida pela ausência de políticas públicas arquivísticas.
No que se refere à estrutura dos serviços arquivísticos, da análise apontada destaca-se
que, diferentemente da situação apresentada por Jardim (1999) no final dos anos 1990, de
acordo com os dados apresentados, os serviços arquivísticos aparecem na estrutura dos Ministérios, em geral, subordinados a Coordenações de Documentação e Informação. Entretanto, o nível em que estes serviços aparecem na estrutura do poder público ainda indicam uma
possível ausência de participação destes setores no processo político-decisório institucional.
Ressalta-se, ainda, que a participação dos serviços arquivísticos no processo de implementação da lei de acesso à informação – se ocorre e em que nível – será objeto de análise no decorrer da pesquisa. Contudo, é importante destacar que o nível de participação destes serviços
tende a ser comprometido em razão do baixo nível hierárquico que ocupam na estrutura em
que estão inseridos.
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Dimensões político-arquivísticas da avaliação de
documentos na Administração Pública Federal (2004-2012)

Ana Celeste Indolfo

Esta pesquisa foi desenvolvida como tese de doutorado no marco do Programa de PósGraduação em Ciência da Informação (PPGCI) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência
e Tecnologia (IBICT) em convênio com a Universidade Federal do Rio Janeiro UFRJ). A pesquisa
tem como tema a análise das dimensões políticas e técnico-científicas do processo de avaliação de
documentos de arquivo na Administração Pública Federal, no período de 2004 a 2012.
A atual questão do acesso às informações públicas e a situação, ainda periférica, dos
serviços arquivísticos federais encaminharam as preocupações para as implicações do processo de avaliação dos documentos de arquivo na questão da preservação dos documentos
permanentes ou da eliminação daqueles destituídos de valor.
A prática da avaliação dos documentos de arquivo desenvolve-se, essencialmente, com
o surgimento do conceito de gestão de documentos, a partir da metade do século XX. As
transformações, decorrentes de sua adoção pelas instituições arquivísticas, foram marcantes
tanto para a reformulação da Arquivologia como para os próprios profissionais de arquivo,
pois, até então, os arquivos eram utilizados como “laboratórios da ciência histórica”.
O despertar da avaliação de documentos, entre outras questões a ela relacionadas, passou a preocupar os profissionais com relação à eficácia e à eficiência da ação administrativa e
da gestão econômica, uma vez que não mais existiam limites para a quantidade e a diversidade de documentos produzidos e acumulados.
A garantia de acesso às informações, oriundas dos documentos de arquivo, passa a ser
resultado do processamento técnico adequado preconizado pela disciplina, basicamente com
a adoção das atividades de gestão de documentos pelos serviços de arquivos.
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Na maior parte das vezes, as dificuldades de acesso resultam da falta de tratamento
técnico daqueles que foram produzidos e acumulados de forma indevida.
A teoria e as práticas arquivísticas apresentam a função da avaliação de documentos
como “condição inerente” a escolha do que será eliminado e daquilo que será preservado.
A problemática da formação dos arquivos permanentes (ainda, identificados por muitos de “históricos”) passa a não ser mais aceita como produto dos conjuntos documentais que
o tempo permitiu preservar, pois cada vez mais é fundamental perceber (e aceitar) que nem
tudo que é produzido e registrado ficará conservado definitivamente.
O foco de interesse da pesquisa procurou analisar a adoção de programas de gestão de
documentos pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal como resultado da formulação e implementação de políticas arquivísticas.
Os questionamentos que orientaram esse interesse encontram-se diretamente relacionados aos critérios utilizados (ou não), pelos serviços arquivísticos federais, para a avaliação dos
documentos de arquivo, ou seja, para a definição de quais documentos estão sendo (ou serão)
eliminados, bem como quais estão sendo (ou deverão) ser conservados definitivamente.
Pode-se considerar que no Estado brasileiro, a adoção das normas arquivísticas pelos
serviços públicos é muito recente.
Apenas com o preceito estipulado pelo § 2º do art. 216 da Constituição Federal de
1
1988 e pelo conceito disposto pelo art. 3º da Lei n.º 8.159, de 8 de janeiro de 1991,2 conhecida
como Lei de Arquivos, é que os procedimentos de gestão de documentos, preconizados pela
teoria arquivística desde a metade do século XX, passaram a ser validados por uma legislação
arquivística brasileira.
Conta-se nos dias atuais com uma legislação arquivística abrangente e com normas
específicas no que tange as atividades de gestão de documentos.
Sabe-se que, ao longo desse período, esse referencial normativo passou a orientar, de
uma maneira geral, a adoção das práticas de gestão de documentos na administração pública,
e que algumas das Resoluções do CONARQ tornaram-se prescritivas para os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.
O Arquivo Nacional, como autoridade arquivística no âmbito do Executivo Federal,
vem acompanhando e orientando a aplicação dessas normas em razão de suas competências
regimentais. Algumas dessas atribuições foram, inclusive, ratificadas com a expedição de decretos presidenciais.
1

Cabem à administração pública, na forma da Lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

2

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.
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As atividades de gestão de documentos passaram, a partir do Decreto n.º 4.915, de 12
de dezembro de 2003, a ser organizadas sob a forma de sistema, com a denominação de Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo (SIGA), da Administração Pública Federal, tendo
o Arquivo Nacional como seu órgão central.
Quanto à regulamentação do preceito constitucional de direito de acesso às informações entrou em vigor em maio de 2012, a Lei n.º 12. 527, de 18 de novembro de 2011. Esta Lei
destina-se a assegurar os procedimentos regulamentares referentes ao direito fundamental de
acesso a informações, cuja observância compete aos órgãos e entidades integrantes da administração direta e indireta da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
As possibilidades de acesso à informação, sob a guarda do Estado, pelo próprio Estado
e pelo cidadão encontram-se diretamente relacionadas ao conjunto de políticas e práticas
desenvolvidas pelos serviços arquivísticos públicos.
Pode-se afirmar que a garantia do pleno acesso à informação pública sob a guarda do
Estado só poderá se viabilizar com a adoção de ações de gestão de documentos implementadas por meio da elaboração, aprimoramento ou atualização de programas de gestão de documentos junto aos serviços arquivísticos federais.
A adoção de normas e padrões para a gestão da documentação governamental requer,
ainda, serviços arquivísticos públicos estruturados e equipados, dotados de recursos humanos capacitados para desenvolver e executar essas atividades.
Pode-se constatar, nos serviços arquivísticos federais, que a falta do processamento técnico adequado dos documentos e os níveis diferenciados de conhecimento teórico-metodológico, dos recursos humanos lotados nesses serviços para a execução das diversas atividades
de gestão de documentos, têm como consequência a prática da eliminação indiscriminada ou
da preservação sem critérios.
Por essas razões, pode-se afirmar que a ausência de formulação e implementação de
políticas arquivísticas que visem a implantação de programas de gestão de documentos nos
órgãos e entidades do Poder Executivo Federal afeta diretamente o acesso à informação governamental disponível ao próprio Estado e aos cidadãos.
Passados vinte e dois anos da Lei de Arquivos e dezessete da emissão da primeira Resolução do CONARQ, que estabeleceu os procedimentos básicos de classificação e avaliação de
documentos públicos, persistem os métodos inadequados para realização dessas atividades
de gestão de documentos e, muitas são, ainda, as dificuldades encontradas para a realização
da avaliação dos conjuntos documentais acumulados.
Identifica-se, também, na própria administração pública federal, a falta de reconhecimento da importância dos serviços de arquivos, o que resulta nas condições desfavoráveis de
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armazenamento, na escassez de recursos humanos, financeiros e materiais disponibilizados
para esses serviços. Verifica-se um desnivelamento nas atribuições dos serviços de arquivo,
nos diferentes órgãos e entidades.
É primordial considerar, além das dimensões jurídicas e técnico-científicas das normas
arquivísticas, a dimensão política uma vez que sem a sua presença o alcance das normas encontra-se comprometido.
Faz-se necessária uma maior articulação entre os diferentes agentes e atores responsáveis pela formulação e implementação das políticas arquivísticas para que se possam superar
os desafios impostos pelas dimensões continentais do país e pela complexidade da estrutura
administrativa do Poder Executivo Federal.
O acelerado aumento da produção e circulação das informações, provocado pelo avanço das tecnologias, e as atuais demandas sociais para a ampliação da transparência e da governança, forçam o Estado a definir e implantar, em sua agenda, programas direcionados ao
controle, uso, preservação e acesso às informações públicas.
Cabe, ainda, reforçar essas colocações afirmando que no futuro (e até mesmo já no
momento presente) não haverá espaço para o acaso no gerenciamento dos novos documentos arquivísticos, os eletrônicos, e nem a superação dos problemas tecnológicos e dos
obstáculos ao acesso às informações públicas ocorrerá em razão da promulgação de atos
normativos.
A definição e a implementação de uma política de arquivos para o Governo Federal
dependem da articulação e do compromisso que os agentes do Estado manifestem, expressem
e assumam para criar estratégias e ações para o controle dos fluxos documentais, que dêem
suporte às decisões da gestão pública e à continuidade administrativa, assim como implementem programas que assegurem a proteção e o acesso às informações governamentais que
precisam ser preservadas.
Dessa forma, os objetivos gerais da pesquisa foram:
• verificar o desenvolvimento das atividades de gestão de documentos nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, essencialmente aquelas relacionadas à prática da
avaliação que orientam a determinação dos valores dos documentos de arquivos, validando a guarda permanente ou autorizando a eliminação;
• analisar a atuação das Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos (CPAD)
com relação ao planejamento, execução e uso das normas arquivísticas de avaliação de
documentos, no contexto dos órgãos e entidades públicas federais;
• reconhecer as visões desses atores sobre as práticas de avaliação desenvolvidas nos serviços arquivísticos federais;
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• verificar se o Arquivo Nacional, enquanto autoridade arquivística do Poder Executivo
Federal, nos termos do art. 9º da Lei n.º 8.159, de 1991, tem suas ações legitimadas pelos
órgãos e entidades federais que integram o SIGA;
• analisar as percepções que os presidentes e membros das CPAD têm a respeito da existência de políticas arquivísticas nos órgãos e entidades que atuam assim como no Governo Federal.

Para desenvolver a pesquisa foi necessário estudar e elaborar uma rede de conceitos
que levaram à construção das categorias de análise que guiaram à estruturação e redação da
Tese de Doutorado.
Os marcos teóricos, que balizaram a pesquisa, situam-se em pontos convergentes e
complementares que, de início, parecem se pulverizar em distintos campos do conhecimento,
mas que, no percurso percorrido, permitiram formatar a questão dos saberes e elaborar o
mapa conceitual que embasa este estudo:
• o conceito de informação e seu enfoque na Ciência da Informação e na Arquivologia, e
as características da informação pública e governamental;
• o despertar da avaliação, a partir do surgimento do conceito de gestão de documentos,
procurou refletir sobre as implicações desse processo na preservação da memória, e
identificar as correntes de pensamento arquivístico sobre o processo de avaliação.
• as definições e interpretações acerca do conceito de Estado, do enfoque do Estado como
campo informacional e das discussões acerca de governabilidade e governança assim
como o estudo sobre o conceito de políticas e políticas públicas dimensionaram alguns
aspectos fundamentais para a compreensão dos desafios na construção de políticas públicas no campo dos arquivos.
• a compreensão da configuração histórico-política do Estado brasileiro se fez a partir
de um breve percurso pelos intérpretes e suas interpretações do Brasil para que assim
se pudesse, também, conhecer melhor o lócus da investigação, os órgãos e entidades do
Governo federal.

A contextualização da responsabilidade do Poder Público pela gestão da documentação governamental pautou-se no preceito constitucional e na conquista do marco legal na
área dos arquivos. Para complementar os marcos legais que balizaram a pesquisa, procurou-se
refletir sobre os retrocessos e os avanços das questões que envolvem o acesso às informações
públicas, percorrendo o referencial normativo produzido até a entrada em vigor da recente
Lei de Acesso a Informações (LAI).

Dimensões político-arquivísticas da avaliação de documentos na...

REPARQ.indd 303

303

16/10/15 09:22

Desenvolveu-se uma análise dos marcos institucionais responsáveis pelo desenvolvimento e implantação da política arquivística no Governo Federal, apresentando a missão, as
funções e atividades desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Arquivos. Passou-se, a seguir,
a descrever e analisar as atividades de gestão de documentos desenvolvidas pelo Arquivo Nacional, no período de 2004 a 2012.
A definição desse marco temporal teve como elemento norteador a implantação do
Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA, da Administração Pública Federal.
Essa opção metodológica pautou-se na verificação de uma ampliação das atividades de assistência técnica prestadas pelo Arquivo Nacional aos órgãos e entidades federais a partir da
implantação do SIGA.
Como procedimento metodológico privilegiou-se a coleta de dados por meio da leitura
e análise dos Relatórios de Atividades do Arquivo Nacional, disponíveis no seu sítio eletrônico, assim como, também, foi realizada a consulta às informações disponibilizadas na página
do SIGA naquele mesmo portal. Da leitura e análise dos Relatórios Anuais de Atividades, foi
possível extrair dados quantitativos que se encontram sintetizados no Quadro abaixo.
Quadro 1 – Síntese dos dados obtidos nos Relatórios Anuais de Atividades do
Arquivo Nacional, no período de 2004 a 2012

Anos
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

N° de órgãos e
entidades públicas
e privadas que
receberam orientação
técnica
58
48
65
127
91
128
134
132
783
180*

N° de órgãos e
entidades do PEF
que receberam
acompanhamento dos
trabalhos das CPAD
39
37
38
48
46
208
81*
193 **

N° de listagens
de eliminação
de documentos
aprovadas
8
15
3
17
11
4
58***

N° de entradas de acervos
arquivísticos, públicos e
privados
17
25
30
31
120

Notas:
* como os órgãos e entidades se repetem, ao longo do período,
foi feita uma contabilização de acordo com uma relação nominal única;
** o mesmo procedimento foi adotado para esse cálculo, reunindo apenas os órgãos e entidades do
PEF que receberam orientação técnica e acompanhamento dos trabalhos das CPAD;
*** os números constantes nos Relatórios apresentam-se em quantidade inferior ao obtido nas informações relativas à
eliminação de documentos e a publicação de Editais de Ciência de Eliminação, disponibilizados na página do SIGA, como
resultados das atividades de gestão de documentos.
Fonte: elaborado pela autora.
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No universo da pesquisa, os servidores públicos dos órgãos e entidades federais que
foram selecionados para conceder as entrevistas foram denominados de “atores” do cenário
arquivístico federal. Os relatos e os depoimentos concedidos no processo das entrevistas foram denominados de “falas”. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal fazem parte
desse cenário arquivístico assim como o Arquivo Nacional e o CONARQ.
Com o objetivo de identificar os servidores que desenvolvem atividades na área de
gestão de documentos dos órgãos e entidades federais e, em especial aqueles servidores, que
atuam como presidentes das Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos (CPAD)
foi considerado indispensável conhecer os dados existentes no Cadastro Nacional dos Integrantes do SIGA. O Cadastro Nacional dos Integrantes do SIGA constitui-se em um banco de
dados sobre os servidores que atuam na área de gestão de documentos, dos órgãos e entidades
federais que integram o SIGA.
Do total de 1.256 registros, foi verificado um percentual expressivo de servidores que
exercem as atividades de controle da tramitação, 57%, e de registro, 47%, sendo esses percentuais superiores àquele dos servidores que atuam na área de protocolo, 33,5%.
Observou-se, também, um percentual menor de servidores que realizam a classificação
(37%) e a avaliação (32%), atividades fundamentais na área de gestão de documentos. Acredita-se que isso possa ser explicado pelos 20% que atuam nos arquivos gerais.
Quadro 2 – Atividades desenvolvidas na área de gestão de documentos pelos integrantes do SIGA
Identificação das atividades
controle da tramitação

N° de servidores
Percentual sobre o total de
que assinalaram essa
registros
opção
718
57%

consulta/acesso

691

55%

arquivamento

675

54%

registro

585

47%

classificação

470

37%

outras

433 *

34%

avaliação

406

32%

produção

371

29,5%

empréstimo

351

28%

transferência

332

26%

eliminação

306

24%

seleção

298

24%

recolhimento

273

22%

Fonte: elaborado pela autora.
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Cabe destacar o percentual muito pequeno (2%) de servidores que assinalou, na opção
outras*, o desenvolvimento de atividades relacionadas com a aplicação das TIC’s (tecnologias
de informação e comunicação).
Quadro 3 – Área em que o servidor desenvolve as atividades de gestão de documentos
Área de atuação

N° de servidores

Percentual

Protocolo

421

33,5%

Arquivo setorial

308

24,5%

Arquivo geral/central

251

20%

Outra [área]

201

16%

Sem especificação [da área]

75

6%

Total

1256

100%

Fonte: elaborado pela autora.

Nos quadros acima procurou-se demonstrar esses valores. No caso das atividades desenvolvidas não foi possível um total geral, uma vez que cada servidor pode registrar mais de
uma alternativa; dessa forma, foi realizado um percentual para cada uma das opções existentes.
Para poder analisar a atuação das Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos com relação ao planejamento, execução e uso das normas arquivísticas de avaliação de
documentos, no contexto dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, no âmbito da
pesquisa qualitativa foi necessário colocar uma questão de caráter metodológico, referente à
definição ou a escolha dos entrevistados.
Para a obtenção dos dados referentes a essas práticas, a realização de entrevistas foi
considerada essencial assim como a elaboração de instrumento “semi-estruturado” para coleta, sistematização e análise dos dados.
O roteiro elaborado contemplava as seguintes subdivisões:
• identificação e perfil do entrevistado;
• uso das normas arquivísticas relacionadas às atividades de gestão de documentos;
• função de avaliação de documentos;
• políticas públicas arquivísticas e o SIGA.

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, a definição da amostra deveria expressar os
dois segmentos do cenário arquivístico federal. Optou-se pela proposta de correlacionar a
definição dos órgãos e entidades federais ao Ministério a que se encontram vinculados.
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Foram selecionados, de acordo com as categorias do SIGA, doze órgãos seccionais vinculados a oito órgãos setoriais, totalizando vinte instituições de perfis e natureza jurídica diversificadas, localizadas equitativamente dez na cidade do Rio de Janeiro e dez no Distrito Federal.
O processo de entrevista privilegiou o diálogo. E assim, como toda e qualquer conversa,
a entrevista foi fruto do momento, único e singular, e que, mesmo seguindo o roteiro proposto, cada uma das transcrições produziu um relato, inclusive em termos de linguagem, devido
as especificidades profissionais e pessoais de cada entrevistado.
Não se pretendeu apresentar uma descrição exaustiva das entrevistas e nem inventariar
as falas dos entrevistados, optou-se por apresentar e analisar, por eixo temático do roteiro
elaborado, os dados obtidos. Além disso, pretendeu-se tecer comentários, relacionando as
opiniões expressas sobre as práticas desenvolvidas e as reflexões sobre os diversos aspectos de
ordem teórico-conceitual propostos.
As informações obtidas na primeira parte da entrevista, de acordo com o roteiro elaborado, procuraram identificar o perfil dos entrevistados.
As unidades administrativas de exercício ou lotação dos entrevistados, apesar das diferentes designações dentro das estruturas organizacionais, apresentam, de uma maneira geral,
as características de um arquivo geral ou central.
Dos 24 entrevistados, 10 (41,5%) exercem suas atividades exclusivamente no arquivo
geral, 9 (37,5%) atuam na área de arquivo geral, mas esta se encontra associada a outros serviços, e 5 (21%) desenvolvem outras atividades.
Quadro 4 – Unidade administrativa de lotação dos entrevistados
Característica da unidade administrativa de exercício do entrevistado
Arquivo geral
Protocolo/arquivo geral
Protocolo/arquivo geral/biblioteca
Arquivo geral/biblioteca
Outras
Total

N° de entrevistados
10
4
3
2
5
24

Fonte: elaborado pela autora.

Com relação à situação funcional dos entrevistados, 20 (80%) encontram-se no quadro
efetivo permanente, 3 (12,5%) são celetistas e um dos entrevistados tem somente cargo em
comissão, não fazendo parte do serviço público federal. Possuem algum tipo de função gratificada 18 (75%) dos entrevistados e a variação de denominação (chefe, gerente, coordenador
ou diretor) está, também, de acordo com a estrutura organizacional em questão.
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Do total de entrevistados, 19 (79%) tem nível de escolaridade superior e 5 (21%) tem
nível médio; mas 16 (67%) ocupam cargo de nível superior e 7 (26%) ocupam cargo de nível
intermediário.
Do grupo de entrevistados que possuem nível superior, 12 (63%) são formados em Arquivologia e 7 (29%) são graduados em outras áreas. Todos os entrevistados de nível superior
possuem, ainda, algum tipo de pós-graduação.
A distribuição da formação e da titulação acadêmica apresenta-se representada no Quadro 5.
Quadro 5 – Formação e titulação acadêmica dos entrevistados
Formação acadêmica
Arquivologia
Administração
Ciências Contábeis
Biblioteconomia
Biologia
Direito
História
Total

N°
12
2
1
1
1
1
1
19

Percentual
63%
10,5%
5,3%
5,3%
5,3%
5,3%
5,3%
100%

Titulação acadêmica

N°
19
11
4
2
2

Percentual
100%
58%
21%
10,5%
10,5%

Graduado
Especialista
Mestre
Mestrando
Doutor
Fonte: elaborado pela autora.

Dos 24 profissionais entrevistados, 17 (71%) são mulheres e 7 (29%) são homens.
Em termos de tempo de serviço público, 2 (8,25%) dos entrevistados tem mais de 35
anos (aptos a solicitarem a aposentadoria e a finalizarem a carreira), 8 (33,5%) mais de 25
anos e 3 (12,5%) tem mais de 15 anos de ingresso no serviço público federal, sendo que 10
(42%) entraram nos últimos dez anos. A diferença no percentual fica por conta do entrevistado que não pertence ao serviço público. A média de atuação no serviço público é de 18 anos.
Com relação à experiência profissional na área de gestão de documentos, 3 (12,5%) atuam
na área há mais de 25 anos, 6 ( 25%) atuam há mais de 15 anos e 12 (50%) começaram a atuar nos
últimos dez anos. E, ainda, 3 deles (12,5%) não atuam diretamente na área de gestão de documentos.
Quanto à atuação nas CPAD, apenas 2 (8,5%) dos entrevistados têm experiência no
processo e na prática de avaliação há mais de 15 anos, 15 deles (62,5%) passaram a atuar na 1ª
década do século XX e 7 (30%) nos últimos dois anos.
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Do grupo de entrevistados que tem formação em Arquivologia, deve-se assinalar que 8
(67%) entraram para o serviço público nos últimos dez anos3 e 10 (83%) assumiram a presidência da Comissão nesse mesmo período.
O objetivo do primeiro eixo da entrevista pautou-se na verificação do desenvolvimento
das atividades de gestão de documentos com a adoção das normas arquivísticas produzidas
pelo CONARQ e prescritas para os órgãos e entidades integrantes do SIGA.
Quadro 6 – Uso das normas arquivísticas
Questões propostas
B.2 – O órgão/entidade utiliza os instrumentos técnicos de gestão de documentos
aprovados pela Resolução n.° 14/2001 do CONARQ ?
B.4 – O órgão/entidade possui o Código de Classificação de Documentos de
Arquivo e a Tabela de Temporalidade e Destinação para os documentos de arquivo
relativos às atividades-fim?

NÃO

SIM

2

18

14

6

Fonte: elaborado pela autora.

A maioria das instituições que usa o faz apenas nos arquivos gerais, normalmente, para
classificar, objetivando a utilização dos prazos de guarda e visando à eliminação como destinação final. Em alguns casos, utilizam para avaliar e selecionar os documentos para poderem
efetuar a transferência e o recolhimento dos arquivos setoriais para o arquivo geral.
Apenas três instituições classificam na origem, no momento do registro no protocolo,
mas, duas afirmaram classificar por que o “sistema utilizado” obriga colocar uma classificação, geralmente, identificada por uma lista de assuntos preexistentes. Entretanto, essa lista
nem sempre é equivalente aos descritores estabelecidos pelo CCD.
Em relação às seis instituições que possuem o CCD e a TTD relativos às atividades
finalísticas, esse número cai para três, uma vez que quatro fazem parte de um mesmo grupo
de atividades finalísticas, que teve os instrumentos técnicos de gestão aprovados em 2011.
Uma delas teve a primazia de obter a aprovação de seus instrumentos técnicos de gestão em 2007, enquanto a terceira só elaborou e teve aprovado, até o momento, o código de
classificação de documentos referentes às suas atividades finalísticas, estando em fase de elaboração a respectiva tabela de temporalidade e destinação.
Esses foram os únicos instrumentos aprovados no período analisado por esta pesquisa.
Essa informação pode ser ratificada na própria página do SIGA, apesar de nela não constar a
situação da instituição que só teve o CCD aprovado.
3

Pesquisa desenvolvida por Jardim (2009, p. 53-55) constatou que, no período de 2004 a 2008, ocorreu um aumento expressivo de concursos públicos para arquivistas, tendo o Executivo Federal sido o setor mais contemplado (82%) com a
destinação das vagas.
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Das quatorze instituições que, ainda, não possuem os instrumentos, dez declararam
que os instrumentos estão em fase de elaboração, sendo que, em três, esse trabalho está sendo
desenvolvido por empresas terceirizadas, e uma informou que os instrumentos se encontram
em fase de análise pela autoridade arquivística.
Uma das dificuldades apontada pelos entrevistados foi conseguir o envolvimento dos
demais servidores, e até dos próprios gestores, nas atividades que subsidiam o levantamento
da produção documental, etapa fundamental para a estruturação dos instrumentos técnicos
de gestão. Em algumas situações, inclusive, fazer com que as áreas entendessem a importância
desse trabalho mostrou-se complicado.
O segundo eixo teve como objetivo analisar a atuação das Comissões Permanentes de
Avaliação de Documentos (CPAD) com relação ao planejamento, execução e uso das normas
de avaliação de documentos, no contexto dos órgãos e entidades públicas federais.
Buscou-se verificar nas experiências vivenciadas nas práticas de avaliação desenvolvidas por esses serviços arquivísticos federais, quais as razões ou os objetivos que, normalmente, orientam a destinação dos documentos de arquivo para validar a sua guarda permanente
ou indicar a sua eliminação.
Na verdade, pretendeu-se articular a questão fundamental, normalmente, proposta sobre “o que”, “para que” e “por que” avaliar com “o que pensam”, “o que falam” e “o que fazem”
esses agentes públicos quando atuam no processo de avaliação dos documentos. E mais, procurou-se, também, obter dados que pudessem demonstrar se essa prática vem se realizando
dentro dos critérios legais preceituados pelas normas arquivísticas em vigor.
Quanto à atuação das Comissões procurou-se identificar desde quando elas foram
constituídas, com que frequência são realizadas as reuniões e como estão sendo desempenhadas as atribuições do Presidente e dos demais membros.
As datas-limite de constituição dessas CPAD variam de 1977 a 2010. A mais antiga foi
instituída antes mesmo da legislação federal, que tornou obrigatória a constituição de Comissões nos órgãos e entidades do Executivo, ou seja, o Decreto n.° 2.182, de 1997.
A CPAD mais recente, a de 2010, só foi formalmente instituída dentro da instituição a
partir da formulação e implementação da proposta de uma política corporativa de arquivos
que pretende, entre outros objetivos, ajustar as ações de gestão de documentos da instituição
a todos os procedimentos que são regulamentados pela legislação federal.
Com relação à constituição das demais Comissões, a adesão à prescrição legal foi gradual. Cinco instituições constituíram suas CPAD em 1998, um ano após a expedição do citado Decreto e três no ano 2000. Dez instituições só o fizeram após a implementação do SIGA,
ou seja, três em 2004, duas em 2005, uma em 2006, duas em 2007 e duas no ano de 2009.
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Não foi identificado, na maior parte das instituições, o estabelecimento de uma regularidade para a realização das reuniões. De acordo com os depoimentos, elas ocorrem de
acordo com a demanda e com um objetivo bem específico, normalmente, para aprovar uma
eliminação.
Pode-se afirmar pelos relatos da atuação das CPAD que a atividade de avaliação de documentos tem sido norteada, quase que exclusivamente, pela aplicação dos instrumentos de
gestão relativos às atividades-meio (CCD e TTD), aprovados pela Resolução n.° 14, de 2001,
do CONARQ.
Doze instituições efetivaram a eliminação, baseadas nos instrumentos técnicos preconizados pelas normas arquivísticas e apenas uma o fez sem obedecer aos preceitos legais. Sete
instituições afirmaram que não eliminaram documentos.
Para ratificar, e até mesmo conferir e comparar, esses dados fornecidos pelos entrevistados, quanto aos resultados dos trabalhos das CPAD, foi considerado necessário buscar
algumas outras informações disponibilizadas na seção “Resultados das atividades de gestão
de documentos do SIGA”, no sítio eletrônico do Arquivo Nacional.
Essa seção mantém uma listagem dos Editais de Ciência de Eliminação de Documentos, publicados no Diário Oficial da União, que cobre o período de 1996 até o ano em curso,
sendo atualizadas mensalmente. Portanto, engloba o período analisado, o que possibilitou
que fossem identificados, no conjunto total de Editais publicados pelos órgãos e entidades do
PEF, aqueles que compõem o universo da pesquisa.
Foram encontradas as publicações de noventa Editais de Ciência de Eliminação de Documentos, no período de 1996 a 2012,4 relativos a quinze instituições cujos Presidentes de
CPAD foram entrevistados.
Em 66 Editais consta a aprovação do Arquivo Nacional. Em 24 foi identificada a ausência de autorização do Arquivo Nacional e, por esta razão, três Editais foram suspensos ou
cancelados por um ofício do Arquivo Nacional. Quanto aos demais Editais, cuja autorização
não havia sido manifestada previamente, não constam quais foram as medidas adotadas pelo
Arquivo Nacional para sanar esta situação.
Para poder analisar esses percentuais dentro de um universo mais amplo, nesse mesmo
período, foram feitas algumas comparações a partir do total de Editais publicados no DOU,
pelos órgãos e entidades do PEF.

4

O marco temporal proposto por esta pesquisa enfatiza a análise das ações de gestão documentos no período de 2004 a 2012,
porém nesse caso da publicação dos Editais, a opção de ampliar o marco temporal da análise pautou-se pela questão do
marco legal que prescreve essa publicização.
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No período de 1996 a 2012, foram publicados 193 (cento e noventa e três) Editais por
58 (cinquenta e oito) órgãos e entidades do PEF.
O Quadro 7 apresenta a comparação entre o número geral de Editais publicados, em
cada ano no período de 1996 a 2012, com aqueles publicados pelos órgãos e entidades do PEF
que compõem o universo da pesquisa.
Quadro 7 – Editais de Ciência de Eliminação de Documentos publicados no DOU,
pelos órgãos e entidades do PEF, no período de 1996 a 2012
ANOS

Geral
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Totais

N° de Editais em que não constam a
autorização do AN

N° de Editais publicados

1
1
5
9
5
6
13
12
13
14
11
6
10
13
22
24
28
193

Universo da
pesquisa
1
1
3
8
4
3
4
5
8
6
6
4
5
6
6
6
14
90

Universo da
pesquisa
2
3
3
2
2
4
3
1
1
21

Geral
2
3
3
2
6
4
5
5
2
1
2
1
36
Total geral

N° de editais
suspensos ou
cancelados
Geral
4
3
1
1
9

Universo da pesquisa
90
46,5%
21
58,5%
3
33,5%

Editais publicados
Editais sem autorização do AN
Editais suspensos
N° de órgãos e entidades do PEF que
publicaram os Editais

193
36
9

100%
100%
100%

58

100%

15

26%

Editais publicados
Editais aprovados
Editais não autorizados e Editais suspensos

193
148
45

100%
77%
23%

90
66
24

100%
73%
27%

Fonte: elaborado pela autora.
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Percebe-se um aumento substancial no número de Editais publicados ao longo dos
últimos três anos e a diminuição daqueles em que não consta a autorização prévia.
O fundamental da questão é a recorrência da situação da publicação de Editais de Ciência de Eliminação de Documentos sem a autorização prévia do Arquivo Nacional, mesmo
que este fato venha diminuindo nos últimos anos.
A publicização do ato assinala o conhecimento das normas arquivísticas pelos titulares
de CPAD, entretanto, a ausência da autorização prévia demonstra que muitos, ainda, não estão plenamente cientes da sequência de procedimentos que devem ser efetivados antes do ato
de eliminação de documentos públicos.
O fato, também, evidencia que a eliminação “não oficial” de documentos públicos, no
âmbito do Governo Federal, pode ser muito mais grave do que apontam esses números.
Os 58 órgãos e entidades do PEF, que publicaram os Editais de Ciência de Eliminação
de Documentos no Diário Oficial da União, representam apenas 4% do total de órgãos e entidades que compõem todo Poder Executivo Federal.
Os quinze órgãos e entidades do PEF, que integram o universo da pesquisa, representam, assim, 1% desse grupo e deles pode-se conhecer o que pensam, o que falam, o que eliminam e como fazem a eliminação, que critérios utilizam, que argumentos apresentam, que
dificuldades encontram, normalmente, para levar adiante a tarefa da avaliação.
O que fazem os 96 % que, ainda, não publicizaram suas ações de eliminação?
O objetivo do terceiro eixo foi identificar se os entrevistados reconhecem a existência
de uma política arquivística tanto no órgão/entidade em que atuam como para o Governo
Federal.
Quanto ao reconhecimento da existência de uma política arquivística internamente
procurou-se verificar se esta se encontra sistematizada em algum documento, como vem sendo executada e avaliados os seus resultados.
Quanto ao reconhecimento da existência de uma política arquivística para o Governo
Federal pretendeu-se analisar quais as percepções desses atores com relação à avaliação da
implementação dessa política.
Apesar do relativo equilíbrio nos percentuais pode-se afirmar que a maioria reconheceu que não existem políticas arquivísticas, tanto no órgão/entidade como no Governo Federal. O posicionamento quanto à situação interna é mais nítido do que quanto à situação
externa, pois três entrevistados mostraram-se indecisos em opinar.
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Quadro 8 – Posicionamento quanto à existência de políticas arquivísticas
Questão proposta
D.1 – Existe uma política arquivística no órgão/entidade?
D.3 – Existe uma política arquivística para o Governo Federal?

NÃO
11
55%
10
50%

SIM
9
(45%)
7
(35%)

Obs.

3 (15%)
sem posição

Fonte: elaborado pela autora.

Percebe-se em alguns entrevistados uma grande dificuldade de visualizar os papéis (ou
as funções) desempenhados pelo CONARQ, pelo Arquivo Nacional e, também, pelo SIGA.
Para alguns, esses papéis se confundem e as funções se embaralham, e com isso fica difícil
entender como efetivamente essas atuações deveriam se dar. A personificação na condução
dessas atribuições, algumas vezes, inviabiliza a definição clara do conjunto de ações a serem
desenvolvidas e prejudica a articulação, que se faz necessária, desses atores para implementar
uma série de elementos até então produzidos.
A troca de identificação dos agentes responsáveis pela elaboração e implantação da
política arquivística para o Governo Federal reforça a ideia da falta de clareza na definição dos
papéis desses agentes e na determinação de sua atuação.
A sobreposição, ou a acumulação, de papéis confunde e dificulta o entendimento de
quais são as atribuições, as competências, as responsabilidades e, até mesmo, as limitações
desses agentes.
A função normativa costuma ser facilmente identificada. Contudo, as funções de prover orientação técnica e acompanhamento para a implementação dos instrumentos normativos encontram-se aquém das expectativas de muitos neste cenário.
A não promoção da capacitação técnica, tão prometida pelo órgão central do SIGA
e tão aguardada por aqueles que atuam diretamente nos serviços arquivísticos (poder-se-ia
dizer, aqueles que atuam na base do Sistema), imprime a este cenário, tão carente de inumeráveis recursos, o desejo de poder contar com “fórmulas” do que fazer e como fazer para tratar
o enorme volume da massa documental acumulada, por anos de negligência e descaso tanto
da parte dos gestores e, claro, do próprio Estado.
A busca pela eficiência, eficácia e agilidade na recuperação da informação, que vai possibilitar “o tão propalado” acesso à informação pelos cidadãos, depende de inúmeros fatores
técnicos e político-administrativos e, também, de recursos humanos, financeiros e materiais.
Mas depende, essencialmente, que se formule e se implemente programas de gestão de
documentos em todos os segmentos do Poder Executivo Federal. E que se adotem medidas
concretas de atuação do Arquivo Nacional junto aos órgãos e entidades federais, pois só assim
a sua vocação federal, definida na Lei de Arquivos, será cumprida.
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A importância da Lei de Acesso à Informações para a instituição e, mais especificamente, para os próprios serviços arquivísticos, foi um elemento presente em diversos momentos
da conversa com os entrevistados. Esses se encontravam fortemente motivados a falar da LAI,
mesmo sem nenhuma provocação. O que acabou por incentivar a pesquisadora a solicitar que
eles, de forma mais sistematizada, expusessem suas impressões.
Foi possível observar nas declarações dos entrevistados que a LAI está sendo responsabilizada por algumas mudanças significativas. A conscientização dos gestores com relação
à necessidade da adoção dos procedimentos de gestão de documentos é uma das afirmações
mais constante. Uma melhor (e poderia ser, também, maior) visibilidade da área de arquivo
tem sido apontada como resultado da divulgação da Lei.
A fiscalização pelos órgãos de controle, quanto ao cumprimento do disposto na Lei
de Acesso, traz preocupação para os gestores e “benefícios” para os profissionais da área.
Acreditam que essa é a oportunidade para que consigam implementar programas de gestão
de documentos.
Chamou atenção, em alguns depoimentos, a relevância dada à questão da punição (ou
da penalização) do agente público, como está prevista na Lei de Acesso à Informação.5
Esse fator é visto com “bons olhos” e como altamente favorável para a área, pois só
assim está sendo possível fazer com que os recursos comecem a aparecer e as vozes passem a
ser ouvidas.
Ressaltam, alguns entrevistados, que o mesmo não acontece com o não cumprimento
dos atos normativos do CONARQ, por exemplo. O impacto da LAI parece contribuir, também, para uma adoção mais efetiva das normas arquivísticas.
As esperanças depositadas na Lei de Acesso reforçam a ideia que alguns têm da força
transformadora da entrada em vigor de um ato legal.
Essas expectativas, inclusive, foram compartilhadas pelos agentes responsáveis pela
elaboração e implementação das políticas arquivísticas quando da promulgação da Lei de
Arquivos há mais de vinte anos.
Espera-se que não se viva de esperanças redentoras para que transformações se efetivem no cenário arquivístico federal.
Espera-se, basicamente, que essa investigação tenha contemplado a análise dos pressupostos iniciais, ao ratificar a afirmação que somente com a adoção de programas de gestão de
documentos, pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, será possível estabelecer
critérios para a avaliação dos documentos de arquivo que assegurem o controle do ciclo vital,

5

O Art. 32 da Lei de Acesso dispõe sobre as condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar.
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atendam as exigências de preservação, garantam o acesso às informações públicas aos cidadãos e imprimam transparência no processo decisório governamental.
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Um estudo sobre gestão de documentos arquivísticos
digitais na Administração Pública Federal brasileira

Brenda Couto de Brito Rocco

A inserção das novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) no cotidiano
dos cidadãos e das instituições, entre elas a Administração Pública Federal (APF), culminou
em mudanças significativas na forma de comunicação dos homens, assim como na forma de
registrar as informações. Os registros que eram feitos, principalmente, de forma analógica,
em suporte papel, passaram a ser feitos em meio digital, e, podem se apresentar registradas
em documentos arquivísticos digitais.
Esta pesquisa surgiu da necessidade de analisar como os órgãos da Administração Pública Federal (APF)1 estão se preparando, por meio da Gestão de Documentos Arquivísticos (GDA),2 para a demanda de acesso aos documentos digitais. O tema mostra-se relevante
frente a aprovação da Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei n.º 12.527, de 18 de novembro
de 2011, que regula o acesso à informação pública previsto na Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Com o direito de acesso regulamentado, cabe ao Estado a obrigação
de garantir acesso às informações por ele produzidas e/ou sob sua guarda.
Partiu-se da hipótese de que para a produção e manutenção de documentos arquivísticos digitais, bem como para o acesso a estes documentos, é necessária a implementação de
procedimentos de gestão arquivística por parte da APF. A ausência destas condições pode por
em risco o direito do acesso à informação, pois compromete as informações registradas nos
documentos digitais.
1

O termo Administração Pública será utilizado nesse trabalho como sinônimo de Poder Executivo Federal.

2

Gestão de documentos do inglês records management.
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Para a melhor compreensão do conceito de documento arquivístico digital, foi feita
uma revisão da literatura em textos e artigos que tratam dos seus diferentes enfoques e sua
relação e fronteiras com os conceitos de informação, documentos e arquivos. Foram descritas
e analisadas as características e especificidades dos documentos arquivísticos digitais com o
intuito de identificá-los e levantar as principais questões a serem observadas pela APF para o
tratamento desses.
Partiu-se do pressuposto da existência de relação entre o acesso à informação, resguardado por lei, e documento arquivístico digital, uma vez que este registra as informações
produzidas pelo Estado.
Os documentos arquivísticos digitais, objeto dessa pesquisa, são aqueles produzidos
pela Administração Pública Federal, compreendendo esta como sinônimo do Poder Executivo Federal. Foi necessário então, averiguar os padrões/resoluções existentes no Brasil voltados
à gestão de documentação arquivística digital.
Ainda com o objetivo de desvendar o universo de tais documentos no âmbito da APF,
foi verificada a existência, ou não, de iniciativas voltadas aos documentos arquivísticos digitais no âmbito do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA, da Administração
Pública Federal.

Breve análise dos conceitos: informação e documento
Desde seus primórdios, o homem tem a necessidade de comunicar o que acontece de
diversas maneiras, seja através da comunicação oral, seja por meio de sinais, signos, desenhos
em pedra ou paredes, papéis, sons, registros fotográficos e, recentemente, por meio de aparatos digitais, via computadores pessoais e celulares. Para Rondinelli, (2011, p. 26) “em geral,
tais registros são entendidos como documentos, ou, mais recentemente, como informação”.
As informações podem estar registradas em diversos tipos de documentos, sejam eles
biblioteconômicos, museológicos ou arquivísticos. O objeto desta pesquisa é justamente a
informação registrada nos documentos arquivísticos, não sendo tratados aqui os outros tipos
de documentos.
Documentos são produzidos em diferentes situações e por diferentes pessoas; dado
esse fato, surge a necessidade de identificação desses documentos, para que possam ser tratados de maneira correta, viabilizando o acesso sempre que necessário. Mostrou-se necessário
o esclarecimento prévio dos conceitos3 de informação e documento.
3

Não será tratado, neste estudo, o conceito de informação arquivística, pois a presente pesquisa concorda com a visão de
autores de reconhecimento internacional na Arquivologia, como Heredia Herrera (1983) e Duranti (1994), ao considerar o
saber arquivístico essencialmente estruturado em torno dos documentos.
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Visando acaracterizar os conceitos citados, optou-se por restringir a revisão de literatura
a textos das áreas de Ciência da Informação (CI) e Arquivologia, por se tratarem das áreas abarcadas pela presente pesquisa. Não se pretende esgotar, aqui, as várias acepções dos conceitos
“informação” e “documento”, mas tão-somente apresentar como serão utilizados neste estudo.
Para estudar um determinado conceito, há que se compreender que esse é tão dinâmico
quanto tudo o que o rodeia: o contexto, a área em que ele é estudado, o período, o pesquisador, e vários outros agentes intrínsecos ou extrínsecos que interferem na definição do conceito. Para Tálamo, conceito é:
[...] um conjunto de propriedades – traços ou características – que não só representam os estados de mundo, discriminando-os, mas também permitem elaborar
redes conceituais segundo o traço considerado. É justamente esta possibilidade
de estabelecimento de inúmeras relações entre os traços que leva um mesmo
conceito a integrar diferentes contextos, expressando variações de significado.
(TÁLAMO, 2004, p. 6)

Na presente pesquisa foi realizada a análise dos conceitos de informação e documento
a partir dos autores: Lancaster (1989), Capurro e Hjorland (2007), Belkin e Robertson (1976),
ZEMAN, (1970), Oliveira (2006), Camargo (1994), Le Goff (1984), Duranti ( 1996), Heredia
Herrera (1991).
Os conceitos de Informação e documento são objetos de estudo em muitas pesquisas
e em diversas áreas. Após o levantamento e análise desses conceitos em diversos aspectos,
concluiu-se que: As concepções de informação analisada estão relacionadas aos documentos que
servem como meio para registrá-la. Nesse sentido, “informação” apresenta-se em um conceito
mais amplo que o de “documento”.
As diversas concepções de documentos analisadas na presente pesquisa levam à conclusão de que o documento é toda informação registrada em um suporte, independentemente
de qual seja, devendo possuir forma fixa e conteúdo estável. Ele é utilizado, principalmente,
para registrar e comunicar informações, com o intuito de ensino/aprendizagem e/ou de servir
de testemunho de atos e fatos.

Arquivos
Durante a revisão deparou-se com um problema terminológico que mereceu atenção
para o desenvolvimento da pesquisa: o conceito de Arquivo. Heredia Herrera (1991) já apontava a dificuldade em torno desse conceito devido aos diversos entendimentos do termo.
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Arquivo, segundo definição do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (DBTA)
apresenta quatro acepções, a saber:
1 Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte. Ver também fundo. 2 Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico,
a conservação e o acesso a documentos. 3 Instalações onde funcionam arquivos. 4 Móvel destinado à guarda de documentos. (ARQUIVO NACIONAL,
2005, p. 27)

Nesta investigação optou-se por utilizar a primeira concepção. A partir do entendimento de que arquivo é o conjunto de documentos produzidos ou recebidos por uma pessoa
física ou jurídica no decorrer de suas atividades, com fins de registrar ou apoiar uma ação,
respeitando as características de autenticidade e confiabilidade.
Destaca-se, como principal definição de arquivo, aquela relacionada ao pensamento dos
fundadores da teoria arquivística, apresentada no “Manual de Arquivologia” (França),4 segundo
o qual arquivo é “o conjunto de documentos, de qualquer natureza, que qualquer corpo administrativo, qualquer pessoa física ou jurídica tenha automática e organicamente reunido, em
razão mesmo de suas funções e atividades”. (1970, p. 23 apud FONSECA, 1998, p. 33)
Nessa definição, alguns aspectos fundamentais do arquivo são apresentados: sua formação por documentos independente da natureza, de origem pública ou privada; o caráter
orgânico de seu acervo; e sua constituição por documentos que apoiam e/ou registram as
atividades de seu produtor.
O conceito de arquivo que esteve presente na literatura arquivística brasileira por muitas décadas, de acordo com Paes (1991, p. 4), foi definido por Sólon Buck,5 que apresenta o
arquivo como: “[...] o conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos por um
governo, organização ou firma, no decorrer de suas atividades, arquivados e conservados
por si e seus sucessores para efeitos”. Uma das definições mais tradicionais é a defendida por
Schellenberg, que se tornou um clássico no meio da Arquivística. Ele definiu arquivo como
sendo:
Documentos de qualquer instituição pública ou privada que hajam sido considerados de valor, merecendo preservação permanente para fins de referên4

Manual de Arquivologia publicado pela Direção dos Arquivos de França, em conjunto com a Associação dos Arquivistas
Franceses.

5

Sólon Justus Buck (1884-1962), ex-arquivista dos Estados Unidos da América, ocupou cargo equivalente ao de DiretorGeral do Arquivo Nacional do Brasil.
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cia e de pesquisa e que hajam sido depositados ou selecionados para depósito
num arquivo de custódia permanente. (SCHELLENBERG, 2002, p. 41)

A partir das definições expostas por diversos autores em épocas distintas, observa-se
que elas se complementam e refletem muitas características específicas dos arquivos, destacando-se: o caráter orgânico e a acumulação natural dos documentos, em decorrência das
atividades do produtor e a existência de um suporte, independentemente de qual seja.
Para fins deste trabalho, o conceito de arquivo utilizado está de acordo com a definição
apresentada na Lei de Arquivos, Lei n.º 8159, de 08 de janeiro de 1991. Tal lei dispõe sobre a
Política Nacional de Arquivos, quer seja para arquivos públicos ou para arquivos privados:
Art.2º – Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter
público e entidades privadas, em decorrência de atividades específicas bem
como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. (BRASIL, 1991)

Escolheu-se essa definição por ser a representação legal adotada pelos órgãos da Administração Pública Federal, que é o universo desta pesquisa.

O documento arquivístico digital
As TICS trouxeram inovações quanto a forma de registrar informações em documentos
decorrentes do uso dos recursos computacionais no dia-a-dia do indivíduo e de organizações
públicas e privadas. Dollar (1994) denominou essas inovações de “imperativos tecnológicos”,
que, segundo o autor, teriam grande impacto nos procedimentos e práticas arquivísticas. Uma
das principais mudanças observadas foi o surgimento dos documentos arquivísticos digitais
(digital records).
O documento arquivístico digital é uma especificidade do documento arquivístico (record), visto que é produzido, tramitado e armazenado em ambiente computacional.
Segundo o Glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE) do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), entende-se como documento arquivístico: “[...] os
documentos produzidos (elaborados ou recebidos), no curso de uma atividade, como instrumento ou resultado da tal atividade, e retido para ação ou referência”. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2010, p. 12)
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O documento arquivístico, também chamado “documento de arquivo”, diferencia-se
pela função para a qual foi criado.
[...] a forma/função pela qual o documento é criado é que determina seu uso
e seu destino de armazenamento futuro. É a razão de sua origem e de seu
emprego, e não o suporte sobre o qual está constituído que vai determinar sua
condição de documento de arquivo, de biblioteca, de centro de documentação ou de museu. (BELLOTO, 2004, p. 36)

Martín-Pozuelo Campillo explora a relação do documento arquivístico com as funções
e atividades desenvolvidas por seus produtos, ao afirmar que:
[...] documento de arquivo é o documento que resulta de um processo administrativo ou jurídico, assim como todos aqueles que tornam possível tal
processo, recebidos a um arquivo onde, paulatinamente, seus valores originais vão sendo prescritos e substituídos por outros de prova e informação.
(1996, p. 98)

O pilar do documento arquivístico é a informação nele registrada e a forma como ela
é produzida, portanto independe de seu suporte, sua forma e quem o produziu. Tais documentos contêm: “[...] uma informação, qualquer que seja sua data, sua forma e seu suporte
material, produzidos ou recebidos por uma pessoa física ou moral, e por todo serviço ou
organismo público ou privado, no exercício de sua atividade. (CONSEIL INTERNATIONAL
DES ARCHIVES, 1984, apud ROUSSEAU; COUTURE, 1994, p. 123)
Diante das definições de documento arquivístico, algumas características e especificidades podem ser identificadas: natureza do documento, suporte, motivo de sua produção,
pessoas envolvidas em sua produção, organicidade, etc.
Entender que os documentos possuem elementos formais passíveis de serem analisados, avaliados e compreendidos, e que tais elementos estão presentes em documentos produzidos a qualquer tempo, em qualquer local e por qualquer pessoa, sugere que o documento
arquivístico pode, e deve, ser identificado por tais constituintes formais e não pela informação
que transmitem. Duranti e MacNeil (1996, p. 49) buscam na Diplomática o entendimento de
que os documentos arquivísticos apresentam elementos formais e universais, que possibilitam
a análise, a produção e o tratamento de tais documentos:
No coração da Diplomática, reside a ideia de que todo documento arquivístico pode ser analisado, compreendido, e avaliado em termos de um sistema de
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elementos formais que são universais na sua aplicação e descontextualizada
por natureza.6 (1996, p. 49, tradução nossa)

As autoras identificam sete elementos básicos constituintes do documento arquivístico: Ação (ato que origina o documento); Conteúdo (informação que se quer transmitir);
Contextos que envolvem o documento; Relação orgânica (vínculo que o documento possui
com outros que se relacionam com a mesma ação); Pessoas (entidades que atuam/agem por
meio do documento); Suporte (fisicalidade do documento); Forma (regras de representação
do documento).
Os documentos arquivísticos digitais são documentos arquivísticos que possuem a especificidade de serem produzidos em dígitos binários, tramitados e armazenados em meio
digital. A CTDE (2010, p. 13) define documento digital como “Informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de sistema computacional”, e
define documento arquivístico digital como o “[...] documento digital reconhecido e tratado
como um documento arquivístico”. (CTDE, 2012, p. 12, grifo nosso)
Na literatura arquivística, é corrente o uso do termo “documento eletrônico” como sinônimo de “documento digital”. Tecnologicamente, há uma distinção entre eles: o documento
digital é codificado em dígitos binários, enquanto o documento eletrônico7 pode ser codificado de forma analógica ou em dígitos binários. Assim, o documento digital é um documento
eletrônico, mas o documento eletrônico não será necessariamente digital. Para fins deste estudo, será utilizado o termo “documento digital”.
Por se tratar de um documento arquivístico, os que são produzidos em meio digital
também possuem as características apresentadas acima que devem ser preservadas pelo tempo que se fizer necessário. Essas características estão diretamente relacionadas com a autenticidade e confiabilidade de tais documentos.

Problemática do documento arquivístico digital
Um aspecto relevante a ser destacado sobre o documento arquivístico digital é a dificuldade em identificá-lo, enquanto documento em meio às informações circulantes no ambiente digital.
6

Original em inglês: lies the idea that all records can be analyzed, understood, and evaluated in terms of a system of formal
elements that are universal in their application and descontextualized in nature. (DURANTI; MACNEIL, 1996, p. 49)

7

“Um documento eletrônico é um conjunto de dados organizados em uma estrutura estável, associados a regras de formatação para permitir que ele seja lido tanto pelo seu produtor quanto por outros leitores”. (PÉDAUQUE, 2003, p. 9,
tradução nossa)
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Pode-se, por exemplo, reconhecer um relatório técnico gerado por um processador
de texto como um documento arquivístico, dada a facilidade em se fazer uma analogia com
os documentos em papel. Entretanto, para além desses documentos, a identificação torna-se
mais complexa, como no caso das bases de dados ou websites, por exemplo.
A identificação do documento arquivístico digital não deve estar condicionada ao seu
suporte ou ao seu formato, mas sim, à identificação de suas características, já apontadas acima
Algumas dessas características podem apresentar especificidades no âmbito do digital, como:
forma documental fixa, conteúdo estável e suporte.
Para Duranti e Preston, (2008, p. 811) “forma documental” são “regras de representação de acordo com as quais o conteúdo de um documento arquivístico, seu contexto administrativo e documental, e sua autoridade são comunicados”. Tais representações devem se manter fixas no documento arquivístico digital, ou seja, uma vez criado o documento, a forma
documental que possui deve ser a que se manterá ao longo do tempo. Ainda, o conteúdo do
documento arquivístico digital deve ser estável, característica também complicada no âmbito
digital, devido à facilidade com que a informação pode ser alterada. Logo, tanto o risco da
manutenção da forma fixa quanto a do conteúdo estável configuram-se como um problema
dos documentos arquivísticos digitais.
Se a informação contida no sistema é fluída e sofre, ainda, constantes transformações,
não pode ser considerada um documento arquivístico. Esse só passa a existir quando tais
forma e conteúdo são estabilizados, fixados.
Pensar sobre as características no ambiente digital, que é extremamente dinâmico e
sofre alterações de acordo com o software e o hardware que o envolvem, leva ao conceito de
“variabilidade imitada”:
Qualidade de um documento arquivístico que assegura que suas apresentações documentais são limitadas e controladas por regras fixas e um armazenamento estável do conteúdo, da forma e da composição, de modo que as
mesmas interação, pesquisa, busca ou atividade por parte do usuário sempre
produzam o mesmo resultado. (INTERPARES 2 PROJECT, 2007)

A implementação desse conceito faz-se primordial no meio digital, já que o documento arquivístico, ao ser produzido, possui sua forma documental estabelecida por regras. No
entanto, em meio digital, tais regras podem sofrer interferências em decorrência do aparato
tecnológico utilizado, comprometendo assim sua característica de forma fixa.
A variabilidade limitada é justamente uma variação dessa forma prevista e autorizada pelo produtor, sem colocar em risco a confiabilidade e autenticidade do documento, até
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mesmo em decorrência da possibilidade de visualização do documento que o software proporciona.
Afirmar que um documento apresenta forma fixa é dizer que o documento arquivístico
manterá a forma documental que ele possuía quando foi produzido e salvo pela primeira vez,
em qualquer momento que ele for exibido. De acordo com o InterPARES 2 Project (2007)
“as cadeias de bits que compõem o documento digital e determinam sua apresentação digital
(isto é, seu formato de arquivo) podem mudar, mas sua apresentação documental não pode”.
Isso significa dizer, por exemplo, que uma imagem produzida em JPEG e posteriormente
salva em PDF terá sua cadeia de bits alterada, visto que passou de um formato para o outro,
entretanto sua forma documental continuará intacta, logo sua forma documental será fixa.
Outro caso de variabilidade limitada está relacionado à apresentação de informações
contidas nos documentos, que podem se apresentar de maneiras diferentes, porém controladas, assumindo assim diferentes formas documentais. Isso ocorre frequentemente com dados
estatísticos ou geográficos representados em diferentes gráficos.
Diante do exposto acima, torna-se importante evidenciar que o que caracteriza um documento como arquivístico não é seu suporte ou forma de registro, e sim suas características,
sua forma e a finalidade para a qual foi produzido.
Entende-se, então, que a informação registrada em qualquer suporte, qualquer forma
e sob qualquer tecnologia, desde que produzida no exercício das atividades e funções de uma
pessoa física ou jurídica, é um documento arquivístico, mesmo que esteja em meio digital.
Este documento arquivístico digital requer tratamento, assim como os demais documentos
arquivísticos. A gestão de documentos destaca-se como o principal meio de tratá-los, possibilitando, principalmente, a identificação dos documentos digitais como arquivísticos.

O sistema de gestão de documentos arquivísticos no Brasil
A gestão de documentos arquivísticos no Brasil é responsabilidade do poder público,
devendo cada instituição arquivística, em sua esfera de competência promover tal gestão.
Essa competência está sancionada na Lei de arquivos, Lei n.º 8.159 de 08 de janeiro de 1991.
A mesma lei aponta a instituição arquivística responsável pela gestão de documentos na APF:
Art. 18 – Compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como
preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda, e acompanhar e
implementar a política nacional de arquivos. (BRASIL, 1991)
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A partir da lei de arquivos, o Arquivo Nacional (AN) tornou-se o pilar da gestão de
documentos no âmbito da APF, atualmente configurada no formato de um sistema.
No Brasil, o responsável pela preservação do acervo documental da APF é o AN, criado
em 02 de janeiro 1838, conforme previsto na Constituição de 1824, com o nome de Arquivo
Público do Império. Desde a sua criação desenvolveu diversas atividades como: tratamento de
documentos arquivísticos, custódia de toda documentação permanente do poder Executivo
Federal, bem como implementação a gestão de documentos em sua esfera de competência. 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 de incentivar a produção de conhecimento científico e cultural. (ARQUIVO NACIONAL, [20--])8

A Lei de Arquivos em seu art. 18 apresenta o Arquivo Nacional como o responsável,
no âmbito da APF,
pela promoção da gestão e do recolhimento dos documentos produzidos e
recebidos pelos órgãos e entidades desta, além das unidades de documentos
históricos do Ministério das Relações Exteriores e dos Comandos do Exército, Marinha e Aeronáutica, subordinados ao recém-criado Ministério da
Defesa. (BRASIL, 1991)

A forma de organização dos órgãos públicos e das instituições arquivísticas brasileiras
no que tange a gestão de documentos arquivísticos, independe de seu formato ou organização. É imprescindível que esta atividade seja implementada conforme o enfatizado na Lei de
Arquivos. No âmbito da APF, tal atividade fora desenvolvida durante muito tempo de diversas
formas, tendo sempre o Arquivo Nacional como eixo principal.
Atualmente, o AN é o órgão central de um sistema, criado para o desenvolvimento da
gestão de documentos dos órgãos e entidades integrantes da APF. Esse sistema, instituído por
meio do Decreto n.º 4.915, de 12 de dezembro de 2003, foi denominado de Sistema de Gestão de
Documentos de Arquivo – SIGA, da Administração Pública Federal. Esse sistema permite organizar as atividades de GDA dos órgãos e entidades da APF e promove uma importante etapa de

8

Extraído do site: <http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=1>. Acesso em: 5 jun. 2012.
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articulação dos arquivos federais nos moldes legais e tecnicamente adequados com o propósito
de resguardar o desenvolvimento e a implantação integrada da GDA na APF do Brasil.
A fim de traçar o panorama das articulações entre os documentos arquivísticos digitais
e a gestão de documentos arquivísticos na APF brasileira, foi desenvolvido um estudo empírico elaborado em duas etapas.

Primeira etapa
A primeira etapa constitui-se do levantamento e análise da legislação arquivística brasileira relacionada à gestão de documentos arquivísticos digitais.
Esta etapa apresentou como resultado, no período da pesquisaocorrida até novembro
de 2012, que somente quatro resoluções do Conselho Nacional de Arquivos – Conarq (n.º
20, 24, 25, e 32) trazem de forma explícita o conceito de documento arquivístico digital em
seus textos. Ressalta-se que em 19 de dezembro de 2012 o Conarq aprovou a resolução n.º 36
que dispõe sobre a adoção das Diretrizes para a Gestão arquivística do Correio Eletrônico
Corporativo pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR.
Essa ausência, porém, é compreendida ao retomar-se o entendimento de que a gestão
de documentos é única, tanto para documentos digitais quanto para os documentos não digitais, logo seus procedimentos também serão únicos para ambos os documentos.
Os métodos, regras e instrumentos utilizados para a implementação da GDA serão os
mesmos para documentos digitais e não digitais. Estes últimos apresentam especificidades
que devem ser previstas. Um exemplo é a necessidade que o documento digital tem de um
sistema informatizado para fazer a sua gestão. Aponta-se, porém, que, tais documentos apresentam especificidades que devem ser atendidas no âmbito da gestão de documentos, entre
elas o desenvolvimento de um sistema informatizado para fazer tal gestão, que incorpore
todos os procedimentos e regras inerentes a esta.

Segunda etapa
Para avaliar as condições práticas de tratamento dos documentos arquivísticos digitais
foi realizada uma pesquisa junto aos coordenadores/presidentes das Subcomissões de Coordenação do SIGA.
Como resultado consolidado da análise das entrevistas observou-se que os integrantes
da subcomissão do SIGA trabalham diretamente com a gestão de documentos arquivísticos,
porém nem todos com documentos arquivísticos digitais.
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Todos os entrevistados informaram conhecer a legislação arquivística brasileira porém, nem todos conhecem alguma norma ou padrão emanado do SIGA que trate da gestão
de documentos arquivísticos digitais. Informaram que conhecem as normas produzidas pelo
Conarq e divulgadas no âmbito do SIGA.
Poucos órgãos desenvolveram alguma normativa sobre gestão de documentos arquivísticos digitais.
Mais de 70% dos entrevistados informou que existe troca de informações/experiência
sobre o tratamento dos documentos arquivísticos digitais entre os integrantes do SIGA, e que
esta troca se dá por meio de congressos, palestras, eventos na área e nas reuniões das subcomissões, além das informações disponíveis no site do SIGA.
Diante das respostas apresentadas, constatou-se que no âmbito do SIGA os órgãos das
setoriais e seccionais, representados por seus presidentes, consideram as iniciativas relacionadas aos documentos arquivísticos digitais insuficientes, o que pode colocar em risco o reconhecimento e tratamento de tais documentos. A insipiência de legislação, normas e padrões
sobre tais documentos impacta, negativamente, no desempenho das atividades de gestão desses documentos e dificulta o diálogo com os gestores dos órgãos em relação à importância
que deve ser dada ao tratamento arquivístico dos documentos digitais produzidos por eles.

Conclusão
A forma de registro das informações sofreu mudanças significativas em decorrência
dos desenvolvimentos tecnológicos ocorridos na sociedade principalmente, a partir da segunda metade do século XX.
Momento no qual surgiu o documento arquivístico digital, que passou a compor considerável parte dos acervos documentais na atualidade. Essa nova realidade apresenta inúmeros
desafios a serem enfrentados pelas instituições, em decorrência do novo cenário e mudanças
paradigmas inerentes ao documento produzido no meio digital: a fragilidade e suscetibilidade a intervenções, adulterações ou mesmo perdas indesejáveis.
A rapidez das mudanças tecnológicas promove rápida obsolescência de hardware e software, bem como a obsolescência de formato e suporte do documento digital, influenciando
a preservação deles. Ainda como agentes agravantes para o documento digital podem ser
destacados: a fragilidade do suporte, a necessidade de aparato tecnológico para acesso ao conteúdo, tornando-o dependente desse aparato, e, especialmente, a necessidade de um grande
monitoramento do documento digital a fim de preservá-lo pelo tempo que se fizer necessário.

328

REPARQ.indd 328

Brenda Couto de Brito Rocco

16/10/15 09:22

O documento arquivístico digital registra muitas informações produzidas no ambiente
da Administração Pública Federal brasileira e, portanto, deve estar disponível para acesso a
todo cidadão que e quando dela necessitar.
Destaca-se o aspecto fundamental relacionado aos documentos digitais: sua identificação dentre os demais documentos existentes no ambiente digital.
O estudo concluiu que para auxiliar tal identificação deve-se recorrer a análise das
características do documento, para tanto, alguns autores, como Luciana Duranti, propuseram
a utilização da análise diplomática. Tal recurso mostrou-se eficiente para tal identificação.
A pesquisa revelou, ainda, que a gestão de documentos arquivísticos deve tratar também dos documentos produzidos em meio digital, identificados como arquivísticos.
Tal tratamento é essencial para manutenção, preservação e acesso aos mesmos.
As iniciativas de gestão de documentos rumo aos documentos digitais ocorreram de
forma tardia por parte dos serviços de arquivos e das instituições arquivísticas.
O Panorama traçado sobre documentos arquivísticos digitais no âmbito do SIGA apresentou o desenvolvimento de iniciativas para o tratamento desses documentos, porém ainda
insuficientes.
O Legado documental digital da APF necessita, ainda, de maiores pesquisas e estudos,
a fim de subsidiar intervenções e procedimentos para seu tratamento.
Sem os devidos estudos, procedimentos, e mudanças na prática da gestão de documentos arquivísticos, os órgãos que integram o SIGA poderão ter dificuldades frente a essa nova
realidade que toma conta de suas atividades.
A coleta de dados feita na pesquisa apresentou dados que poderão sofrer novas análises e atualizações, visto o dinamismo do SIGA, daí mais uma vez salienta novos estudos e
pesquisas.
Conclui-se que os documentos arquivísticos digitais na APF brasileira é uma realidade,
a qual não se poder fugir ou omitir. As dinâmicas e desafios trazidos por esses documentos
devem ser encarados de frente, tratados com a seriedade e dedicação que o tema requer.
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O patrimônio arquivístico brasileiro em perigo:
mapeamento de atos lesivos e levantamento
das ações adotadas pelo estado

Cristiane Basques
Georgete Medleg Rodrigues

Segundo a Constituição Federal (CF) de 1988, os documentos de arquivo são entendidos como parte integrante do patrimônio cultural do Brasil. Conforme explicitado no texto
da Lei, “constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial”,
dentre eles “documentos”. (BRASIL, 1988) A mesma CF define o papel do Estado, nas suas
diversas instâncias, como responsável pela proteção do patrimônio cultural brasileiro, afirmando que o poder público, com o apoio da comunidade, “promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. (BRASIL, 1988) Três anos após a
promulgação da nova Constituição Federal, o dever de proteção especial aos documentos de
arquivo como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elemento de prova e informação foi regulamentado pelo artigo 1º da Lei Federal
n.º 8.159, de 8 de janeiro de 1991, a nossa lei de arquivos, que dispõe sobre a política nacional
de arquivos públicos e privados.
Desta forma, o direito de acesso às informações contidas nos documentos de arquivo,
expresso na Constituição de 1988 e pela Lei n.º 8.159/91,1 como um direito fundamental que
1

Em 18 de novembro de 2011 foi publicada a Lei n.º 12.527 regulamentando o acesso a informações previsto no inciso
XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; alterando a Lei n.º 8.112, de
11 de dezembro de 1990; revogando a Lei n.º 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei n.º 8.159, de 8 de janeiro
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visa a instrumentalizar o exercício da cidadania, impõe ao Poder Público o dever de proteção
especial e, como medida coercitiva, imputa responsabilidade àquele que praticar conduta e
atividade lesiva aos documentos. No seu artigo 25, a Lei n.º 8.159 afirma que “ficará sujeito
à responsabilidade penal, civil e administrativa [...] aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou considerado como de interesse público e social”. (BRASIL,
1988) Tais dispositivos fornecem os meios legais para efetivação da proteção dos documentos
de arquivo. Entretanto, aparentemente, eles não são garantia de sua ideal e efetiva aplicação e
fiscalização, uma vez que são frequentes as notícias nos meios de comunicação sobre o descuido com os documentos públicos, que vai de furtos a enchentes e incêndios, como podemos
constatar pesquisando o assunto na mídia impressa ou na internet, o que nos levou a propor
um tema de pesquisa sobre o assunto.
Assim,o tema do nosso projeto de mestrado surgiu de indagações sobre como ocorre, hoje, a proteção do patrimônio arquivístico brasileiro pelo Estado, considerando as notícias veiculadas na imprensa nacional indicando, frequentemente, ocorrências relacionadas
à destruição de documentos arquivístico. Tal constatação nos levou a formular os seguintes
problemas de pesquisa: Como o órgão fiscalizador coordena ações de defesa do patrimônio
arquivístico? Quais são as fontes de informação que nos permitem verificar o resultado dessa coordenação? Como o Arquivo Nacional acompanha e divulga notícias sobre condutas e
atividades lesivas ao patrimônio arquivístico? Em que momento os documentos de arquivo
foram tipificados como bem integrante de fato e de direito patrimônio cultural brasileiro?
Tendo como eixo de pesquisa as questões acima, definimos como objetivo geral mapear ações danosas ao patrimônio arquivístico, noticiadas pela mídia e verificar as medidas
adotadas pelo Estado no acompanhamento, defesa e divulgação das ocorrências, bem como
identificar as fontes de informações que indiquem essas medidas, tendo como período de
pesquisa delimitado o marco legal da publicação da Lei de Arquivo (8.159/91) até o ano que
precede o nosso ingresso no Mestrado, isto é, 2011.
Em termos metodológicos referentes ao nosso primeiro objetivo, o estudo consiste em
identificar nos jornais Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, Jornal do Brasil e
Correio Braziliense e na internet reportagens sobre ocorrências de condutas e atividades lesivas aos documentos arquivísticos usando as seguintes palavras-chave associadas a “arquivo”
e “documento”: eliminar, destruir, extraviar, furtar, roubar, incinerar, inutilizar, queimar, en-

de 1991. A lei trata sobre aplicabilidade, as diretrizes para assegurar o direito de acesso, principais conceitos e dever do
Estado de garantia do acesso, significando um importante passo para a consolidação democrática do Brasil por meio da
transparência pública.
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chente, umidade, chuva, sinistro e incêndio. Os jornais escolhidos devem-se ao fato de serem
de grande circulação e formadores de opinião no País, assim como a Internet.
Em seguida, iremos identificar nos relatórios de atividades da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal2 o quantitativo de ações de investigação
abertas pelo Ministério Público Federal sobre condutas e atividades lesivas aos documentos
arquivísticos, em razão de ser o órgão que coordena ações de defesa do meio ambiente e do
patrimônio cultural brasileiro, bem como verificar a forma de acompanhamento dos procedimentos instaurados.
Considerando que o Arquivo Nacional possui competência definida em lei relacionada
à proteção do patrimônio documental, um dos objetivos de nossa pesquisa será o de identificar se a instituição acompanha e divulga as ocorrências, condutas e atividades lesivas ao patrimônio arquivístico; se possui algum canal de denúncias, de acompanhamento e divulgação
das medidas adotadas, bem como cadastro de acervos documentais discriminando os bens
que sofreram condutas e atividades lesivas.
Por fim, considerando também que desde a promulgação da Constituição Federal de
1824 e após a publicação do Decreto-Lei n.º 25, de 30 de novembro de 1937,3 surgiram inúmeras normativas tentando adequar-se às novas perspectivas de proteção. É importante também
identificarmos em quais momentos a proteção foi ou não considerada, e como está a situação
hoje. Desse modo, será necessário percorrer alguns períodos históricos para que se possa
compreender a evolução histórica e legislativa da proteção aos documentos arquivísticos.
É importante destacar que o pressuposto da pesquisa é o de que a proteção do patrimônio não é uma tarefa fácil e simples de ser gerida pelo Estado e que as fontes de informação
disponíveis, por serem dispersas, dificultam a identificação de sua atuação.
Desta forma, o nosso trabalho vai abordar os conceitos de patrimônio com uma discussão sobre a extensão desse conceito aos arquivos, bem como a definição de políticas públicas
e seu entendimento no caso dos arquivos. Por outro lado, esse tema insere-se na perspectiva
apontada por Jardim (1999, p. 89), que defende: a “Ciência da Informação tem necessidade
não só de estudos teóricos sobre informação, como também de pesquisa que abordem as
questões do Estado e das Políticas Públicas e suas relações com o cidadão” e também naquela

2

A 4ª CCR é responsável pela coordenação de ações de defesa do meio ambiente e do patrimônio cultural brasileiro, dispondo de uma equipe constituída de analistas periciais e assessores, com formação multidisciplinar em diversas áreas do conhecimento que atuam em tarefas especializadas na realização de perícias e exames necessários às atividades institucionais,
abarcando com uma das áreas de atuação: o patrimônio documental ou arquivístico.

3

O Decreto-Lei n.º 25 organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional considerando como parte integrante
o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação
a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou
artístico.
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defendida por Indolfo4 (2008, p. 142) segundo a qual “os prováveis descasos para com a proteção aos documentos públicos envolvem aspetos não só criminais, como também de condições
inadequadas de armazenamento, de procedimentos administrativos, culturais e educativos
para garantir a segurança e a preservação da memória e do patrimônio nacional”. Na mesma
direção evocamos o entendimento de Silva (2008, p. 9), para quem “a preservação deve ser
entendida pelo seu sentido geral e abrangente e seria uma ação que se dedica a salvaguardar
ou a recuperar as condições físicas e proporcionar permanência aos materiais dos suportes
que contêm a informação”.
Ainda, considerando os arquivos como constitutivos do patrimônio nacional recorremos aos autores que abordam conceitos de memória, patrimônio, preservação e conservação
de acervos arquivísticos e de política arquivística, tais como: Le Goff (2003), Fonseca (2009),
Menezes (1984), Abreu (1996), Silva (1998), Chauí (1992), Choay (1992), Gonçalves (1996),
Chuva (1995), Castro (1991), Zúñiga (2002), Jardim (1995). Para a dissertação, faremos, evidentemente, um recorte nas leituras, direcionando-as para nosso objeto.
Finalmente, o interesse da pesquisa aqui proposta vai ao encontro das ponderações de
Silva (2008, p. 105) que afirma:“a produção científica relacionada a temas como “Preservação
e Política”, “Arquivo, Informação e Políticas” e “Preservação, Conservação e Restauração” nas
áreas da Arquivologia e da Ciência da Informação no Brasil ainda é de pequena monta”, bem
como a de Lemos (1981, p. 121) que afirma: “a bibliografia brasileira disponível sobre a problemática do patrimônio cultural e sua preservação é realmente escassa – o tema transparece
aqui e ali principalmente em artigos de revistas e em apostilas de cursos de especialização”.
Assim, entende-se que um estudo com essa temática poderá contribuir e enriquecer a
bibliografia e reflexões relacionadas às questões de proteção e preservação dos documentos
arquivísticos, bem como apoiar e instrumentalizar os pesquisadores, não somente da área de
Ciência da Informação, mas de outras áreas que pesquisam e desenvolvem trabalhos sobre
Patrimônio Cultural no Brasil.

Cenário da proteção do patrimônio arquivístico brasileiro
A inclusão do documento de arquivo no conjunto do patrimônio cultural brasileiro, o
dever de sua proteção imputando responsabilidade coercitiva com vistas à garantia da memória e do acesso às informações, foram medidas, de certa forma, vanguardistas no Brasil.
4

Indolfo analisou as transformações no cenário arquivístico federal, no período de 1996 a 2006, a partir da aplicação dos
instrumentos técnicos arquivísticos, identificando que grande parte das publicações de editais de ciência eliminação de
documentos no Diário Oficial da União dos órgãos que integram o Sistema Nacional de Arquivos, não teve autorização do
Arquivo Nacional.
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No entanto, durante muito tempo a expressão patrimônio histórico e artístico se relacionava a construções de valor arquitetônico, priorizadas em detrimento de outros bens
culturais representativos.
Esse conceito norteou, na prática, a política de preservação do patrimônio
histórico no país e em diversos estados e municípios da federação brasileira, por força da estrutura de poder centralizador, imposta pelo Estado Novo.
(1937-1945) Priorizou-se, assim, o patrimônio edificado e arquitetônico – a
chamada ‘pedra cal’ – em detrimento de outros bens culturais significativos,
mas que, por não serem representativos de uma determinada época ou ligados a algum fato histórico notável ou pertencentes a um estilo arquitetônico
relevante, deixaram de ser preservados e foram relegados ao esquecimento e
até destruídos por não terem, no contexto dessa concepção, valor que justificasse a sua preservação. (BOSI, 1997, p. 131)

No mesmo sentido, é o entendimento de Lowenthal (1998, p. 234, tradução nossa) que
aborda a disputa representativa dos bens culturais:
Não será redundante afirmar que o patrimônio (como representação da identidade) é portanto, um campo de disputas; e essas se apresentam nas dicotomias ‘memória e esquecimento’, ‘preservação e destruição’, ‘identidade e
diferença’, visto que as práticas políticas patrimoniais se apropriam de objetos
patrimonializáveis em detrimento de outros. O patrimônio cultural é uma
seara de batalhas: ‘o conflito é endêmico ao patrimônio’.

Entretanto, por mais que a Carta Magna conceba o patrimônio cultural brasileiro de
forma abrangente5 a atenção parece se voltar prioritariamente para determinados bens, como
demonstra a forma como o assunto vem sendo divulgado, em especial pelo órgão fiscalizador,
se consideramos os dados estatísticos de controle de ações civis públicas cadastradas pela 4ª
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – 4ª CRR, conforme Tabela 1:
Tabela 1 − Controle de Ação Civil Pública Cadastrada Na 4ª Crr/Mpf (1990-2010)
ASSUNTO
Arqueológico
Arquitetônico e Paisagístico
Bens Móveis

5

Nº de Ações Civis Públicas
10
94
4

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, nova redação é dada ao dispositivo constitucional relativo à constituição do patrimônio, cujo conceito se desvincula do patrimônio histórico e artístico para vincular-se a um conceito mais
amplo, ou seja, patrimônio cultural, que deve ser reconhecido e protegido dentro de suas categorias, dentre elas o bem
cultural material de natureza arquivística.
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Documental
Imaterial
Natural
Sítios e Conjuntos Urbanos
Outros
TOTAL

1
6
1
41
1
158

Fonte: BRASIL. Ministério Público Federal (2012).

Observando os dados da Tabela 1, podemos constatar que, dentre as 158 (cento e cinquenta e oito) ações civis públicas cadastradas na 4ª CRR, apenas 1 (uma) se relaciona ao
Patrimônio Documental.
O Ministério Público é o fiscal do cumprimento da legislação e não se subordina a
qualquer Poder e pode adotar medidas positivas para a proteção e preservação do Patrimônio
Cultural Brasileiro em âmbito cível e criminal. Além das funções previstas nas Constituições
Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público
promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei para a proteção, prevenção e
reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e
individuais indisponíveis e homogêneos.
A ação protetiva em prol do patrimônio cultural não se trata de mera opção ou de
faculdade discricionária do Poder Público, mas sim de imposição cogente, que obriga juridicamente todos os entes federativos. Em havendo necessidade de ação do Poder Público para
assegurar a integridade de bens culturais, esta deve se dar de imediato, sob pena de responsabilização.

Mapeamento preliminar sobre a destruição de documentos de arquivo
Como apontado anteriormente, reportagens sobre furtos, destruição, eliminação de
documentos ocupam os cadernos temáticos dos principais jornais do Brasil, assim como na
internet, como, por exemplo, a que foi publicada pelo jornalista Elio Gaspari na Folha de S.
Paulo, em 05 de outubro de 2003, divulgando o roubo de um conjunto de valiosas peças do
acervo da Mapoteca do Itamaraty no Rio de Janeiro. Segundo Carvalho,6 em entrevista concedida ao mesmo jornal, “o caso do Itamaraty aponta para um novo alvo que começa a atrair os
ladrões: os papéis históricos, mais fáceis de transportar”.
6

Rogério Carvalho era responsável pelo cadastro de bens culturais procurados do IPHAN em Brasília quando da reportagem concedida à Fernanda da Escóssia, da Sucursal do Jornal folha de S. Paulo no Rio de Janeiro.
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No dia 22 de julho, fez-se uma descoberta no velho prédio do Itamaraty, no
Rio de Janeiro: sua mapoteca, uma das jóias da cultura nacional, fora saqueada. Os ladrões roubaram perto de 150 mapas e pelo menos 500 fotografias.
Numa avaliação grosseira, podem ter levado mais de US$ 2 milhões. Até aí,
repetiu-se a velha história do descaso da burocracia com a cultura.
[...]
Itamaraty informa que, “por instrução da Polícia Federal”, não contou o caso
à patuléia. Calou-se mesmo depois de o roubo ter sido noticiado duas vezes
pela imprensa. Na quinta-feira, informava que não tinha uma lista das peças
roubadas.
[...]
Esse patrimônio de 50 mil peças, enriquecido pelas coleções do barão do Rio
Branco e de Joaquim Nabuco, ocupa um grande salão, três salas e 450 gavetões. Tinha um contínuo e uma chefe de serviço. Morreu o contínuo, ficou
só a chefe. Há estagiários e profissionais terceirizados que trabalham quando
há quem pague. (GASPARI, 2003, grifo do autor)

Em janeiro de 2009, a Coordenação de Assuntos Federativos da Secretaria Estadual
de Relações Institucionais do Estado da Bahia informou ao Jornal A Tarde on line que pelo
menos 50 prefeitos baianos tiveram uma desagradável surpresa ao assumirem seus mandatos
em 1º de janeiro: “não encontraram, nas prefeituras, registro algum sobre os convênios e contratos firmados entre os municípios e os governos estadual e federal. Os gestores não sabem
quanto e a quem devem, o que pode interromper obras e serviços por inadimplência ou falta
de prestação de contas”. (LEÃO, 2009)
Outros exemplos, como a destruição de documentos pela ação da chuva na Universidade de Brasília, a queima de arquivos no Palácio do Planalto, documentos jogados no lixo e
desprotegidos pela falta de estrutura de guarda em instituições públicas no interior do Ceará7
são uma pequena amostra do quanto o patrimônio arquivístico está sujeito a diversos fatores
de risco que acarretam prejuízos ao próprio Estado, uma vez que as informações contidas nos
documentos asseguram a memória institucional e servem como elemento de prova e capacidade para tomada de decisão e geração de novos conhecimentos.

7

PARANHOS, T.; MACHADO, R. Chuva destrói patrimônio intelectual da Universidade de Brasília. Correio Braziliense,
Brasília, DF, 13 abr. 2011. Disponível em: <http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2011/04/13/interna_cidadesdf,247606/chuva-destroi-patrimonio-intelectual-da-universidade-de-brasilia.shtml>. Acesso em: 2 fev. 2013.
LOURENÇO, I. Democratas quer que MPF investigue se houve queima de arquivo público no Palácio do Planalto. Agência
Brasil, Brasília, DF, 28 ago. 2009. Disponível em:<http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2009-08-24/democratas-querque-mpf-investigue-se-houve-queima-de-arquivo-publico-no-palacio-do-planalto>. Acesso em: 2 fev. 2012.
MELQUIADES JÚNIOR. Arquivos públicos em perigo. Folha de S. Paulo, 13 mar. 2007. Disponível em:<http://search.
folha.com.br/search?q=arquivos%20destru%EDdos&site=online>. Acesso em: 02 fev. 2013.
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Situação similar identificou-se com documentos do regime militar, como noticiado
pela Rede Globo de Televisão em seu programa dominical “Fantástico”, em 12/12/2004, quando documentos militares de responsabilidade da Aeronáutica foram incinerados na Base Aérea de Salvador. (FRANCISCO, 2004; LAGO, 2004) Ainda sobre o assunto, a Folha de S.
Paulo, em 29/12/2008, publicou entrevista com um Coronel reformado do Exército sobre a
destruição de documentos da ditadura militar em que este afirma que “é rotina das unidades
militares, isso acontece hoje em dia”. (VALENTE, 2008, p. A4)
O mesmo jornal publicaria em 02/07/2012 nova matéria sobre destruição de documentos da ditadura declarando que em 2008, pelo menos 39 relatórios secretos do Exército e do
extinto Estado-Maior das Forças Armadas foram incinerados pela Ditadura militar entre o
final dos anos 1960 e o início dos anos 1970. (VALENTE, 2012)
Ocorre que muitos documentos foram eliminados, pois o instrumento que regulamentava a salvaguarda de assuntos sigilosos no período ditatorial8 abria espaço para eliminações
indiscriminadas de documentos, dando competência às autoridades militares julgar da conveniência para destruir documentos sigilosos.
Guardado em sigilo por mais de três décadas, um conjunto de 40 relatórios encadernados detalha a destruição de aproximadamente 19,4 mil documentos
secretos produzidos ao longo da ditadura militar (1964-1985) pelo extinto SNI
(Serviço Nacional de Informações) [...] Alguns papéis podiam causar incômodo aos militares, como um relatório intitulado “Tráfico de Influência de Parente
do Presidente da República”. O material era relacionado ao ex-presidente Emílio
Garrastazu Médici, que governou de 1969 a 1974. Outros documentos destruídos descreviam supostas “contas bancárias no exterior” do ex-governador de São
Paulo Adhemar de Barros ou a “infiltração de subversivos no Banco do Brasil”.
Boa parte dos documentos eliminados trata de pessoas mortas até 1981. (VALENTE, 2012)

Michel (2010) alerta que quando os elementos do passado são omitidos voluntariamente ou intencionalmente, resultam na chamada política do esquecimento que objetiva
ocultar da narrativa coletiva os fatos e personagens históricos do passado, trazendo inegáveis
efeitos sobre a produção da memória oficial.
O esquecimento-destruição vincula-se a categoria mais violenta de esquecimento, a mais radical e não objetiva à reconciliação nacional. Essa forma instituída
de esquecimento é utilizada no sentido de construir uma memória oficial hegemônica em detrimento de memórias coletivas concorrentes que são o objeto de
8

Decreto n° 60.417, de 11 de março de 1967, revogado pelo Decreto n° 79.099, de 06 de janeiro de 1977, que dispõem sobre
a aprovação do Regulamento para Salvaguarda de Assuntos Sigilosos.
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uma ação sistemática de aniquilação (destruição de documentos públicos, autos
de fé, etc...). Através dessas ações objetiva-se fragmentar ou até mesmo eliminar
a identidade coletiva. (MICHEL, 2010, p. 23)

Nesse contexto, destacamos Funari (2004, p. 74) que afirma que “a constituição de uma
identidade cultural é realizada através da preservação de uma memória dentro de determinada visão de mundo”, e os documentos de arquivo não estão visíveis e não são acessíveis
facilmente pela sociedade, o que os torna sensivelmente esquecidos dentro do universo de
proteção dos bens culturais. Na Tabela 2, apresentamos um mapeamento preliminar das notícias reportando casos de destruição de documentos:
Tabela 2 − Notícias veiculadas nos meios de comunicação sobre ocorrências de práticas
lesivas aos documentos arquivísticos
Fontes de
Quantidade
Período Locais
informação de Notícias

Tipos de acidentes

Jornal
Correio
Braziliense

Documentos
furtados, incinerados,
queimados, destruídos
pela chuva

10

20092011

Folha de S.
Paulo

26

19912012

Jornal do
Brasil

6

20082012

O Estado de
S. Paulo

7

20022011

Estados da
Tipos de acervos
Federação
Documentos
Universidade,
textuais
Escola,
DF, AL,
relacionados a
Cartório,
MG, RJ
ditadura, alunos
Câmara
e assuntos
Municipal.
administrativos
Documentos
textuais
Museu,
relacionados ao
Prefeitura,
DF, SP, SC,
regime militar,
BA, CE, PR
Ministério,
ditadura, provas
Tribunal.
e assuntos
administrativos
Documentos
relacionados a
dissertações e
Universidade
SC, SP, RJ
teses, ditadura
Prefeitura.
e assuntos
administrativos
Documentos
relacionados
Prefeitura,
a processos
Câmara
RS, MA, SP,
de obras,
Municipal,
BA
administrativo,
Tribunal.
ditadura e forças
armadas

Documentos
incinerados,
destruídos por cupins,
chuva, incêndio,
extraviado, eliminados
indiscriminadamente
Documentos
extraviados,
incendiados, roubados

Documentos jogados
no rio, incendiados,
roubados
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O Globo

Internet

17

38

20062012

Documentos
Defensoria
textuais
Pública,
relacionados
Ministério,
RJ, MG, DF,
a assuntos
Museu
SP, PA, RO
administrativos,
Universidade,
prontuário,
Tribunal.
ditadura

Documentos
eliminados
indiscriminadamente,
rasgados, extraviados,
queimados,
incinerados,
desaparecidos,
destruídos por mofo e
enchente

19982012

Cartório,
Prefeitura,
Ministério,
Secretaria
Estadual.

Documentos
relacionados
AL, MS,
a assuntos
DF, BA, PR,
administrativos,
SP
prontuário e
ditadura

Documentos
jogados no lixo,
destruídos pela
chuva, incinerados,
queimados, roubados

Fonte: elaborada pelo autor.

As reportagens publicadas nos meios de comunicação nos permitem acompanhar, analisar e refletir sobre alguns dos fatores que contribuem para a destruição de parte do patrimônio arquivístico.
Considerando as reportagens citadas anteriormente, foram vários os fatores de destruição identificados e destacados, tais como: a ausência de lista de identificação dos documentos, quadro de pessoal reduzido, facilidade de transportar documentos despercebidamente,
conveniência na decisão de eliminar documentos, falha na segurança, falta de estrutura predial. Estes fatores corroboram com o resultado das pesquisas realizadas a partir da década
de 1990,9 com o objetivo de identificar e discutir os principais problemas enfrentados pelos
arquivos públicos brasileiros, demonstrando que a ação do Estado de tutelar o patrimônio
documental parece ser insuficiente frente aos acontecimentos noticiados.Essa percepção vai
ao encontro da afirmação segundo a qual
Na perspectiva liberal, cabe à sociedade produzir cultura. Ao Estado, cabe
apenas garantir as condições para que esse direito possa ser exercido por todos os cidadãos. Ora, isso implica numa atuação efetiva do Estado não só
para defender a preservação do patrimônio, mas para criar condições da sociedade formular e implementar as políticas culturais e de preservação, a qual
a realidade brasileira tem demonstrado ser bastante difícil. (FONSECA apud
CALI, 2005 p. 17)

9

(FONSECA, 1996; CÔRTES, 1996; BOJANOSKI, 1999; FUNDAÇÃO HISTÓRICA TAVERA, 1999; OHIRA; MARTINEZ,
2001)
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Considerações finais
Os arquivos exercem um papel importante no cenário político, econômico e social
brasileiro como objeto comunicador e transformador, devido ao valor de suas informações
orgânicas que propicia o exercício da cidadania. Desta forma, as argumentações ao longo
deste trabalho buscaram evidenciar a importância do documento arquivístico como patrimônio cultural brasileiro e a responsabilidade do Estado em promover medidas para sua
proteção.
Como dito anteriormente, essa pesquisa tem por objetivo mapear ações danosas ao
patrimônio arquivístico noticiadas pela imprensa e verificar as medidas adotadas pelo Estado
no acompanhamento, defesa e divulgação das ocorrências, bem como identificar as fontes
de informações que indiquem essas medidas e, com isso, trazer uma reflexão sobre a importância do documento arquivístico, objeto do campo de estudo da arquivística e da ciência da
informação.
Instituído como patrimônio cultural nacional pela Carta Magna, os documentos de
arquivo, em razão do seu valor como elemento de prova e informação e como instrumento
de desenvolvimento institucional e social, estão sob a tutela do Estado que deve garantir a sua
proteção especial, imputando responsabilidade àquele que praticar conduta e atividade lesiva.
Apesar das normativas atuais existentes e da presença de órgão fiscalizador nas esferas
governamentais, a eficiência na sua proteção ainda parece ser insuficiente e muitas vezes favorecem práticas e atividades criminosas. Os dados preliminares apresentados são um pequeno
ensaio de que há uma carência de mecanismos e de observância para a promoção da proteção
do patrimônio documental brasileiro.
Entretanto, faz-se necessário ampliar as discussões sobre o tema, pois o arcabouço legal existente não é por si só o único caminho para garantir a proteção, acesso e preservação
da memória pública brasileira, dependente de vontade e de projeto político correlacionado a
participação das forças político-sociais, pautada no debate público entre cidadãos e em condições iguais de participação.
A garantia do livre acesso à informação passa também pela proteção e preservação
dos documentos de arquivo, expressão significativa da memória nacional. Embora ainda seja
cedo para se avaliar, provavelmente a Lei de Acesso promulgada em 2011 irá contribuir para
que o Estado, em suas diversas esferas, assuma de fato a responsabilidade que lhe cabe, bem
como o cidadão terá os meios legais para fazer valer essa responsabilidade.
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O lugar do arquivo: um levantamento
na legislação de Minas Gerais, 1994-2011

Renato Pinto Venâncio

No Brasil, há mais de duas décadas, os arquivos públicos – em nível nacional, estadual e
municipal – enfrentam o desafio da implementação de suas respectivas políticas públicas. As
avaliações a respeito dessas experiências têm revelado as enormes dificuldades no sentido de
se efetivamente implementar a gestão de documentos na esfera pública. A presente pesquisa
sublinha, em relação ao caso específico de Minas Gerais, um aspecto que parece ser um sério
óbice para a efetivação de políticas de arquivo: a indefinição ou mesmo a precariedade da
inserção dos serviços arquivísticos na estrutura dos órgãos do poder executivo estadual.
Acreditamos que o caso estudado não seja um exemplo isolado, mas sim bastante frequente. Portanto, através desse exemplo, se pretende sublinhar a importância de reformas
na estrutura administrativa pública, para que seja possível a efetiva implementação de uma
política pública de arquivos. Do ponto de vista, das categorias operacionais selecionadas, optamos pela distinção entre “instituições arquivísticas governamentais e serviços arquivísticos
governamentais”:
considera-se instituições arquivísticas públicas aquelas organizações cuja
atividade-fim é a gestão, recolhimento, preservação e acesso de documentos
produzidos por uma dada esfera governamental [ex.: o Arquivo Nacional, os
arquivos estaduais e os arquivos municipais]. Como tal, diferenciam-se dos
serviços arquivísticos governamentais, outra categoria operacional, que se referem às unidades administrativas incumbidas de funções arquivísticas nos
diversos órgãos da administração pública, no âmbito dos quais se configuram
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como atividade-meio [ex.: o Serviço de Protocolo e Arquivos do Departamento de Administração do Ministério da Saúde]. (JARDIM, 2012, p. 402)

Legislação arquivística de Minas Gerais
No texto da Lei n.º 8.159/91, conhecida como Lei de Arquivos, o conceito de gestão
documental é definido da seguinte maneira: “conjunto de procedimentos e operações técnicas
referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos documentos, em fase
corrente e intermediária, independente do suporte, visando a sua eliminação ou recolhimento
para guarda permanente”.1
Desde então, o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) tem formulado os marcos
regulatórios de gestão de documentos,2 paralelamente ao esforço para sua implantação no
âmbito da administração pública federal, através do Sistema de Gestão de Documentos de
Arquivo (SIGA).
Porém, as avaliações realizadas na última década apontam para uma precária efetivação dessa legislação:
As atividades de elaboração de Códigos de Classificação e de Tabelas de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo relativos às atividadesfim, com acompanhamento e aprovação do Arquivo Nacional, apresentam
um pequeno resultado. No período de 1996 a 2006, apenas 4 [quatro] órgãos
submeteram e obtiveram a aprovação do Arquivo Nacional para as suas Tabelas de Temporalidade e Destinação de Documentos, a saber: duas universidades federais, um órgão descentralizado e uma fundação. (INDOLFO, 2008,
p. 18)

Mesmo após a aprovação da lei de acesso à informação – Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011 –, que pressupõe a existência de arquivos organizados, a situação parece não
ter avançado substancialmente, conforme sugere a página dos “Resultados das Atividades de
Gestão Documental – Códigos de Classificação e Tabelas de Temporalidade/Destinação de
Documentos”, do portal do SIGA.3 Tal constatação, em parte, decorre da ausência de uma
ação efetiva por parte do Arquivo Nacional/CONARQ, “sujeitos à ação passiva provocada
exclusivamente pelas demandas por parte dos órgãos do PEF” [Poder Executivo Federal].

1

Art. 3º da Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991, Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/legislacao>. Acesso em: 5 jan.
2010.

2

Disponível em: <http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=>. Acesso 24 jan. 2013.

3

Disponível em: <http://www.siga.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm >. Acesso 24 abr. 2013.
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Trata-se de um quadro institucional potencialmente explosivo, principalmente quando se tem
em conta o desafio de estender a gestão de documentos aos documentos digitais. (ARQUIVO
NACIONAL, 2006)
A mesma situação também é constatada no âmbito estadual ou municipal. As diretorias de gestão de documentos dos arquivos públicos, em suas respectivas instâncias de poder,
formulam propostas, de acordo com a orientação federal, mas sua efetivação esbarra em numerosos obstáculos, conforme é possível constatar em relação ao Estado de Minas Gerais.
A referência mais antiga a respeito da gestão documental em Minas Gerais data de
1994. Trata-se de uma lei relativa à política cultural, mais exatamente no capítulo II, “Da
política cultural”. A seção III desse capítulo é designada como: “Dos arquivos”. Nos 12 artigos
que compõem essa seção, é possível observar uma sensível influência da mencionada Lei de
Arquivos. O art. 26, por exemplo, ressalta: “Incumbem ao poder público a gestão e a proteção dos documentos de arquivos públicos, os quais constituem instrumento de apoio à
administração, à cultura e ao desenvolvimento científico, bem como elemento de informação
e prova”. Outras passagens do texto legal reforçam essa missão. No art. 27, lê-se: “As ações do
poder público relacionadas com a atividade arquivística constituem a política estadual de arquivos e têm como objetivos: [...] II – a efetiva gestão dos documentos públicos”. Em outro
artigo, sublinha-se o papel coordenador do arquivo público estadual: “Art. 33, § 2º – A gestão
de documentos pelo Arquivo Público Mineiro será feita em conjunto com os órgãos que
os produzem”.4
Portanto, apesar de inserida em uma legislação de política cultural, o dispositivo legal
de 1994 representou uma inovação, abrindo caminho para se planejar a implantação da gestão de documentos. Com base nisso, o Arquivo Público Mineiro, entre 1996-1997, realizou
um diagnóstico da documentação dos órgãos da administração pública estadual. Ainda em
1997, foi elaborada a Tabela de temporalidade e destinação de documentos de arquivo para
as atividades mantenedoras da administração pública do Estado de Minas Gerais. No ano
seguinte, esse instrumento foi sancionado legalmente e foi instituído o Conselho Estadual de
Arquivos (CEA).5
4

Dispõe sobre a política cultural do estado de Minas Gerais. Lei n. 11.726, de 30 de dezembro de 1994. Disponível em:
<http://www.almg.gov.br/index.asp?grupo=legislacao&diretorio=njmg&arquivo=legislacao_mineira >. Acesso em: 5 jan.
2013. (grifo nosso, nesse caso assim como nos subsequentes).

5

Dispõe sobre a aprovação do plano de classificação de documentos da administração pública do estado de Minas Gerais,
os prazos de guarda e a destinação de documentos estabelecidos na tabela de temporalidade a ser adotada para os arquivos
correntes dos órgãos e entidades integrantes da rede estadual de arquivos públicos. Decreto 40.187, de 22 de dezembro de
1998. Disponível em: <http://www.almg.gov.br/index.asp?grupo=legislacao&diretorio=njmg&arquivo=legislacao_mineira> Acesso em: 5 jan. 2013. Cria o Conselho Estadual de Arquivos – CEA, e dá outras providências. Decreto 39.504 24 de
março de 1998. Disponível em: <http://www.almg.gov.br/index.asp?grupo=legislacao&diretorio=njmg&arquivo=legislacao_mineira>. Acesso em: 5 jan. 2013.
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O regulamento do CEA se refere mais de uma vez à legislação de 1994:
O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de atribuição que lhe confere o artigo 90, inciso VII, da Constituição do Estado, e tendo em vista o
disposto nos artigos 32 e 33 da Lei n.º 11.726, de 30 de dezembro de 1994,
[...] Art. 1º – A gestão dos documentos públicos, como determina a Lei n.º
11.726, de 30 de dezembro de 1994, é de responsabilidade do Arquivo Público
Mineiro, unidade administrativa da Secretaria de Estado da Cultura. (MINAS
GERAIS, 1994, grifo nosso)

A legislação estadual, como seria de esperar, segue o modelo federal:
Parágrafo único – Para fins deste Decreto, considera-se:
1 – 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 à sua eliminação ou recolhimento para
guarda permanente;

São também previstos prazos para o início da implantação da legislação:
Art. 5º – Os dirigentes de órgão ou entidade do Poder Executivo deverão
constituir, no prazo de sessenta (60) dias, contados da publicação deste Decreto, Comissão Permanente de Avaliação de Documentos de Arquivo, que
terá a responsabilidade de orientar e realizar o processo de análise, avaliação e
seleção dos documentos produzidos e acumulados no seu âmbito de atuação,
tendo em vista a identificação dos documentos para guarda permanente e a
eliminação daqueles destituídos de valor probatório e informativo.

O perfil dessas comissões é definido em lei, prevendo-se a contratação de arquivistas:
Parágrafo único – A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos de
Arquivo deverá ser composta de, no mínimo, cinco (5) membros, escolhidos
dentre pessoas com a seguinte qualificação:
1 – arquivista ou responsável pela guarda da documentação;
2- servidores das unidades organizacionais às quais se refiram os documentos
a ser destinados, com efetivo conhecimento técnico e experiência administrativa das atividades desempenhadas;
3 – historiador ligado à área de pesquisa de que trata o acervo;
4 – profissional da área jurídica responsável pela avaliação do valor legal dos
documentos;
5- profissional ligado ao campo de conhecimento de que trata o acervo objeto
da avaliação (economista, médico, sociólogo, engenheiro, etc);
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6- outros profissionais que possam colaborar com as atividades da Comissão.

Diversas outras passagens da legislação poderiam ser transcritas, no sentido de reafirmar sua consonância frente às recomendações da legislação federal. Ressalta-se que o Conselho Estadual de Arquivos de Minas Gerais é estruturado como uma versão regional do
CONARQ:
Art. 3º – Compete ao CEA:
I- estabelecer diretrizes visando à gestão, à preservação e ao acesso a documentação de arquivos;
II – promover o inter-relacionamento entre os arquivos públicos dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário estaduais;
III- propor a edição de instrumentos normativos necessários ao aperfeiçoamento e à implementação da política estadual de arquivos;
IV- zelar pelo cumprimento da legislação que disciplina o funcionamento e
acesso aos arquivos públicos;
V- colaborar com o Conselho Nacional de Arquivos na identificação de arquivos privados de interesse público e social.
VI- elaborar subsídios e emitir pareceres, sempre que solicitados, nas questões pertinentes ao patrimônio arquivístico do Estado de Minas Gerais;
VII- estimular programas de gestão e de preservação de documentos públicos, de âmbito estadual e municipal, produzidos ou recebidos em decorrência das funções executiva e legislativa.
VIII- subsidiar a elaboração de planos estaduais de desenvolvimento, sugerindo metas e prioridades da política estadual de arquivos;
IX- estimular a capacitação técnica dos recursos humanos que desenvolvam
atividades de arquivo nas instituições integrantes do Sistema Estadual de Arquivos;
X – recomendar providências para a apuração e a reparação de atos lesivos à
política estadual de arquivos públicos e arquivos privados de interesse público e social;
XI- articular-se com outros órgãos e entidades do poder público formuladores de políticas estaduais de planejamento, de educação, de ciência e tecnologia, de informação e de informática;
XII – exercer as atividades correlatas que lhe forem delegadas.6 (MINAS GERAIS, 1998)

6

Cria o Conselho Estadual de Arquivos (CEA), e dá outras providências. Decreto 39.504 24 de março de 1997. Disponível
em: <http://www.almg.gov.br/index.asp?grupo=legislacao&diretorio=njmg&arquivo=legislacao_mineira>. Acesso em: 5
jan. 2013. Em 2011, nova legislação estabelece a Política Estadual de Arquivos de Minas Gerais, também englobando os arquivos privados: “Art. 18. Arquivos privados poderão ser declarados de interesse público e social, mediante parecer do CEA
aprovado pela autoridade competente no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário, do Ministério Público
ou do Tribunal de Contas do Estado. Lei 19.420– Estabelece a Política Estadual de Arquivos”. Disponível em: <http://www.
almg.gov.br/index.asp?grupo=legislacao&diretorio=njmg&arquivo=legislacao_mineira> Acesso em: 5 jan. 2013.
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Portanto, é possível afirmar que há quase duas décadas Minas Gerais formulou uma
coerente legislação arquivística. A viabilidade da implementação dessa legislação foi, com
sucesso, ensaiada no “Projeto Piloto de Avaliação de Massa Documental Acumulada na Secretaria de Estado de Fazenda”, que teve início em 2000. (CAETANO, 2010, p. 145; CORSINO, 2007, p. 18)7 Em 2007, tendo em vista o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
(PMDI), a Superintendência Central de Governança Eletrônica estabeleceu parceria com o
Arquivo Público Mineiro, no sentido de promover a elaboração dos Planos de Classificação e
Tabelas de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivos para suas atividades finalísticas, complementando assim os instrumentos de atividades-meio, existentes desde 1998.
(CAETANO, 2010, p. 146)
Apesar dos extraordinários esforços do Arquivo Público Mineiro, a implementação
da gestão documental, em relação ao conjunto dos órgãos da administração direta e indireta estadual, tem sido morosa ou mesmo apenas nominal – como nos casos das Comissões
Permanentes de Avaliação de Documentos de Arquivos apenas nomeadas, sem exercer suas
respectivas funções. No sentido de confirmar tal assertiva, foram pesquisados o Diário Oficial
de Minas Gerais e os editais de ciência de eliminação, conservados no arquivo da Diretoria de
Gestão do Arquivo Público Mineiro.
Na primeira fonte, selecionamos os editais de ciência de eliminação publicados entre
1998-2010. Na documentação da referida Diretoria de Gestão, levantamos os dados dos editais do período de 2007 a 2010. A Tabela 1 apresenta os resultados dessa pesquisa. Entre 19982010, dos 20 órgãos da administração direta e indireta, vinculadas às secretarias estaduais,8
nove publicaram editais. No entanto, cabe sublinhar que, entre 2007 e 2010, três secretarias
estaduais deixaram de publicar editais. Portanto, mesmo após o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), apenas 30,0% dos órgãos da administração estadual parecem
estar integradas ao projeto de gestão documental, com atuantes CPADs.
Ademais, observa-se na Tabela 1 uma forte presença de duas secretarias, que respondem por 93,6% da documentação eliminada no período. As razões que explicam essa situação são de natureza complexa, envolvendo a diversidade de funções e de atividades desempenhadas pelos órgãos administrativos, assim como problemas de recursos orçamentários e
humanos. Nas páginas a seguir procuraremos mostrar que também há graves dificuldades de
natureza institucional. A hipótese que exploramos diz respeito a não confluência entre a política pública estadual de arquivos e a política de arquivos dos órgãos estaduais da admi7

Entre 2000-2005 foram avaliados e eliminados aproximadamente 1.500 metros-lineares de documentação, sem valor probatório ou histórico-cultural, o que equivale a 70 toneladas de papel.

8

Não se levou em conta nessa pesquisa os casos da Polícia Civil e da Junta Comercial, por não estarem integrados a nenhuma
secretaria estadual.
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nistração direta e indireta. Isso pode ser percebido através do “lugar” atribuído aos arquivos
na estrutura do Estado de Minas Gerais.
Tabela 1– Órgãos administrativos do Estado de Minas Gerais que publicaram
editais de ciência de eliminação no D.O. M.G. – 1998-2010
Órgão
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas
Secretaria de Estado da Educação
Secretaria de Estado de Saúde
Advocacia Geral do Estado
Secretaria de Planejamento e Gestão
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administrativos
Secretaria de Estado de Agricultura
Secretaria de Estado de Cultura
Total

Período de publicação
2007-2010

Metros-lineares
4.939,09

%
71,3

2007-2010

1.546,78

22,3

2007-2010
2007-2010
2007-2010
2007-2010

256,05
80,8
62,53
38,00

3,6
1,2
0,9
0,5

Antes de 2007

-

-

Antes de 2007
Antes de 2007
2007-2010

6.924,05

100,0

Fonte: Diário Oficial de Minas Gerais D.O.M.G.9

O lugar dos arquivos
A pesquisa a seguir tem como fonte o Portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O procedimento adotado consistiu em identificar todos os textos legais que mencionam a expressão “arquivo”.11 Os resultados encontrados não geram conjuntos estatísticos
consistentes. Por isso mesmo, optou-se por uma análise do conteúdo da legislação mineira,
contrastando-a à definição de gestão documental presente na legislação federal: “conjunto
de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e
arquivamento dos documentos, em fase corrente e intermediária, independente do suporte,
visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente”.
Ora, conforme foi possível observar, a política de arquivos – adotada internamente
pelos órgãos da administração pública estadual de Minas Gerais – é fragmentada. Através
da leitura de nossas fontes, observarmos a influência da primeira legislação de gestão documental de Minas Gerais. Em 1997, por exemplo, com base em lei promulgada três anos antes,
10

9

Disponível em: <http://www.iof.mg.gov.br/index.php?/pesquisa-nos-jornais.html>. Acesso em: 5 jan. 2013. Termos de Eliminação, Arquivo da Diretoria de Gestão do Arquivo Público Mineiro.

10

Disponível em: <http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/>. Acesso em: 5 jan. 2013.

11

Trata-se aqui de apresentar parte dos resultados do projeto Bolsa Produtividade do CNPq- N2, 2011-2014, “Gestão de
documentos na administração pública do Estado de Minas Gerais: avaliação da implantação da legislação arquivística”.
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é sancionado o decreto 39.182, que: “Dispõe sobre a reorganização da Secretaria de Estado
de Ciência e Tecnologia e dá outras providências”. Nele se atribui à Diretoria Operacional a
seguinte função: “IV – gerir o arquivo administrativo e técnico do órgão, em conformidade
com as diretrizes estabelecidas pelo Arquivo Público Mineiro e o Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ”. Esse serviço arquivístico, no entanto, se misturava a outros, sem nenhuma correlação com a gestão de documentos, comprometendo a própria gestão e gerando uma
indefinição do perfil do corpo de funcionários a ser recrutado. É importante sublinhar que
à referida Diretoria Operacional também caberia: “III – programar e controlar as atividades
de transportes e de guarda e manutenção de veículos; ou VI – supervisionar os serviços de
zeladoria, vigilância, limpeza, copa e manutenção de equipamentos e instalações”.
O exemplo acima está longe de ser um caso isolado. Em 23 de outubro de 1997, na
mesma data em que o decreto acima foi sancionado, a Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento instituiu sua respectiva Diretoria Operacional, com a mesma estrutura da Secretaria de Ciência e Tecnologia, mantendo as mesmas inadequações. Um ano
depois, através do decreto 39.877, a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, também instituiu sua Diretoria Operacional, atribuindo-lhe “I – executar as atividades
de administração de materiais, biblioteca e documentação, trabalhadores mirins, contratos,
convênios, licitações”.
Observa-se nessa passagem o surgimento de dois novos personagens: “biblioteca e documentação”. Trata-se de áreas que aparentemente competem com a definição dos arquivos.
Exemplo disso ficou registrado no mesmo ano de 1998, quando da promulgação do decreto
39.489, que aprovou o Estatuto da Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM. Nesse
documento é possível identificar uma seção intitulada: “Da Divisão de Documentação e Informação. Nela consta: II – gerir o arquivo administrativo e técnico do órgão em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Arquivo Público Mineiro e o Conselho Nacional de
Arquivos – CONARQ”.
Contudo, só aparentemente esse último setor assumiu funções semelhantes à Divisão
Operacional. No referido documento, sublinha-se que a Divisão Administrativa seria responsável por “executar e supervisionar os serviços de protocolo, comunicação e reprografia”.
Uma vez mais se deve recordar que a definição de gestão documental prevê controle sobre a
“tramitação”. Conforme é possível perceber, a fragmentação institucional acima constatada
compromete a visão sistêmica que supostamente deveria orientar a política de arquivos em
foco.
No sentido de destacar a ambiguidade da legislação, recorremos a outro exemplo. Trata-se agora do Decreto 40.055, também de 1998, referente ao Regulamento do Instituto Mi-
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neiro de Gestão das Águas – IGAM. Nele, a Divisão Administrativa é apontada como responsável por: “V – gerir o arquivo administrativo e técnico da Autarquia, em conformidade com
as diretrizes estabelecidas pelo Arquivo Público Mineiro e o Conselho Nacional de Arquivos
– CONARQ”. No entanto, essa mesma subseção da Diretoria de Administração e Finanças é
também responsável por: “VI – supervisionar os serviços de zeladoria, vigilância, limpeza,
copa e manutenção de equipamentos e instalações”; com um agravante a mais: não é previsto
no regulamento o serviço de protocolo.
Em relação ao serviço de protocolo, é importante ressaltar que sua localização varia de
órgão a órgão da administração estadual. Em 1999, por exemplo, a lei complementar n. 54,
referente à organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG
prevê o funcionamento do protocolo junto ao almoxarifado. Em 2000, o Decreto 40.902 deu
nova regulamentação à Secretaria Particular do Governador. Nessa nova proposta, cabia a
funcionários da Secretaria: “X – manter arquivo de assuntos em andamento e encaminhar,
para arquivamento definitivo, os assuntos já solucionados”. Nessa Secretaria, o protocolo foi
considerado responsabilidade do setor de comunicação. Assim, no art. 6 do referido decreto,
observa-se a existência da subseção Redação oficial, cabendo a ela: “II – organizar e manter
atualizado o protocolo e arquivo de documentos; [...] V – redigir a correspondência do Governador do Estado e do Secretário Particular”. (SÃO PAULO, 1996)
Cabe sublinhar que os exemplos acima são posteriores à criação do CEA. Contudo, os
decretos e leis não levam em conta as recomendações da gestão documental. Nem mesmo os
órgãos estratégicos do planejamento administrativo e orçamentário estadual estão imunes a
essa situação. No ano de 2002, por exemplo, o Decreto 42.415, que reorganizou a Secretaria
de Estado do Planejamento e Coordenação Geral –SEPLAG, atribui à Diretoria Operacional:
III – programar e controlar as atividades de transportes, zelando pela conservação e manutenção da frota de veículos; assim como: IV – receber e distribuir a correspondência, de acordo com as orientações do Sistema Integrado
de Protocolo – SIPRO, bem como executar as atividades de arquivo, reprografia, encadernação e comunicações. (SÃO PAULO, 1963)

Embora seja feita a previsão dessa subseção “executar as atividades de arquivo”, tal responsabilidade também é atribuída à Diretoria Central de Pesquisas Institucionais e à Superintendência de Administração e Finanças.
Essa multiplicidade de “lugares do arquivo”, na verdade, acaba resultando em um “não
lugar”, ou seja, constata-se a ausência desse setor na administração pública estadual. O caso
do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais – ITER é, quanto a isso, bastante represen-
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tativo. De acordo com o Decreto 42.828, de 2002, que aprovou novo regulamento do órgão,
cabia à Coordenadoria Administrativa: “V – gerir o arquivo administrativo e técnico da autarquia, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Arquivo Público Mineiro e o
Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ”. No entanto, essa função também é atribuída à
Assessoria Jurídica e à Coordenadoria de Titulação de Terras, que deveria: “I – manter arquivos e cadastros relativos aos processos de legitimação de terras e aos títulos expedidos”. No
ano seguinte, o Decreto 43.335 torna o quadro institucional ainda mais confuso. Os serviços
arquivísticos, de acordo com o Art. 17, passam a ser de incumbência da Coordenadoria de
Gestão de Recursos Humanos e Logísticos, também responsável por: “VIII – programar e
controlar as atividades de transportes, de guarda e manutenção dos veículos”.
Em 2003, o Decreto 43.231, que reorganizou a Secretaria de Estado de Turismo, revelou
situação análoga à apresentada. Nessa determinação legal, reaparece a Diretoria Operacional
como responsável pela gestão documental, tal qual foi indicado várias vezes nos exemplos
mencionados. No entanto, essa legislação indica um novo personagem institucional: “Art. 19
– A Diretoria de Documentação e Pesquisas Turísticas; cabendo a ela, dentre outras funções:
III – manter e atualizar o arquivo de memória da Secretaria do Estado do Turismo”. Como
se não bastassem os problemas decorrentes dessa fragmentação institucional, o mesmo documento aponta também a existência da Assessoria de Apoio Administrativo, cujas funções
previam: “VI – encaminhar providências tais como redação, digitação, arquivamento e outros que garantam o suporte imediato ao Secretário e demais autoridades”.
Cabe sublinhar que o exemplo acima cita um item presente na legislação da década de
2000. Trata-se da “memória”. O Decreto 43.279, de 2003, reorganiza a Polícia Civil do Estado
de Minas Gerais. Nesse documento constata-se a existência de uma Assessoria de Normatização, responsável por:
II – pesquisar, organizar, manter arquivo e classificar documentos de legislação, jurisprudência, doutrina, publicações e quaisquer outros expedientes,
com o respectivo ementário, que se relacionem com a Superintendência e
outras unidades de interesse desta. (MINAS GERAIS, 2003)

No entanto, a mesma legislação faz referência à existência da:
Art. 36- A Diretoria de Documentação e História tem por finalidade a gestão documental, arquivo geral, conservação e guarda de documentos, objetos, bens móveis e imóveis de valor histórico da Polícia Civil, competindo-lhe:
I – elaborar Tabela de Temporalidade dos documentos da Polícia Civil;
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II – orientar, coordenar, executar, supervisionar e gerir as atividades de arquivo administrativo e técnico da Polícia Civil, relativas à análise, avaliação
e seleção dos documentos produzidos e acumulados nas diversas unidades;
III – identificar os documentos para guarda permanente e para a eliminação
daqueles destituídos de valor probatório, obedecidas as diretrizes estabelecidas pelo Arquivo Público Mineiro e pelo Conselho Estadual de ArquivoCEA;
IV- responsabilizar-se pela orientação sobre a preservação da documentação
e informação institucional na área de atuação da Polícia Civil;
V – administrar o museu da Polícia Civil;
VI – propor a adequação de novas tecnologias de gestão, informação e guarda
de documentos;
VII – exercer outras atividades correlatas, designadas pelo Superintendente
de Planejamento, Gestão e Finanças. (MINAS GERAIS, 2003)

Nesse último caso, a gestão documental mistura-se à administração do “museu” da
Polícia Militar. Esse é um, entre vários lugares, em que o arquivo pode se localizar. Decreto
43.424, também de 2003, referente ao Gabinete Militar do Governador o localiza na: “Subseção VI, Da Diretoria de Contabilidade e Arquivo”. Na mesma data, o Decreto 43.425, da
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, o localiza na: “Art. 23. Diretoria de
Planejamento, Racionalização e Informação”. A lei complementar 65, sancionada em 2006,
deslocou os serviços arquivísticos para a Diretoria de Recursos Logísticos e Tecnológicos.
Nesse mesmo ano, a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM atribui a função à Divisão de Documentação e Informação. Em 2009, o decreto 45.039, que sanciona o novo estatuto
da Fundação João Pinheiro – órgão estratégico na geração de informação e no planejamento
estratégico, assim como sede da Escola de Governo – atribui o seguinte lugar ao arquivo:
Art. 33. A Biblioteca Professora Maria Helena de Andrade tem por finalidade proporcionar serviços bibliográficos e de informações ao corpo docente,
discente, técnico e administrativo da FJP, competindo-lhe:
I – reunir, selecionar, processar e armazenar documentos e informações em
diferentes mídias;
II – promover a gestão, a guarda e a disponibilização da documentação técnica decorrente das atividades da FJP;
III – gerir o acervo bibliográfico da FJP; e
IV – coordenar, orientar e realizar a gestão de arquivos, de acordo com
as diretrizes estabelecidas pelo Arquivo Público Mineiro e pelo Conselho
Estadual de Arquivos.

Cabe ainda citar o Decreto 45.849, de 2011, que reorganizou a Secretaria de Estado de
Educação, e ainda está em vigor. Nele consta: Art. 56. A Diretoria de Comunicação e Arquivo
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tem por finalidade planejar, implantar, coordenar e executar as atividades de telecomunicações,
tramitação e arquivamento de documentação. Também a Secretaria-Geral é responsável por:
IX – organizar e manter os arquivos; e a Diretoria Administrativa e Financeira deve se incumbir de:
III – coordenar e executar as ações relativas à administração de material:
compra, recebimento, guarda e distribuição, aquisição de bens e serviços, comunicação, patrimônio, arquivo, transporte, serviços gerais e gerenciamento
de contratos, observando as normas vigentes, e assessorando as escolas no
que lhe couber.

Enfim a ausência de um “lugar” do arquivo na administração estadual de Minas Gerais,
de forma semelhante ao que ocorre na esfera federal, dificulta em muito a efetiva implantação
de uma política pública de gestão documental. (JARDIM, 2003, 2010) Além desse grave problema, a recente Lei n.º 19.420, de 11 de janeiro de 2011 que “Estabelece a política estadual de
arquivos”, não cita o Arquivo Público Mineiro e sua função desempenhada no CEA.12 Tratase, conforme é possível notar, de um grave retrocesso em relação à legislação anterior.

Considerações finais
A pesquisa na legislação arquivística de Minas Gerais revela a ausência de um setor de
arquivos na administração pública estadual. Vários decretos e leis acima apresentados foram
revogados. No entanto, cabe lembrar que eles vigoraram em períodos nos quais as leis de gestão documental e de criação do CEA haviam sido sancionadas pelo poder legislativo mineiro.
Constata-se assim, para o caso de Minas Gerais, um problema identificado em outras
unidades da federação: o atraso na implementação de políticas públicas arquivísticas. No exterior, essas políticas datam de meados do século XX. (BROOKS, 1940; SCHELLENBERG,
2002)13 Sua adoção, primeiramente nos Estados Unidos, representou uma revolução na arquivística. No Brasil, no entanto, a precária adesão dos órgãos da administração pública a esse
projeto compromete sua implementação.
Enfim, não bastam treinamentos e campanhas de sensibilização junto aos funcionários
públicos. Para que a gestão documental seja uma realidade em Minas Gerais, são necessárias
reformas na estrutura administrativa do poder estadual e a definição clara do “lugar dos ar12

Agradeço à Superintendente do Arquivo Público Mineiro, Vilma Moreira dos Santos, por essa informação.

13

Texto de Brooks recentemente traduzido: Seleção de documentos para guarda permanente. Revista do Arquivo Público
Mineiro, v. 48, p. 147-157, 2012.
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quivos”. Sem essas mudanças, dificilmente a gestão documental será, de fato, implementada
enquanto uma política pública.
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Os documentos especiais à luz da Arquivologia
contemporânea: uma análise a partir das Instituições
Arquivísticas Públicas da cidade do Rio de Janeiro

Thiago de Oliveira Vieira
Anna Carla Almeida Mariz

Esta pesquisa é desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Gestão de
Documentos e Arquivos (PPGARQ), da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro,
desde agosto de 2012. Serão apresentados alguns resultados preliminares desta pesquisa.
Por meio da necessidade do homem em registrar e comunicar as informações resultantes de seus atos, com o surgimento da escrita, se originam os arquivos. Para Silva (2009,
p. 45) “a origem dos arquivos dá-se, pois, naturalmente, desde que a escrita começou a estar
ao serviço da sociedade humana. Poder-se-á definir como um fenômeno espontâneo”.
É a partir da prática empírica nos arquivos, sobretudo públicos, que a Arquivologia se
desenvolve.
Os arquivos foram tradicionalmente concebidos pelo Estado, para servi-lo, como
parte da sua estrutura hierárquica e organização cultural. Não deve surpreender
que a Arquivologia tivesse encontrado sua legitimidade inicial em teorias e modelos estatais e no estudo das características e propriedades de velhos documentos estatais. (COOK, 2012, p. 140)

Considerada por diversos autores1 como um marco fundador da Arquivologia, o Manual de Arranjo e Descrição de Arquivos, publicado pela Associação de Arquivistas Holan1

Fonseca (2005, p. 32) destaca diversos autores que consideram o Manual dos Arquivistas Holandeses um “marco inaugural”
da disciplina arquivística.
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deses, em 1898 e traduzido e publicado no Brasil, pelo Arquivo Nacional, em 1973, define
arquivo como:
Conjunto de documentos escritos, desenhos e material impresso, recebidos
ou produzidos oficialmente por determinado órgão administrativo ou por
um de seus funcionários, na medida em que tais documentos se destinavam
a permanecer na custódia desse órgão ou funcionário. (ASSOCIAÇÃO DOS
ARQUIVISTAS HOLANDESES, 1973, p. 13, grifo nosso)

Conforme a definição acima, apenas os documentos escritos, desenhos e materiais impressos podem ser considerados documentos que constituem arquivos. O Manual ainda ressalta que “[...] outros objetos não podem formar parte de arquivos. Isso se aplica não apenas
às antiguidades e objetos similares, que pertencem, pela natureza das coisas, aos museus e
coleções de antiguidades [...]”. (1973, p. 14-15)
Há que ressaltar que na edição traduzida e publicada no Brasil, pelo Arquivo Nacional,
consta uma nota quanto à definição de arquivo, publicada na edição original, datada de 1898:
“A definição foi redigida há muitos anos, antes de generalizadas as reproduções fotográficas,
ou outras. Se escrita hoje, nela seriam, sem dúvida, incluídas”. (1973, p. 14)
Segundo Rousseau e Couture, (1998, p. 227) os arquivos não textuais eram reunidos em
coleções ou confiados a profissionais de outras áreas. Destacam ainda que “foi apenas durante
os anos de 1960 e 1970 que os arquivistas se interessaram verdadeiramente pela questão da
inclusão dos documentos não textuais nos seus respectivos fundos de arquivo”.2 Fica evidente
a afirmação de Rousseau e Couture, de que os arquivos não textuais não faziam parte dos
arquivos, se analisada à luz da definição de arquivo do Manual dos Arquivistas Holandeses,
publicado pelo Arquivo Nacional em 1973.
Na mesma linha de Rousseau e Couture, Tanodi (2009, p. 32) destaca:
En la actualidade, los archiveros se interesan por un serio problema respecto
a la archivalia3 y a los documentos históricos, debido a las nuevas formas de
producción técnica. Dicho problema lo constituye el material reproductivo o
reprógrafo y sonoro que se introduce entre la archivalia o que tiene las carac-

2

Fundo de Arquivo: “O conjunto de peças de qualquer natureza que todo o corpo administrativo, pessoa física ou moral,
reuniu orgânica e automaticamente em virtude das suas funções ou da sua actividade” (FRANÇA, DIRECTION DES ARCHIVES, 1970 apud ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 227)

3

“Por archivalía entendemos todo el material escrito, gráfico (dibujos, mapas, planos) multigrafiado, reprógrafo, sonoro, áudio-visual (películas), legible por máquina, proveniente de una entidad, producido o recibido em funcíon de sus actividades
o, em general, relacionado com su vida administrativa, desde el momento en que cumplió su función inmediata que origino
su creación, y se conserva con fines administrativos, jurídicos y científicos o culturales” (TANODI, 2009, p. 20)
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terísticas de documentos históricos, y por consiguiente, requiere una consideración específica.

Portanto, até as décadas de 1960 e 1970, os arquivos restringiram-se ao armazenamento
e tratamento apenas dos documentos em linguagem textual e em suportes como pergaminho,
papiro e papel.
O surgimento e a utilização em larga escala de novas linguagens de comunicação fizeram os arquivistas se interessarem por esses novos tipos de documento, registrados em
diferentes suportes: documento audiovisual (fitas videomagnéticas, filmes, etc.), documento
iconográfico (fotografia, cartazes, charges, etc.) e documento sonoro (fitas audiomagnéticas,
discos etc.). Paes (2004, p. 147) ressalta que “subsiste ainda a ideia, embora errônea, de que os
arquivistas manipulam apenas documentos convencionais e meramente administrativos [..].”
Os materiais audiovisuais e cartográficos apresentam quase o mesmo interesse tanto para os bibliotecários quanto para os arquivistas. As películas cinematográficas, por exemplo, quando produzidas ou recebidas por uma administração no cumprimento de funções específicas, podem ser consideradas
arquivos. (SCHELLENBERG, 2004, p. 44)

Para Bellotto, (2004, p. 36) “a forma/função pela qual o documento é criado é que determina seu uso e seu destino de armazenamento futuro. É a razão de sua origem [...], e não
o suporte sobre o qual está constituído, que vai determinar sua condição de documento de
arquivo […]”.
As informações registradas nesses diferentes suportes foram denominadas pela Arquivologia de documentos especiais, documentos não textuais e documentos audiovisuais. Essas
denominações se devem ao fato desses suportes necessitarem de tratamentos específicos para
armazenamento, acondicionamento, organização, conservação e acesso. De acordo com Paes,
(2004, p. 22) durante o I Congresso Brasileiro de Arquivologia,4 no âmbito das discussões da
proposta de um currículo mínimo para o Curso Superior de Arquivo, a questão dos documentos especiais foi amplamente debatida e incluída no programa do curso.
Na presente pesquisa será utilizado o termo documento especial. Esta escolha deve-se
ao termo documento especial ser mais utilizado na realidade brasileira. Além disso, trabalha-

4

O I Congresso Brasileiro de Arquivologia foi realizado no Rio de Janeiro, no ano de 1972, promovido pela Associação dos
Arquivistas Brasileiros.
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se os documentos especiais como uma noção,5 pois percebe-se que não há na Arquivologia
consistência teórica que permita defini-lo como um conceito.6
Passados cerca de 50 anos do surgimento da noção de documentos especiais na Arquivologia, como estes documentos aparecem na prática das instituições arquivísticas públicas
brasileiras? Como estão inseridos na estrutura interna destas instituições?
Parte-se do pressuposto que os documentos especiais influenciam além das necessidades de tratamento técnico e preservação nas instituições arquivísticas públicas brasileiras.
As instituições arquivísticas públicas ainda utilizam esta noção e como resultado, podemos
observar a divisão de sua estrutura interna de tratamento técnico e preservação. Pressupõe-se,
ainda, que isso tem início a partir da aceitação, na Arquivologia, dos documentos especiais
como documentos de arquivo.
O objetivo geral desta pesquisa é compreender como o surgimento da noção de documentos especiais influenciou, e ainda influencia, a prática arquivística e a estruturação interna das instituições arquivísticas públicas da cidade do Rio de Janeiro.
Os objetivos específicos consistem em analisar as práticas desenvolvidas, a partir da
noção de documentos especiais, nas instituições arquivísticas públicas da cidade do Rio de
Janeiro e verificar na estrutura interna destas instituições, a noção de documentos especiais.

Marcos teóricos
Para desenvolvimento desta pesquisa, foi iniciada uma revisão de literatura com o objetivo de fundamentar as questões principais a serem desenvolvidas a partir do estudo do
campo empírico.
Conforme citado anteriormente, a definição de arquivo presente no Manual dos Arquivistas Holandeses limita ao termo arquivo somente os documentos produzidos por uma
pessoa jurídica e em determinadas linguagens: escritos, desenhos e impressos.
Lodolini define arquivo como:
O conjunto de documentos acumulados por uma pessoa física ou jurídica (ou
um grupo de serviços ou órgãos do último) – ou mesmo, acrescentamos, de
uma associação – no curso de sua atividade e, portanto, ligada por um vínculo orgânico, que, uma vez perdido o interesse para a função/atividade ao
qual foram criados, foram selecionados para preservação permanente, como

5

“Conceitos são unidades de significação que definem a forma e o conteúdo de uma teoria.” (MINAYO, 2010, p. 176)

6

“Noções dizem respeito aos elementos de uma teoria que ainda não possuem clareza suficiente para alcançar o status de
conceito e são usados como ”imagens” para explicações aproximadas do real.” (MINAYO, 2010, p. 176)
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patrimônio cultural. (1970, p. 355 apud LODOLINI, 2010, p. 185, tradução
nossa)

Lodolini destaca em sua definição a relação entre os documentos e as atividades que os
geraram, ou seja, a relação orgânica dos documentos. Além disso, Lodolini considera como
arquivo, tanto os documentos produzidos por pessoa física como os produzidos por pessoa
jurídica.
Sendo o arquivo composto por um conjunto de documentos, Schellenberg define documento como:
Todos os livros, papéis, mapas, fotografias ou outras espécies documentárias, independentemente de sua apresentação física ou características,
expedidos ou recebidos por qualquer entidade pública ou privada no exercício de seus encargos legais ou em função das suas atividades e preservados
ou depositados para preservação por aquela entidade ou por seus legítimos
sucessores como prova de suas funções, sua política, decisões, métodos, operações ou outras atividades, ou em virtude do valor informativo dos dados
neles contidos. (2004, p. 41, grifo nosso)

Segundo Martín-Pozuelo:
Considero documento de archivo el documento que resulta de un proceso
administrativo o jurídico, así como todos aquellos que hacen posible tal proceso, recogidos en un archivo, donde paulatinamente van prescribiendo sus
valores originales sustituyéndose por otros de prueba e información. (1996,
p. 98)

Para Tanodi, documento arquivístico é aquele “producido por una persona o institución en el transcurso de las transacciones propias de esa persona o institución”. (2009, p. 22)
Lanza e Golinelli destacam que o documento arquivístico “é uma mensagem produzida
ou recebida, por uma pessoa física ou jurídica, como instrumento e resíduo de suas atividades. Um documento é informação fixada em um suporte de forma estável”. (2006, p. 25,
tradução nossa)
Importante ressaltar que embora existam diferentes termos, documento de arquivo,
documento arquivístico e documento, todos apresentam características em comum: o documento produzido e/ou recebido por uma instituição ou pessoa, dotado de organicidade,
produzido em razão das funções e atividades desta instituição ou pessoa, independente da
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linguagem (textual, audiovisual, sonoro, iconográfico e etc.), suporte (papel, filme, disco e
etc.) e das formas de registro (magnético, ótico e etc.).
Fonseca (2005, p. 57) destaca as reflexões de Theo Thomassen, que identifica uma primeira revolução científica na Arquivologia com a publicação do Manual dos Holandeses,
no final do século XIX. Fonseca destaca ainda que, para Thomassen, uma nova mudança
de paradigma está em curso na Arquivologia, fruto do desenvolvimento das tecnologias de
informação e comunicação.
Fonseca (2005, p. 59) chama atenção para um novo paradigma no objeto da Arquivologia, o deslocamento do arquivo para a informação arquivística. Segundo Silva, (2008, p. 45)
“Entende-se, portanto, a informação arquivística como aquela produzida, recebida e acumulada por um organismo em razão das competências e atividades necessárias para a realização
de seus objetivos”.
A noção de informação arquivística ainda necessita de maior produção teórica, não é
hegemônico na literatura arquivística, onde predominam os conceitos de arquivo e documento de arquivo.
A noção de informação arquivística é recente na literatura arquivística 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, p. 369 apud SILVA, 2010)

Diante do exposto, cabe destacar o entendimento de arquivo especial presente na teoria
arquivística.
Aquele que tem sob sua guarda documentos de formas físicas diversas – fotografias, discos, fitas, clichês, microformas, slides, disquetes, CD-ROM – e que,
por esta razão, merecem tratamento especial não apenas no que se refere ao
seu armazenamento, como também ao registro, acondicionamento, controle,
conservação etc. (PAES, 2004, p. 22)

Identifica-se na terminologia arquivística internacional, o uso e conceituação do termo
documento especial. Segundo Damián Cervantes:
Son aquellos que presentam una o ambas de las siguientes características: a)
el lenguaje que emplean para transmitir la información es distinto al textu-
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al, pudiendo ser iconográfico, sonoro o audiovisual; b) el soporte en que se
presentan es distinto al papel. O aun siendo de tal material, su formato varia
a los que usualmente se encuentran en los archivos, exigiendo condiciones
particulares para su instalación. (2008, p. 56)

Para Pearce-Moses (2005, tradução nossa), o documento especial é aquele armazenado
separadamente de outros documentos, pois sua forma física ou características exigem tratamentos específicos ou seu formato é de grandes dimensões, como os documentos cartográficos, audiovisuais, eletrônicos.
Rousseau e Couture utilizam o termo documento não-textual para se referirem ao que
outros autores denominam documento especial. Segundo os autores, documento não-textual
é o “documento cuja informação é constituída por sons, imagens, etc. (vídeo, filme, iconografia, mapa e plano, etc.)”. (1998, p. 288)
Nesta pesquisa será utilizada a seguinte definição para a noção de documentos especiais: são aqueles que utilizam, para comunicar uma informação, a linguagem audiovisual,
iconográfica ou sonora, e que necessitam, por conta de sua linguagem, de processamento
técnico específico para análise e representação de sua informação; e por conta de seu suporte,
de procedimentos técnicos diferenciados de preservação e acesso. São documentos especiais
os documentos audiovisuais, documentos iconográficos e documentos sonoros.
O documento audiovisual é aquele que tem como linguagem a imagem, criada para dar
a impressão de movimento, associadas ou não a registros sonoros. O documento iconográfico
é aquele que tem como linguagem a imagem fixa. O documento sonoro é aquele que possui
como linguagem o som.
Sendo o universo empírico desta pesquisa a instituição arquivística pública, adota-se a
seguinte definição para a noção de instituição arquivística pública: “aquelas organizações cuja
atividade-fim é a gestão, recolhimento, preservação e acesso de documentos produzidos por
uma dada esfera governamental (ex.: o Arquivo Nacional, os arquivos estaduais e os arquivos
municipais)”. (JARDIM, 1999, p. 22)

Limites de uma Arquivologia contemporânea
A expressão Arquivologia contemporânea ou arquivística contemporânea tem sido
muito utilizada na Arquivologia. Podemos observar que inúmeros trabalhos acadêmicos se
utilizam deste termo para abordar os mais diversos temas relacionados à área.
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A palavra contemporâneo vem do latim “contemporānĕus” (CUNHA, 1999), tem como
significado: “1 que ou o que viveu ou existiu na mesma época [...], 2 que ou o que é do tempo
atual [...]. (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 534)
A expressão Arquivologia contemporânea é formada por um substantivo (Arquivologia) e um adjetivo (contemporâneo). O adjetivo indica um atributo/qualidade ao substantivo.
Portanto, conforme a acepção dois de Houaiss e Villar, a Arquivologia contemporânea é a
Arquivologia do tempo atual.
O surgimento do termo Arquivologia contemporânea leva-nos a algumas indagações:
O que é a Arquivologia contemporânea? Quais os seus limites temporais? Estamos diante de
uma nova Arquivologia?
Desde o final do século XIX até a década de 1980, do século XX, a prática empírica foi
fundamentalmente a base do conhecimento arquivístico, predominava uma forte tradição
manualística da área. Este cenário começa a se alterar a partir do desenvolvimento e difusão
das tecnologias de informação e comunicação, durante o final século XX, o que levou os arquivistas a repensarem a Arquivologia.
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 objetos, os métodos, os
princípios teóricos, as singularidades do documento digital, a web como espaço arquivístico, a perspectiva não custodial, o funcionamento das instituições e serviços, as formas de uso e transferência da informação arquivística, a
preservação, a identidade do arquivista, a sua formação etc. Neste momento,
tem início uma percepção segundo a qual os desafios da Arquivologia requerem processos inovadores de geração de conhecimento para além dos moldes
consagrados até então. A pesquisa como uma das bases de renovação da área
ganha espaço cada vez mais significativo. (JARDIM, 2012, p. 138)

Utilizando as teorias de Thomas Khun7 em A estrutura das revoluções científicas, alguns autores afirmam que o surgimento da Arquivologia pós-moderna significa uma mudança paradigmática na área. Fonseca utiliza Thomassen para afirmar que “o novo paradigma
da Arquivologia é mais do que a passagem dos documentos em papel para os documentos
eletrônicos – é a passagem para uma Arquivologia pós-custódia, ou Arquivologia pós-moderna”. (2005, p. 59)

7

Para Khun, paradigma é “aquilo que os membros de uma comunidade partilham, e, inversamente, uma comunidade científica consiste em homens que partilham um paradigma”. “A transição de um paradigma em crise para um novo, do qual pode
surgir uma nova tradição de ciência normal, está longe de ser um processo cumulativo obtido através de uma articulação
do velho paradigma.” (2011, p. 116-221)
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No coração do novo paradigma está a mudança que faz com que os documentos arquivísticos deixem de ser vistos como objetos físicos estáticos e passem
a ser entendidos como conceitos virtuais dinâmicos; uma mudança na visão
dos documentos arquivísticos como produto passivo da atividade humana ou
administrativa para serem considerados como agentes ativos na formação da
memória humana e organizacional; [...] Para os arquivistas, a mudança de paradigma requer deixar de identificar a si mesmos como guardiões passivos de
um legado herdado, para celebrar o seu papel na formação ativa da memória
coletiva (ou social). (COOK, 2012. p. 125)

A Arquivologia pós-moderna tem origem no Canadá, na década de 1990. O canadense Terry Cook é considerado o criador do pensamento pós-moderno na Arquivologia. Segundo Cook:
O pós-moderno desconfia e se rebela contra o moderno. A noção de verdade
universal ou conhecimento objetivo baseada nos princípios do racionalismo
científico do Iluminismo, ou no emprego do método científico ou da análise
textual clássica, é descartada como quimera. (2012, p. 128)

O pensamento pós-moderno repensa a disciplina arquivística, seus conceitos e técnicas, e a própria atuação do arquivista. A partir do pensamento pós-moderno, Cook (2012,
p. 144) propõe novas formulações para o que ele chama de “velhos conceitos”:
Quadro 1− Novas formulações da Arquivologia pós-moderna
Conceitos

Arquivologia clássica DE

Arquivologia pós-moderna PARA

Documento arquivístico

Objeto físico e passivo

Objeto virtual e ativo

Arquivos (instituições)

Virtuais; “não-lugares”
Virtual
Função e atividade
Armazenamento virtual aleatório;
diferentes ordens para diferentes usuários
Realidade virtual; produtor múltiplo e
Ordem física estática organicamente
dinâmico; autoria múltipla focada na
acumulada; “de um para muitos”
função/atividade; “de muitos para muitos”
Entidades e grupos de documentos
Contexto e inter-relacionamentos
físicos
Conservação e restauração de
Preservação de objetos virtuais
objetos físicos
Físico
Virtual
Documento; microavaliação
Função e atividade; macroavaliação

Lugares físicos
Físico
Princípio da proveniência
Estrutura e lugar
Respeito ou reconstituição da ordem
Princípio da ordem original
interna do fundo
Fundo de arquivo
Arranjo e descrição
Preservação
Avaliação

Fonte: elaborado pelo autor.8

8

Com base em Cook (2012).
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Para Cook, (2012, p. 32) a Arquivologia pós-moderna é processo ao invés de produto,
contexto no lugar do texto e dinâmico em vez de estático. Na Arquivologia pós-moderna não
há absolutos universais.
Como dito anteriormente, a Arquivologia nasce por meio da prática empírica nos arquivos públicos e durante muito tempo teve uma forte tradição manualística. Esse quadro
altera-se após a década de 1990.
La situación de la archivística ha cambiado de manera favorable en las últimas
décadas, época en la que su corpus científico ha conocido un notable impulso.
Este crecimiento ha venido en gran medida propiciado por su incorporación
al catálogo de títulos académicos ofertados por las universidades en el campo
de las Ciencias de la Información y la Documentación y por el consiguiente
abandono del ámbito protector de las Ciencias Históricas. (OLIVEIRA, 2012,
p. 34)

O deslocamento nas últimas décadas da produção de conhecimento arquivístico, das
instituições arquivísticas para as universidades, permitiu o desenvolvimento de mais pesquisas na área, consolidando o papel do ensino e pesquisa nas universidades.
Para Oddo Bucci, há uma distinção entre Arquivologia e conhecimento arquivístico.
Conhecimento arquivístico é a forma articulada da prática diária por vários
momentos, lugares, usos, mídias e ‘valores’ de arquivos, enquanto que Arquivologia é ‘a construção sistemática e conceitual’ do conhecimento arquivístico
em integridade disciplinar. [...] ao realizar essa tarefa de elaboração teórica, a
Arquivologia trabalha para canalizar, estruturar, organizar sistematicamente
e estabelecer ordem no conhecimento arquivístico. Este último abre o caminho para a Arquivologia, mas ainda não a tem nele. Os termos não estão, no
entanto, destinados a permanecer separados sem nunca se encontrar. Existe
entre ambas uma relação dialética. É necessário que o conhecimento arquivístico se transforme por si mesmo em Arquivologia, assim como é necessário
que a Arquivologia elabore conhecimento arquivístico dentro de si. (BUCCI,
2000, apud COOK, 2012, p. 132-133)

Uma pesquisa de Luis Hernández Oliveira (2012) sobre investigação arquivística, por
meio das teses produzidas no período de 2000-2010, nos seguintes países: Brasil, Espanha,
Canadá e Austrália, apontou: das 94 teses produzidas neste período e que atendiam aos critérios da pesquisa, 35% foram produzidas na Espanha, 34% foram produzidas no Brasil, 17%
foram produzidas no Canadá e 14% foram produzidas na Austrália.
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Esta pesquisa aponta uma internacionalização na produção de conhecimento arquivístico nos últimos 10 anos. Além disso, percebe-se uma descentralização desta produção de
conhecimento arquivístico em países com realidades distintas.
La investigación archivística ha experimentado una evolución positiva en la
última década, tanto en lo que se refiere a la cantidad de trabajos como a la
calidad. El análisis bibliométrico, cuyo uso se apoya en el importante papel
que desempeñan las tesis en la creación de conocimiento, ha señalado un
crecimiento en lo que a producción científica se refiere. [...] La evolución ha
sido grande y productiva, no obstante queda mucho por mejorar. El análisis
de los resultados obtenidos sirve para contextualizar la situación mundial y
la de cada uno de los países y para detectar los déficits existentes y, con ello,
contribuir al progresso de nuevas actuaciones para subsanarlos. (OLIVEIRA,
2012, p. 62)

A partir dos marcos acima destacados, é possível sugerir alguns limites que apontam o
que é essa Arquivologia do tempo atual, ou seja, a Arquivologia contemporânea.
Entende-se que a Arquivologia contemporânea começa a se delinear a partir da década
de 1990, do século XX, com o surgimento da Arquivologia pós-moderna, o desenvolvimento
das tecnologias de informação e comunicação e o aumento na produção de conhecimento
arquivístico, fruto do desenvolvimento do ensino e pesquisa na área.
Embora o pensamento pós-moderno ainda não seja hegemônico na área, suas ideias
permitem um processo de mudança ao repensar os “velhos conceitos” da Arquivologia “clássica”, produto da prática empírica nos arquivos de Estado.
Além do pós-modernismo, as tecnologias de comunicação e informação também têm
desafiado os arquivistas a reformularem os principais preceitos da Arquivologia. As tecnologias de informação e comunicação tem contribuído para uma mudança paradigmática na
área.
O aumento na produção de pesquisas, revelam a emergência na produção de conhecimento arquivístico. Não faltam temas para pesquisa na área, as tecnologias de informação
impõem uma agenda de pesquisa duradoura. Novos espaços de pesquisa em Arquivologia
devem emergir, tanto em universidades quanto em instituições arquivísticas.
Estamos diante de uma nova Arquivologia? Acredita-se que não. Pelo contrário, ao
rever as bases da Arquivologia “clássica” – seus conceitos, teorias e métodos – se está fortalecendo a Arquivologia enquanto campo de conhecimento científico.
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Marcos empíricos
Instituições arquivísticas públicas
A necessidade de preservar os documentos produzidos pelo Estado fez com que se
criasse no âmbito da Revolução Francesa, em 1789, o Arquivo Nacional da França, órgão estatal responsável pela guarda dos documentos produzidos pela administração pública francesa.
Para Fonseca, (2005, p. 40) o modelo de instituição arquivística criado a partir da Revolução Francesa tinha como características: a criação de uma administração orgânica responsável por uma cadeia de departamentos públicos produtores de documentos, o reconhecimento por parte do Estado de sua responsabilidade com a preservação dos documentos por
ele produzidos e o direito aos cidadãos de acesso aos arquivos.
Do surgimento das instituições arquivísticas até meados do século XX, podemos perceber as instituições arquivísticas como órgãos voltados exclusivamente para a guarda dos
documentos de valor histórico. Este modelo de instituição arquivística “histórica” altera-se a
partir da segunda metade do século XX.
No final da primeira metade do século XX, observa-se um crescimento no volume de
documentos produzidos. Após a Segunda Guerra Mundial, o aumento no volume de produção de documentos levou ao surgimento de grandes massas documentais acumuladas.
É nesse contexto que se observa o surgimento do conceito de gestão de documentos,
que tem por finalidade promover a eficiência e eficácia na produção, uso e destinação final
dos documentos.
A partir do surgimento do conceito de gestão de documentos e da responsabilidade da
aplicação de seus preceitos pelas instituições arquivísticas, observa-se uma transformação do
modelo “histórico” de instituições arquivísticas para um modelo que contemple todo o ciclo
vital dos documentos produzidos pela administração pública. As instituições arquivísticas
passam a ter um papel mais ativo nas administrações públicas.
Instituições arquivísticas públicas da cidade do Rio de Janeiro
Podemos observar na cidade do Rio de Janeiro, a concentração de três instituições arquivísticas ligadas às três diferentes esferas de poder: Municipal, Estadual e Federal. São elas:
o Arquivo Nacional, o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ) e o Arquivo
Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ).
Essa concentração de instituições arquivísticas confere à cidade do Rio de Janeiro um
papel de destaque no cenário arquivístico nacional. A escolha dessas três instituições arqui-
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vísticas públicas, como campo empírico de pesquisa, deve-se ao fato delas estarem localizadas
na cidade do Rio de Janeiro e de custodiarem um expressivo volume de documentos especiais.
Arquivo Nacional
O Arquivo Nacional é criado por meio do Regulamento n.º 2, de 2 de janeiro de 1838,
como Arquivo Público do Império. Antes de sua criação formal, o Arquivo Público do Império já estava previsto no artigo 70 da Constituição do Império, de 25 de março de 1824, com a
finalidade de guardar o original de todas as leis assinadas pelo imperador.
No ano de 1893, o Arquivo Público do Império passa a ser denominado de Arquivo
Público Nacional. Em 1911, o Arquivo Público Nacional transforma-se em Arquivo Nacional,
denominação utilizada atualmente.
O Decreto n.º 82.308, de 25 de setembro de 1978, institui o Sistema Nacional de Arquivo (SINAR). Em 8 de janeiro de 1991, é sancionada a Lei 8.159, dando ao Arquivo Nacional a
responsabilidade pela gestão e recolhimento dos documentos produzidos pelo Poder Executivo Federal. A Lei também cria o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ).
O Decreto n.º 4.915, de 12 de dezembro de 2003, institui o Sistema de Gestão de Documentos de Arquivos (SIGA) da Administração Pública Federal, na qual o Arquivo Nacional
atua como órgão central.
O Arquivo Nacional, órgão integrante do Ministério da Justiça, tem como finalidade
a preservação e acesso dos documentos por ele custodiados. É órgão central do Sistema de
Gestão de Documentos de Arquivos (SIGA), da administração pública federal, e implementa
e acompanha a política nacional de arquivos, definida pelo Conselho Nacional de Arquivos
(CONARQ).
Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro
Por meio do Decreto n.º 2.638, de 25 de agosto de 1931, é criado o Arquivo Geral do
Estado. Somente no ano de 1975, após diversas alterações em sua denominação, com a fusão
dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, recebe sua atual designação: Arquivo Público
do Estado do Rio de Janeiro (APERJ).
O APERJ, órgão vinculado a Secretaria de Estado da Casa Civil do Estado do Rio de
Janeiro, é responsável pela gestão dos documentos do Poder Executivo Estadual. Cabe ao
APERJ implementar a política estadual de arquivos, definida pelo Conselho Estadual de Arquivos (CONEARQ).
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Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro
O Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ) tem origem na refundação da
cidade, no ano de 1567, como Arquivo da Câmara Municipal. Com o Decreto n.º 44, de 5 de
agosto de 1893, o Arquivo da Câmara passou a ser denominado Arquivo Geral da Prefeitura
do Distrito Federal, com responsabilidade de preservar os documentos produzidos pelo Executivo Municipal. Após diferentes denominações, em 1979, passa a se chamar Arquivo Geral
da Cidade do Rio de Janeiro.
O AGCRJ integra a Secretaria Municipal da Casa Civil da Prefeitura da Cidade do Rio
de Janeiro. Tem como atribuições a gestão dos documentos do município do Rio de Janeiro,
elaborar, implementar e acompanhar a política municipal de arquivo públicos e privados, no
âmbito do Poder Executivo.

Metodologia
Para estudo do campo empírico, as instituições arquivísticas públicas da cidade do Rio
de Janeiro, será feita uma análise qualitativa dos dados levantados a partir dos regimentos
internos, organogramas e relatórios de atividades destas instituições.
Por meio dos regimentos internos e organogramas por qual passaram as instituições
arquivísticas públicas, analisadas nesta pesquisa, busca-se observar os impactos nas estruturas destas instituições após o surgimento da noção de documentos especiais, nas décadas de
1960 e 1970.
Visando identificar as práticas desenvolvidas no âmbito dos documentos especiais, serão investigados os relatórios de atividades dos três primeiros anos da década de 1990 e os
atuais três últimos anos. Este recorte é dado a partir do entendimento que a Arquivologia
contemporânea tem início nos anos de 1990. Portanto, além de uma análise qualitativa destes
dados, almeja-se uma análise comparativa das práticas desenvolvidas no âmbito dos documentos especiais.
Também será alvo desta pesquisa, observar como os documentos especiais foram inseridos no programa de modernização do Arquivo Nacional, na década de 1980, por meio dos
relatórios de atividades deste período. A escolha deste período deve-se a importância que o
programa de modernização teve para o Arquivo Nacional.
Pretende-se fazer uma entrevista semi-estruturada com os dirigentes dos setores responsáveis pelo processamento técnico dos documentos especiais destas instituições, visando
o levantamento de informações complementares à análise qualitativa dos regimentos internos, organogramas e relatórios de atividades.
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Análise preliminar dos dados
Até o presente momento, foram coletados os dados dos relatórios de atividades da década de 1980 e os regimentos internos do Arquivo Nacional. O acesso aos dados foram solicitados via e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão), do Governo
Federal.

Os documentos especiais na estrutura interna do Arquivo Nacional: um
quadro em constante alteração
Desde sua criação, em 1838, o Arquivo Nacional passou por diversas transformações
em sua estrutura interna. A presença dos documentos especiais na estrutura da instituição, só
tem início por meio do regimento aprovado pelo Decreto n.º 44.862, de 21 de novembro de
1958. Neste regimento, foi criado o Serviço de Documentação Cartográfica e Fonofotográfica, que se subdividia em seis seções: Seção de Mapas, Seção de Fotografias, Seção de Filmes,
Seção de Microfilmes, Seção de Documentos Sonoros e Seção de Fonofotografia.
O surgimento na estrutura do Arquivo Nacional de um setor específico para o processamento técnico dos documentos especiais, alinha-se, conforme mencionado anteriormente,
com a incorporação pela Arquivologia dos documentos especiais como documentos arquivísticos.
A portaria n.º 600-B, de 15 de outubro de 1975, cria a Divisão de Documentação Audiovisual, com três seções a ela subordinadas: Seção de Gravação de Som e Imagem, Seção de
Filmes e Seção Iconográfica e Cartográfica.
Na década de 1980, em pleno processo de modernização institucional, foram iniciados
estudos com vistas à reformulação do regimento interno da instituição. A proposta de regimento interno submetido ao Ministério da Justiça para aprovação, resultou da comparação
de estruturas organizacionais de instituições arquivísticas de diversos países. Nesta proposta,
subordinada a Diretoria de Arquivos Permanentes, era criada a Divisão de Documentos Especiais.
Hoje, denominada Divisão de Documentos Especiais, segundo o novo organograma institucional, já que abrange outros documentos, como os cartográficos, constitui um dos segmentos do Arquivo Nacional, onde talvez se
perceba com mais clareza a introdução de modificações estruturais. (BRASIL,
[198-]a, p. 68)

A proposta de novo regimento não foi aprovada pelo Ministério da Justiça.

Os documentos especiais à luz da Arquivologia contemporânea

REPARQ.indd 379

379

16/10/15 09:22

A portaria n.º 384, de 12 de julho de 1991, cria a Divisão de Documentos Audiovisuais
e Cartográficos, com três seções: Seção de Documentos Iconográficos, Seção de Documentos
Cartográficos e Seção de Documentos Sonoros, Cine e Vídeo.
Os regimentos internos publicados pelas portarias n.º 173, de 8 de abril de 1992 e n.º
617, de 17 de agosto de 1994, não alteram a estrutura do regimento anterior.
Em todas as alterações estruturais citadas acima, a unidade responsável pelos documentos especiais não tinha nenhuma relação com a unidade responsável pelos documentos
textuais. Estas unidades mantinham o mesmo grau na hierarquia da instituição.
Este quadro altera-se por meio da portaria n.º 16, de 4 de julho de 2001, que cria a Coordenação-Geral de Processamento e Preservação do Acervo com as seguintes coordenações:
Coordenação de Documentos Audiovisuais e Cartográficos, Coordenação de Documentos
Escritos e Coordenação de Preservação do Acervo.
Nesta estrutura, uma coordenação geral integra as coordenações de documentos textuais e especiais, mantidos os níveis de independência entre elas. Outro dado que merece
destaque é que a partir desta estruturação, somem do regimento interno da instituição as
unidades específicas para processamento técnico dos diversos tipos de documentos especiais.
Estas unidades, a partir desta estruturação, passam a ser informais na estrutura da instituição.
Duas novas portarias que instituem o regimento interno do Arquivo Nacional foram
publicadas: n.º 42, de 8 de novembro de 2002, e n.º 2.433, de 24 de outubro de 2011. Ambas
mantiveram a mesma estrutura definida pela portaria n.º 16, de 4 de julho de 2001.
As diversas estruturas internas por qual passou o Arquivo Nacional desde sua criação,
refletem as diversas modificações estruturais do Estado brasileiro. No que tange aos documentos especiais, e no que pese as alterações estruturais, eles permaneceram institucionalizados desde o ano de 1958. Uma área específica, dentro da estrutura interna da instituição, para
processamento técnico dos documentos especiais, ratificam a importância destes documentos como documentos arquivísticos.

Os documentos especiais no Programa de Modernização do Arquivo Nacional
Na década de 1980, o Arquivo Nacional implementa o seu programa de modernização
institucional-administrativa. Este programa foi arquitetado a partir do diagnóstico dos principais problemas da instituição, desde sua criação em 1838, e perspectivas futuras.
O objetivo deste programa era dotar o Arquivo Nacional de aparatos para recolhimento, processamento técnico e difusão dos acervos por ele custodiados. Para este objetivo, quatro ações foram realizadas: identificação do acervo recolhido e a ser recolhido pela institui-
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ção; arranjo de séries e fundos documentais; apoio aos trabalhos de identificação e arranjo; e
implementação do SINAR.
No que se refere aos documentos especiais, dentro das quatro ações destacadas acima, a
então Divisão de Documentos Especiais9 contou com as atividades de identificação do acervo
e a elaboração de modelos de organização destes documentos.
A experiência de trabalho desenvolvida na execução do programa de modernização permitiu a divulgação de um método de abordagem capaz de
processar grandes volumes documentais de natureza pública. Método aplicável a documentos textuais ou aos documentos chamados não-convencionais
(discos, fitas, filmes, fotografias, vídeos etc.), depositados na maior parte dos
arquivos públicos, poderá sofrer adaptações e acréscimos que contribuirão
decisivamente para a consagração de uma metodologia brasileira na organização dos seus arquivos públicos. (BRASIL, [198-]a, p. 23)

Observa-se por meio dos relatórios de gestão da década de 1980, o apontamento de que
a então Divisão de Documentos Especiais constituía-se um dos setores do Arquivo Nacional
onde mais de podia observar a introdução de modificações estruturais, fruto do programa de
modernização do Arquivo Nacional.

Considerações parciais
A noção de documentos especiais surgida entre as décadas de 1960 e 1970, conforme
mencionado anteriormente, é resultado destes serem considerados documentos de arquivo.
No cenário de uma Arquivologia contemporânea, faz-se necessário verificar se esta
noção ainda é utilizada, ou, até mesmo, se configura como um conceito na Arquivologia.
Neste sentido, cabe indagar se os documentos de arquivos – em linguagens audiovisual, iconográfica ou sonora – ainda devem ser considerados “especiais”, à parte dos documentos em
linguagem textual.
Se analisarmos sob a perspectiva da noção de informação arquivística, onde o suporte
é apenas um artefato que carrega a informação, há documentos especiais?
A análise preliminar dos dados coletados sugere que as instituições arquivísticas ainda
se estruturam com uma separação entre os setores de processamento técnico de documentos
especiais e documentos textuais. Esta separação pode indicar, para além de uma separação

9

Divisão proposta no regimento interno elaborado na década de 1980, enviada ao Ministério da Justiça e não aprovado. O
relatório de atividades do Arquivo Nacional, 1980 1984, faz referência a esta divisão.
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estrutural ou física dos documentos, uma separação intelectual de processamento técnico,
ou seja, na relação orgânica entre os documentos de um fundo de arquivo, independente da
linguagem, suporte ou formato utilizados.
A análise preliminar do campo empírico desta pesquisa, revela, a princípio, que as instituições arquivísticas ainda se utilizam da noção de documentos especiais.

Referências
ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS HOLANDESES. Manual de arranjo e descrição de arquivos.
Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1973.
BELLOTTO, H. L. Arquivos permanentes: tratamento documental. Rio de Janeiro: FGV, 2004.
BRASIL. Arquivo Nacional. Relatório de gestão 1980-1984. Rio de Janeiro, [198-]a.
BRASIL. Arquivo Nacional. Relatório de gestão 1985-1989. Rio de Janeiro, [198-]b.
COOK, T. Arquivologia e pós-modernismo: novas formulações para velhos conceitos. Informação
arquivística, Rio de Janeiro, Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 123148, jul./dez. 2012.
CUNHA, A. G. da. Dicionário etimológico Nova Fronteira da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1999.
DAMIAN CERVANTES, G. Los documentos especiales en el contexto de la archivística. México, 2008.
FONSECA, M. O. Arquivologia e ciência da informação. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas,
2005.
HOUAISS, A.; VILLAR, M. de S. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva,
2009.
JARDIM, J. M. Transparência e Opacidade do Estado no Brasil. Niterói: EDUFF, 1999.
JARDIM, J. M. A pesquisa em Arquivologia: um cenário em construção. In: VALENTIM, M. L.
P. (Org.). Estudos avançados em Arquivologia. Marília: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura
Acadêmica, 2012.
KUHN, T. S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2011.
OLIVEIRA, L. H. et al. La construcción de la archivística: una aproximación a la investigación
científica através de las tesis doctorales. In: MARIZ, A. C. A.; JARDIM, J. M.; SILVA, S. C. de A.
(Org.). Novas dimensões da pesquisa e do ensino em Arquivologia no Brasil. Rio de Janeiro: Associação
dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro, 2012.
LANZA, E.; GOLINELLI, P. Elementi essenziali di archivistica teórica e pratica. Bologna: Pàtron
Editore, 2006.
LODOLINI, E. Storia dell´archivistica italiana: dal mondo antico alla metà del secolo XX. Milano:
FrancoAngeli, 2010.

382

REPARQ.indd 382

Anna Carla Almeida Mariz / Thiago de Oliveira Vieira

16/10/15 09:22

MARTÍN-POZUELO CAMPILLOS, M. P. La construcción teórica en archivística: el principio de
procedencia. Madrid: Boletin Oficial del Estado y Universidad Carlos III de Madrid, 1996.
MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12. ed. São Paulo:
Hucitec, 2010.
PAES, M. L. Arquivo: teoria e prática. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.
PEARCE-MOSES, R. A Glossary of Archival and Records Terminology. Chicago: The Society of
American Archivists, 2005. Disponível em: <http://www.archivists.org/glossary/index.asp>. Acesso
em: 6 maio 2012
ROUSSEAU, J. Y.; COUTURE, C. Os fundamentos da disciplina arquivística. Lisboa: Dom Quixote,
1998.
SCHELLENBERG, T. R. Arquivos modernos. Rio de Janeiro: FGV, 2004.
SILVA, A. M. da et al. Arquivística: teoria e prática de uma ciência da informação. 3. ed. Porto:
Afrontamento, 2009.
SILVA, E. P. O Conceito de informação arquivística. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA
EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 11., 2010, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Associação
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, 2010.
SILVA, S. C. de A. A Preservação da informação arquivística governamental nas políticas públicas do
Brasil. Rio de Janeiro: Associação dos Arquivistas Brasileiros, 2008.
TANODI, A. Z. Manual de Archivología Hispanoamericana: Teorías y Principios. Córdoba: Brujas,
2009.

Os documentos especiais à luz da Arquivologia contemporânea

REPARQ.indd 383

383

16/10/15 09:22

REPARQ.indd 384

16/10/15 09:22

Parte 4

Arquivos e Tecnologias

REPARQ.indd 385

16/10/15 09:22

REPARQ.indd 386

16/10/15 09:22

A aplicação da Taxonomia no software
de Descrição Arquivística ICA-AtoM

Daniel Flores
Débora Flores
Sérgio Ricardo da Silva Rodrigues

Esta investigação teve seu surgimento a partir das pesquisas iniciais do Grupo de Pesquisa CNPq – UFSM: GED/A sobre soluções em Software Livre para a Arquivologia, desde
a gestão documental até a preservação digital em sistemas. Assim iniciou-se o estudo sistemático do ICA-AtoM.1 O ICA-AtoM é uma ferramenta de software livre – SL, desenvolvido
como política do Conselho Internacional de Arquivo – CIA/ICA (International Council of
Archives), tendo como intuito proporcionar aos arquivos uma ferramenta para descrição arquivística, de uso facilitado, gratuita e de qualidade.
Os estudos iniciaram com a instalação da ferramenta, com base no seu uso, as dificuldades para os arquivistas e demais usuários, assim como a aplicação das normas.
É exatamente neste momento que nasce a aplicação da taxonomia como uma nova
indagação, procedente e necessária, que nos faz estudar e analisar a sua função e tentar compreender como se dá o desenvolvimento de um vocabulário controlado, por conseguinte taxonomia, na referida ferramenta. O termo “taxonomia”, como é de uso no ICA-AtoM, traz
consigo um valor conceitual, que para a arquivística ainda é novo, gerando questionamentos,
dúvidas e incertezas.

1

Site do ICA-AtoM – <http://www.ica-atom.org>
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O ICA-AtoM, também, por si só, é novo no cenário arquivístico. Somente uma instituição de ensino, a UFSM, ainda em disciplinas complementares, vem abordando exaustivamente o software em sala de aula, conforme análise de projetos pedagógicos e materiais
das disciplinas nos portais dos cursos de graduação. O próprio Arquivo Nacional em recente
evento, o I SINGPAD2 – Simpósio Nacional sobre Gestão, Preservação e acesso aos Documentos Arquivísticos, explanou, em sua oficina sobre a ferramenta, suas inquietudes e críticas
em relação ao software, principalmente as dificuldades encontradas.
A taxonomia, termo muito utilizado pela Ciência da Informação, se refere a uma classificação sistemática, como uma ferramenta de organização intelectual. É empregada em portais institucionais e serviços de documentos digitais como um novo mecanismo de consulta,
juntamente com as ferramentas de busca.
Assim, considerando a abordagem no ICA-AtoM da taxonomia, não nos coube prescindir desta investigação, e sim construir uma proposta de estudo e ir atrás dos questionamentos que foram formulados através de nossos objetivos norteadores.
Desta maneira, foi possível estabelecer, como objetivo geral da investigação, a análise
da aplicação da taxonomia no software de descrição arquivística ICA-AtoM. Já como objetivos específicos, buscou-se: – identificar e contextualizar a taxonomia e o vocabulário controlado para Arquivologia; – contextualizar o software de descrição arquivística ICA-AtoM para
o cenário arquivístico; – analisar a forma da aplicação da taxonomia no ICA-AtoM, visando
apresentar uma contextualização desta funcionalidade.
Como desenho metodológico, a pesquisa apoiou-se em Andrade (2007), onde pesquisa é o conjunto de procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem
por objetivo encontrar soluções para problemas propostos, mediante a utilização de métodos científicos. Portanto, pesquisar é, na Ciência, a busca de solução a um problema que
alguém queira saber a resposta. Neste sentido, esta pesquisa apresentou-se como aplicada,
quanto à natureza, já que “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à
solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais”. (SILVA; MENEZES,
2001, p. 20)
Quanto aos seus objetivos, a pesquisa foi descritiva, pois conforme Gil (1991) pretende
descrever características de determinada população ou fenômeno, ou ainda o estabelecimento de relações entre variáveis. Já a abordagem foi qualitativa, visando à elaboração de conhecimento que possibilite a compreensão e transformação da realidade em relação ao tema
apresentado.

2

I SINGPAD – CONARQ, de 9 a 12 de abril de 2013, <http://www.conarq.arquivonacional.gov.br>
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Para a coleta de dados, ademais das fontes de publicações de revistas da Arquivologia,
foram consideradas as fontes comumente utilizadas em Sistemas de Informação e Tecnologia
da Informação, como forma de melhor contextualizar e compreender a ferramenta e seu desenvolvimento. Ainda, na parte de análise da ferramenta, foram coletados dados diretamente
no software, visando documentar e analisar como se dá a aplicação da taxonomia no funcionamento do mesmo. Ao analisar-se a taxonomia no ICA-AtoM, verificou-se que houve uma
grande preocupação com a taxonomia no sistema, ou seja, denota que existe também uma
grande preocupação com a busca e recuperação das informações nele inseridas.

Referencial teórico
A descrição arquivística
De acordo com (CARBONE, 2003 apud SOUZA et al., 2006), a Arquivologia estabelece
critérios próprios mediante uma lógica e metodologias próprias para servir de encaminhamento à pesquisa e ao conhecimento. “Dentre as metodologias, está a Descrição Arquivística,
que é o ato de descrever e representar informações contidas em documentos e/ou fundos de
arquivo, gerando instrumentos de pesquisa (inventários, guias, catálogos etc.)”. (SOUZA et
al., 2006, p. 41)
O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 2005,
p. 67) conceitua descrição arquivística de documentos como o “conjunto de procedimentos
que leva em conta os elementos formais e de conteúdo dos documentos para elaboração de
instrumentos de pesquisa”.
Lopes (1996) citado Hagen (1998), afirma que “a descrição ocorre em todos os momentos o tratamento dos documentos [...] a descrição começa no processo de classificação,
continua na avaliação e se aprofunda nos instrumentos de busca mais específicos”.
Heredia Herrera (1991, p. 300) define a descrição como “uma ponte que comunica o
documento com os usuários”. A autora destaca ainda o aumento da demanda de pesquisa na
documentação, uma vez que os instrumentos de pesquisa compreendem também a localização dos documentos.
Ainda, 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 detem representações de conjuntos documentais
ou parcelas do fundo com descrições sumárias, permitindo um prévio conhecimento do con-
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teúdo 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 escolhida, respeitando ou não a ordem
de classificação; d) o “catálogo seletivo”, que traz uma “relação seletiva de documentos pertencentes a um ou mais fundos e no qual cada unidade documental integrante de uma unidade
de arquivamento é descrita minuciosamente”. (BELLOTO, 2004, p. 212)
Para Rousseau e Couture (1998) o arquivista deve aprender, compreender, estruturar,
classificar, arrumar e descrever a informação orgânica e registrada de modo global, antes de
detalhá-la.
Ainda, para Heredia Herrrera (1991), tanto na fase administrativa como na permanente, a descrição sempre é desenvolvida com o foco na recuperação da informação pelo usuário
de forma eficiente e eficaz.

A taxonomia
De uma forma tradicional taxonomia é a classificação sistemática e hierárquica dos
seres vivos na biologia, as espécies da botânica e da zoologia. Todavia, esta abordagem ou terminologia, acabou sendo adotada pela Ciência da Informação, assim como por outras áreas.
A Ciência da Informação apropria-se deste conceito dando-lhe uma nova roupagem,
com base mais precisamente na “classificação sistemática” assim, atualmente, as taxonomias
são sistemas de classificação, de uma dada área, criadas com a finalidade de recuperar as
informações de empresas e instituições. Partindo-se de estruturas conceituais constrói-se taxonomias, vocábulos controlados, respeitando-se uma classificação hierárquica a serviço da
recuperação de informações, muito utilizado em sistemas web de compras e softwares.
Para Luz, (2009, p. 1) diversos foram os fatores no final dos anos 90 que deram origem
ao interesse em taxonomia:
a) Sobrecarga de Informação: Os motores de busca convencionais são vistos, com frequência, como inadequados para lidar efetivamente com bases
de dados muito grandes, e os usuários necessitam de ajuda de busca e filtros
complementares; b) Alfabetização em busca por informação. Pesquisas têm
mostrado que a maioria dos usuários finais tem problemas para saber como
buscar informação; c) Reconhecimento da existência de Terminologias Organizacionais: Classificações e tesauros publicados não refletem as linguagens
próprias das organizações; d) Desestruturação das organizações: Grupos diferentes de usuários começam a compartilhar informação e conhecimento
dentro de contextos organizacionais; e) A informação está dispersa em diver-
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sas bases de dados por toda a empresa. Ninguém sabe o que existe ou onde
está e não existe um ponto unificado de acesso à informação.

O ICA-AtoM
O ICA-AtoM é um projeto colaborativo com a missão de prover a comunidade arquivística internacional com um software aplicativo gratuito e de código-fonte aberto para
gerenciamento de descrição arquivística, em conformidade com os padrões do Conselho Internacional de Arquivos (ICA).3
O objetivo é disponibilizar um aplicativo fácil de usar, multilíngue, e totalmente baseado na web, permitindo que instituições possam representar seus acervos arquivísticos em
meio eletrônico.
O software foi desenvolvido a pedido do Conselho Internacional de Arquivos – CIA, e
está baseado nas normas e padrões emitidas por ele.
O ICA-AtoM é software livre, e como tal, se constitui em ferramentas que se constituem como solução para gerenciar a informação contida nos documentos de instituições
arquivísticas, conforme os preceitos que norteiam a filosofia do Projeto GNU:4
informática é uma questão de liberdade: as pessoas deveriam ter a liberdade de
usar programas de todas as maneiras socialmente úteis. Programas de computador diferem de objetos materiais – como cadeiras, sanduíches e gasolina – em
que podem ser copiados e alterados muito mais facilmente. Essas possibilidades tornam os programas tão úteis; cremos que usuários de Informática deveriam poder utilizá-las. (FREE SOFTWARE FOUNDATION, 2004)

É relevante salientar que software livre não é igual à software grátis, visto que a liberdade associada ao software livre de copiar, modificar e redistribuir independe de gratuidade.
Existem programas que podem ser obtidos gratuitamente, mas que não podem ser modificados nem redistribuídos. Em contrapartida, os usuários podem pagar uma taxa para receber
cópias dos softwares, ou obtê-las sem nenhum custo. A regulamentação destas questões segue
as categorias de licença do software livre e do software de código aberto (open source), tais
como, GNU/GPL – General Public License e GNU/LGPL – Lesser General Public License,
entre outras.

3

Fonte: Disponível em: <https://www.ica-atom.org/> Acesso em: 30 abr. 2013.

4

Free Software Foundation. Disponível em: <http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.pt-br.html>. Acesso em: 10 de abr.
2013.
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Análise e discussão dos resultados
Como fruto de análise do sistema e da literatura concernente, apresentamos os resultados e
as discussões conforme os questionamentos, para tal, dividimos os atingimentos de acordo com os
objetivos do trabalho, como forma de melhor sistematizar os dados e chegar às conclusões.

Taxonomia e vocabulário controlado
A taxonomia era cunhado e de uso próprio da biologia e se refere à conceitos de classificação sistemática dos seres vivos, tendo como base a concepção de uma estrutura hierárquica de organização, partindo de um termo geral a um termo mais específico.
Assim, a Ciência da Informação se apropria deste conceito, pois é exatamente a essência de significação, a classificação, juntamente com o termo, já apropriado, que passa ao
domínio linguístico desta grande área. Denominando, desta forma, através do seu uso, que
taxonomia é a classificação sistemática do conhecimento, onde se constrói, de foma hierárquica, um relacionamento entre termos, que parte das relações mais simples até as mais complexas. Desta forma, a taxonomia, termo e conceito ainda pouco difundido na Arquivologia,
se refere às estruturas de classificação de termos de uma área específica e suas relações, ou
seja, é a construção de um vocabulário controlado. Falta o conhecimento, a experiência do
fazer, deste saber ainda tão desconhecido na Arquivologia. Verifica-se, também que, de acordo com o perfil de cada curso existente, pode ter um conhecimento maior ou menor sobre o
assunto. E é por isso que se deve beber diretamente da fonte do conhecimento, pois o vocabulário controlado, é já um velho conhecido da Biblioteconomia. E trabalhar com a taxonomia
no ICA-AtoM é trabalhar com o vocabulário controlado. É o uso linguístico de termos e seus
intrínsecos conceitos para a criação de uma taxonomia de uma área específica.
De acordo com Campos e Gomes (2008, p. 3):
No âmbito da Ciência da Informação as taxonomias podem ser comparadas a
estruturas classificatórias como as Tabelas de Classificação, que têm como objetivo reunir documentos de forma lógica e classificada. Atualmente, as taxonomias reúnem todo tipo de documento digital e permitem, diferentemente
das estratégias de busca, um acesso imediato à informação. Ao contrário das
Tabelas, que oferecem um endereço [notação] que localiza os documentos
nas estantes, a taxonomia prescinde de notação.

Como se pode verificar nas palavras de Campos e Gomes, a taxonomia tem um papel
surpreendentemente importante nos dias de hoje. Em um mundo globalizado, onde o uso das
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tecnologias se faz cada vez mais presente na vida de cada cidadão, tanto na sua forma privada
através do uso da internet, celulares, smartphones, tablets, quanto na sua vida pública, como
no uso de computadores de acesso à informações junto aos órgãos do governo, entidades bancárias entre outros. Assim, o vocabulário controlado tem como objetivo principal, ademais
de estandarizar o uso de termos, servir de meio para a busca e recuperação de informações,
resultando em um acesso de forma rápida e sem equívocos. E isso exige das instituições uma
formação técnica especializada e de uma plataforma tecnológica.
Ainda, deve-se dizer que a taxonomia também é a denominação dada a um dos tipos
de vocabulário controlado, entre os quatro existentes, que são: a lista, o anel de sinônimo, a
taxonomia e o tesauro, indo do menor ao maior nível de complexidade respectivamente, nas
suas relações semânticas, e que são as relações de equivalência ou sinonímia, de hierarquia e
de associação.
A complexidade é proporcional à quantidade de tipos de relações semânticas existentes
entres os termos. Quanto maior a quantidade de tipos de relações semânticas, maior a complexidade do vocabulário controlado. Assim, ao trabalharmos as relações entre termos de um
VC, classificamos os tipos de relações existentes e identificadas da seguinte forma:
• de relações hierárquicas: (TG) termo geral e (TE) termo específico;
• de associação: (TR) Termo relacionado;
• de preferência ou equivalência: (USE) e Usado Para (UP).

No caso das relações de preferência há um conceito para dois ou mais termos, onde
apenas um deve ser escolhido como o preferido. Neste caso se usa entre os termos o USE, o
qual remete do termo não preferido a um termo preferido e o UP de um termo preferido a um
não preferido, que é o termo de sinonímia, que se expressa da seguinte maneira:
• mexerica USE bergamota
• bergamota UP mexerica

A taxonomia se faz presente nas tecnologias, na globalização, e assim na Arquivologia.
Totalmente novo e desconhecido por muitos, que para alguns, pelo próprio termo, já fica receoso. Mas após um árduo trabalho de pesquisa, vê-se da necessidade de nós na Arquivologia
estarmos preparados para este novo desafio, conhecer, aprender e fazer uso da taxonomia. Há
a necessidade de conhecer o que é um vocabulário controlado, como se constrói e como se

A aplicação da Taxonomia no software de Descrição Arquivística ICA-AtoM

REPARQ.indd 393

393

16/10/15 09:22

dá sua classificação hierárquica. São novos saberes que se faz necessário dominar neste novo
momento de inclusão digital, dos arquivos digitais

O ICA-AtoM no cenário arquivístico
O ICA-AtoM é uma ferramenta de software livre para descrição arquivística, desenvolvido a pedido do Conselho Internacional de Arquivos – CIA/ICA (International Council of
Archives), tendo como intuito proporcionar aos arquivos uma ferramenta de qualidade, com
uso facilitado e gratuito.
Ele é um projeto colaborativo, e está em conformidade com as normas internacionais
de descrição como a ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDIAH, ISDF, entre outras. O seu objetivo é ser
um aplicativo fácil de ser utilizado, multilíngue e baseado totalmente na web. O ICA-AtoM é
uma aplicação desenvolvida em linguagem PHP e utiliza a base de dados MYSQL no armazenamento de dados. A pesquisa textual é através do LUCENE, e comporta pesquisa textual
livre em todos os campos da descrição.
Por ser gratuito e de código-fonte aberto, permite que as instituições que o utilizam
façam adaptações e melhorias de acordo com sua realidade, e utiliza esse feedback para aprimorar as versões posteriores.
Todavia é importante salientar que o ICA-AtoM é software livre, e assim contempla
as quatro liberdades defendidas pela comunidade. Segundo Mendes (2006) existem quatro
liberdades preconizadas pelos desenvolvedores de software livre
(i) executar o software para qualquer fim; (ii) estudar e entender como funciona o software e adaptá-lo como se desejar; (iii) distribuir e compartilhar o
software; (iv) melhorá-lo e redistribuir suas modificações publicamente, para
que todos possam se beneficiar. (MENDES, 2006, p. 24)

Ainda em relação ao SL, a adoção de suas liberdades ou políticas acaba por denotar
também a adoção de formatos abertos de documentos, formatos estandardizados, a adoção
de licenças de software que garantam o acesso ao código fonte, liberdade de uso, de modificações, de compartilhamentos e de alterações que podem ser necessárias na ferramenta.
A denominação ICA-AtoM é o proveniente de “International Council of Archives –
Acess to Memory”, em português “acesso à memória”. O grande objetivo do software é o acesso
à memória da sociedade, baseando-se na disponibilização dos acervos das instituições arquivísticas, e criando um vocabulário controlado através de taxonomias para um acesso universal, em uma rede colaborativa de compartilhamento de informações.
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De acordo com Gonçalves, (2012, p. 65) uma das vantagens na utilização deste software
está na “possibilidade de acesso remoto aos documentos, bem como a visualização, através da
estrutura do software, das hierarquias e das vinculações que os documentos estabeleceram no
cumprimento de sua função”.
Neste mesmo sentido, Fox (2007) preconiza os sistemas informatizados com objetivo
de acesso simultâneo à informação sobre o acervo de múltiplos arquivos, indexados consistentemente, de modo a maximizar a eficiência e efetividade do processo de pesquisa.
Segundo Paes, (2005) o arquivo consiste na acumulação ordenada dos documentos,
onde a mesma destaca que a maioria é textual, produzidos por uma instituição ou pessoa,
embora falte aí o registro dos recebidos, na consecução ou curso de sua atividade, e preservados para os fins de seus objetivos, visando a utilidade que poderão oferecer no futuro, para a
pesquisa, como prova, etc.
A recuperação de documentos de arquivo é viabilizada por meio dos instrumentos de
pesquisa, que por sua vez, “completam o trabalho de um arquivo com a finalidade de propiciar o acesso aos documentos, consulta e divulgação do acervo e se apresentam em vários
formatos e cada um possui características próprias, que vão atender as necessidades dos pesquisadores”. (SOUZA et al., 2006, p. 44)
Para os autores, a Descrição Arquivística é o ato de descrever e representar informações
contidas em documentos e/ou fundos de arquivo, gerando instrumentos de pesquisa, os quais
explicam os documentos de arquivo quanto a sua localização, identificação e gestão, além de situar o pesquisador quanto ao contexto e sistemas de arquivo que os gerou. (SOUZA et al., 2006)
Ainda mais aprofundadamente, Andrade (2007) define a Descrição Arquivística como
uma atividade realizada em acervos históricos que já tiveram a definição do arranjo, e consiste em descrever o conteúdo, contexto e estrutura dos documentos seguindo uma ordem de
abrangência que segue do amplo para o específico.
Neste contexto, surge a Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística – ISAD(G) publicada em português pelo Arquivo Nacional em 2000. A norma tem por objetivo
estabelecer diretrizes gerais para a preparação de descrições arquivísticas, que podem ser aplicadas independentemente da forma ou suporte dos documentos.
Como norma complementar à ISAD(G), o Arquivo Nacional também publica em 2004
a Norma Internacional de Registro de Autoridade Arquivística para Entidades Coletivas, Pessoas e Famílias – ISAAR(CPF), que regula a descrição do produtor, enquanto entidade fundamental para o contexto dos documentos descritos.
Seguindo na linha de normatização para Descrição Arquivística, é publicada a Norma
Internacional para Descrição de Funções – ISDF (CONSELHO INTERNACIONAL DE AR-
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QUIVOS, 2008), que fornece diretivas para a preparação de descrições de funções de entidades coletivas associadas à produção e manutenção de arquivos.
Enquanto isso, para a descrição da Entidade Custodiadora, é publicado também pelo
Arquivo Nacional, em 2009, a Norma Internacional para Descrição de Instituições com Acervo Arquivístico – ISDIAH, que tem por objetivo “facilitar a descrição de instituições arquivísticas cuja função primordial seja guardar arquivos e torná-los disponíveis para o público em
geral”. (CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, p. 11)
Paralelamente às normativas internacionais, o Arquivo Nacional lança em 2006 a Norma Brasileira de Descrição Arquivística – NOBRADE, que estabelece diretivas para a descrição no Brasil, porém, compatíveis com as normas internacionais em vigor.
O ICA-AtoM contextualiza todas estas normas, e segue o padrão estabelecido por elas.
É nesse ponto que ele surge como um Software que possibilita a interação de diversos acervos
e usuários, servindo inclusive como uma plataforma de uma única instituição, ou mesmo de
várias instituições. Uma vez que uniformiza o padrão das descrições, é possível controlar as
informações relativas a entidades que podem estar associadas, bem como estabelecer relações
existentes entre diversos autores e os documentos por eles produzidos, e sobre o contexto das
funções de produção do documento.
Acrescenta-se que o ICA-AtoM utiliza pontos de acesso, para localização da informação, que podem ser definidos a partir dos registros de autoridade, das instituições e das funções que a geraram, também associados aos grupos taxonômicos existentes no ICA-AtoM.
A utilização do ICA-AtoM de um modo geral, permite integrar e relacionar os registros
descritos, dentro de um padrão utilizado internacionalmente, e de maneira a formar uma
rede de acervos arquivísticos disponibilizados via web a qualquer local do mundo. O software
representa uma ferramenta tecnológica capaz de auxiliar e otimizar uma das funções primordiais dos arquivos: o acesso à memória.

A taxonomia no ICA-AtoM
Ao analisar-se a taxonomia no ICA-AtoM, verifica-se que houve uma grande preocupação com a taxonomia no sistema, ou seja, denota que existe também uma grande preocupação com a busca e recuperação das informações nele inseridas. O sistema descritivo de
documentos digitais arquivísticos, desenvolvido a pedido do CIA, apresenta atualmente 31
categorias taxonômicas, considerando as normas em que o ICA-AtoM foi concebido.
Tais categorias são utilizadas na inserção de termos de uma classe taxonômica, um
vocabulário controlado, de acordo com sua necessidade ou descrição ao serem trabalhadas ao
descrever-se cada documento ali inserido.
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Há ainda de se registrar que embora o alimentador do sistema não faça uso sistemático
da taxonomia, e nem sequer alimente termos no menu correspondente, ainda assim o ICA
-AtoM vai considerar os termos utilizados diretamente na identificação dos conjuntos documentos como elementos da taxonomia, gerando uma inconsistência de dados. Pois o usuário
ao fazer a descrição de seus documentos e, ao inserir as referidas informações, normalmente
fará uso de “assunto” ou de “lugar” preenchendo os referidos metadados, os quais são duas
grandes categorias taxonômicas dentre as 31 existentes em uso pelo sistema. Assim, ao trabalhar-se com a descrição de documentos necessitamos também trabalhar a sua taxonomia,
respeitando-se, claro, as grandes categorias de classificação.
Os metadados solicitados nas informações taxonômicas não são muitos e nem todos
são obrigatórios, mas quanto maior as informações taxonômicas alimentadas, melhor a busca
e recuperação de dados. Isso exige do usuário um estudo mais aprofundado nos seus documentos e um prévio estudo técnico do vocabulário controlado de seu conjunto documental,
antes mesmo de alimentar os dados do sistema.
O sistema propicia a entrada dos dados taxonômicos por diversos meios, todos identificáveis como dados taxonômicos, não há como equivocar-se, o que é um grande facilitador,
mas que ao mesmo tempo, para um usuário novato no serviço de alimentar o sistema pode,
inicialmente e por algum tempo, não compreender por completo como se procede.
Mas deve-se informar aqui que o ICA-AtoM apresenta 4 atores de uso de seu sistema
que são: o administrador; o editor; o colaborador e o tradutor. Sendo que cada um deles recebe permissão para acessar e fazer tarefas específicas delegadas pelo administrador. O que
pode restringir o usuário, o seu acesso aos dados taxonômicos, a um ou outro meio de acesso
que não a permitida.
Através do espaço de navegação na tela principal do sistema já se tem acesso à duas
categorias taxonômicas, comentadas anteriormente, “Assunto” e “Local” o que denota da importância destes dados e do seu meio comum, pois todo e qualquer documento sempre se
deseja saber a que assunto se refere e qual o lugar de sua produção. O qual também é um dos
primeiros acessos à taxonomia.
O espaço taxonômico de acesso no menu, acima no canto a esquerda, temos outros
dois acessos, o “Adicionar>Termos” e “Gerir>Taxonomias”. O primeiro para adicionar termos, já nos fornece as grandes áreas taxonômicas de classificação, e devemos selecionar uma
delas para que se possa adicionar um vocábulo. O único problema que se nota inicialmente é
que no campo das categorias taxonômicas se abre uma janela com apenas 10 das 31 categorias
classificatórias. O que nos faz erroneamente pensar que, por não haver uma barra de rolagem,
o acesso a este menu permita apenas a inserção de dados nas referidas categorias, sendo uma
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forma de restringir o usuário na alimentação dos dados apenas nestas taxonomias. Mas, ao
testar-se diversas vezes, descobriu-se que no campo taxonômico das categorias que, ao inserir-se as primeiras letras dos termos de classificação, que até então não eram apresentadas, é
aceito e selecionado sem nenhum problema. Logo, verificou-se que o acesso se dá a qualquer
grande área taxonômica, que não há nenhuma restrição quanto a isso. O que há é apenas um
erro no próprio desenho. Mas que também em nada altera a qualidade e a desenvoltura do
software.
Já o segundo, “Gerir > Taxonomias”, também possibilita inserir os termos. Mas antes de
tudo é neste espaço que se gerencia, se conhece e acessa a lista taxonômica das grandes áreas
presentes no software. E é a partir desta lista que se constrói a hierarquia taxonômica dos documentos arquivísticos no software. É neste espaço que se verifica ou que se constata se a hierarquia da taxonomia está perfeita ou tem problemas, permitindo editar ou deletar um termo.
Outrossim, também verifica-se, e que está correto, por mais que se adicione um termo,
se não houver um uso vinculado a um documento arquivístico, em nenhuma pesquisa ou
busca se encontrará o referido termo. Mas, através do Administrar ou Gerir, é possibilitado o
acesso a toda hierarquia taxonômica existente e de todos os seus termos e relações conceituais
construídas.
Assim, como já fora afirmado anteriormente, é necessário que juntamente com a descrição dos documentos se deve fazer o estudo de sua taxonomia. Alguns especialistas afirmam que se deve fazer este estudo a partir da classificação dos documentos, o que me parece,
nos dias de hoje, ainda muito difícil de acontecer, talvez com o tempo, a conscientização e a
madurez nos serviços prestados pelos arquivos digitais, com o livre acesso às informações.
Por isso, acredita-se que ao escolher o uso do ICA-AtoM para a descrição arquivística, já se
deve ter em mente que na descrição dos documentos devemos trabalhar conjuntamente a taxonomia, para que não haja duplicidade de informações ou a falta de relação correta entre os
documentos descritos, para que se tenha uma recuperação de informações 100% satisfatória.
Basta reconhecer e aprender o uso da taxonomia, respeitando-se as hierarquias que possam
existir ou que possam ser construídas durante o trabalho taxonômico.
Por último, há a necessidade de comentar que as traduções, principalmente na nossa língua portuguesa brasileira, há alguns equívocos, assim como ocorre em outras línguas,
mas se faz necessário um maior cuidado, um melhor tratamento neste campo, um maior
envolvimento da comunidade, pois em se tratando de uma iniciativa tão importante para a
comunidade arquivística, induzida pelo Conselho Internacional de Arquivos como uma política e como software livre que corrobora para a preservação digital, merece uma dedicação
e cuidado mais aprofundado.
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Considerações finais
A taxonomia é implementada no ICA-AtoM e apresenta uma relação imbricada com
toda a concepção da ferramenta, sua adoção é quase compulsória, pois mesmo que o usuário
não faça a alimentação dos termos no menu correspondente da taxonomia, ao identificar os
conjuntos documentais, automaticamente a taxonomia vai se construindo, e desta forma, se
for sem orientação e metodologia, os resultados são desastrosos no sentido de recuperação da
informação e dos documentos no sistema.
Foi possível atingir plenamente o primeiro objetivo específico da investigação, a taxonomia foi identificada como uma das divisões dos vocabulários controlados, assim como os
tesauros, as listas, os anéis, etc. Assim como foi possível realizar uma contextualização à Arquivologia, ressaltando sua importância para a identificação e recuperação dos documentos
arquivísticos em sistemas informáticos.
O ICA-AtoM foi contextualizado no cenário arquivístico, sua criação, o contexto indutor do Conselho Internacional de Arquivos, as normas contempladas, a questão do potencial
da adoção das políticas do Software Livre como caracter importante para a preservação digital e o estabelecimento do sistema como uma ferramenta de descrição indispensável para o
fazer arquivístico de descrição e difusão web de forma indissociada.
Embora o mesmo se apresente na literatura como algo inovador, pôde ser constatado
que o mesmo vem sendo objeto de estudo, de pesquisa científica e de adoção por instituições
arquivísticas ou detentoras de acervos arquivísticos que o vem consolidando não como uma
opção, mas sim como uma política de fazer descrição de forma padronizada, acessível e pensando na preservação digital dos conjuntos documentais contemplados.
A taxonomia implementada no ICA-AtoM está muito bem elaborada, se mostrou adequada ao que o sistema se propõe, possibilitando o uso de uma taxonomia menos complexa,
apenas com informações de relações hierárquicas, ou ainda com implementações mais complexas referenciando relações de associação e de preferência ou equivalência também.
Desta forma, foi possível com esta investigação concluir que a implementação e a adoção da taxonomia no sistema de descrição arquivística ICA-AtoM apresenta uma evolução
positiva e significativa na recuperação da informação, na entrada de dados no sistema e na
abordagem de referenciais como dos vocabulários controlados na Arquivologia. Propiciou
uma aproximação mais efetiva da descrição com a recuperação da informação e indexação
tanto na Ciência da Informação como nos referenciais da Tecnologia da Informação. Ademais, propiciou o desenvolvimento de novas perspectivas de estudo e pesquisa do ICA-AtoM
e da aplicação da taxonomia nos documentos arquivísticos.
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Acesso e preservação do patrimônio arquivístico
documental: um repositório digital para o Diário de Classe

Sérgio Renato Lampert
Daniel Flores

Entende-se que a utilização dos recursos da Tecnologia da Informação – TI para
produção, registro, utilização e destinação dos documentos, em meio digital, é frequente
nos mais diversos setores da sociedade, tanto em instituições privadas, quanto em públicas.
Essa tendência resulta em um grande volume de informações registradas em diferentes
suportes, sejam em mídias, fitas magnéticas, discos rígidos, etc. Tem-se, então, um vasto
e valioso recurso documental exposto a obsolescência tecnológica – hardware e software
– fragilidade dos suportes, facilidade em corrompê-los, impossibilidade de acesso, vulnerabilidade, perda de informações, entre outras adversidades a que os documentos digitais
estão sujeitos.
Sob esta ótica, as iniciativas de preservação digital surgem como recurso para amenizar
perdas, bem como solução para assegurar a manutenção dos documentos digitais confiáveis,
autênticos e acessíveis por um longo prazo.
À luz do apresentado até o momento, esta pesquisa busca preservar os documentos arquivísticos digitais do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), por meio da aplicação de
iniciativas de preservação digital, bem como da implementação de um repositório digital para
armazenamento destes. No âmbito da instituição, tem-se como documento digital detentor
de prerrogativas arquivísticas o Diário de Classe.
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Assim, partindo deste contexto tem-se como tema de pesquisa o Diário de Classe, documento que contém as informações referentes ao registro de frequência escolar, avaliação
discente e plano das aulas. Compreendido como um documento com conteúdo informacional relevante, sendo utilizado para a composição de outros documentos relativos aos docentes
e discentes, tais como histórico escolar e relatório de integralização curricular. O Diário de
Classe Digital é considerado parte integrante do patrimônio documental da instituição, fato
que reforça a salvaguarda dessa herança, sendo o repositório digital o instrumento para preservação, armazenamento e garantia de acesso deste.
Caracterizados como um local para armazenar documentos de maneira segura, para o
presente e, principalmente, para o futuro, os repositórios visam mantê-los de modo perene.
Desta forma, o problema que norteia o desenvolvimento desta pesquisa é: pode-se considerar a implementação de um repositório digital como a ferramenta adequada para garantir o
armazenamento e proporcionar o acesso perpétuo aos documentos arquivísticos digitais de
caráter permanente, em específico o Diário de Classe Digital?
O objetivo geral desta pesquisa consiste em implementar de um repositório digital para
o Diário de Classe digital do Centro Universitário Franciscano, a fim de subsidiar o acesso,
o armazenamento e a preservação digital do acervo. Os objetivos específicos são: apontar
políticas arquivísticas que perpassem o ciclo de vida para o Diário de Classe; demonstrar o
processo de utilização do Diário de Classe Digital da Unifra; definir Diário de Classe Digital
enquanto documento arquivístico; descrever o processo de implementação do repositório
digital, a fim de acompanhar o desempenho deste para preservação, acesso e armazenamento
do Diário de Classe Digital; e finalmente, definir requisitos funcionais para um repositório
digital arquivístico confiável para o Diário de Classe.
Sendo o processo de produção e utilização do Diário de Classe da UNIFRA todo em
meio digital, é correto julgar que os dados registrados estão suscetíveis, podendo ser corrompidos, alterados ou perdidos. Além da perda de integridade da informação, há também a
obsolescência tecnológica de hardware e software e a falta de uma política arquivística para os
documentos digitais, que por sua vez são os elementos que justificam este estudo.
Neste sentido, a pesquisa possibilita um estudo sobre preservação digital e o desenvolvimento de um ambiente que assegure a preservação da documentação de caráter permanente – Repositório Digital. Para tanto, tem-se como pano de fundo a implementação de políticas
arquivísticas conjugadas as ações para preservação e garantia de acessibilidade ao Diário de
Classe Digital no futuro.
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Referencial teórico
Patrimônio documental como parte do patrimônio cultural
O termo patrimônio, em sua origem, remonta a ideia de herança familiar, associado
à riqueza, aos bens, ou seja, com conotação econômica. Ao longo do século XX, os entendimentos de história e de cultura passaram por modificações que culminaram na revisão e
compreensão dos bens caracterizados como patrimônio.
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabelece a legislação relativa ao Patrimônio
Cultural Brasileiro, bem como identifica os bens considerados como patrimônio. Em seu texto, salienta-se o artigo 216 como positivo, uma vez que neste é mencionado explicitamente o
termo “documentos”, o que possibilitou enquadrar os acervos arquivísticos como Patrimônio,
constituindo-se, desse modo, em Patrimônio Documental.
Sob esta ótica, o termo Patrimônio, reservado por muito tempo apenas às peças de
museus, sítios históricos, arqueológicos, monumentos, entre outros, passa a ser vinculado
também aos documentos, sob uma nova perspectiva. Assim sendo, entende-se que a noção de
Patrimônio Documental é algo recente e que seu conceito encontra-se ainda em construção.
O Conselho Internacional de Arquivos (2010) aponta que os arquivos registram decisões, ações e memórias, constituindo-se de um patrimônio único e insubstituível, transmitido
de uma geração a outra. Nesse movimento, os acervos são associados à categoria de patrimônio, e passam a ser vistos como materiais cuja preservação deve ser garantida em nome da
memória da coletividade, seja local seja nacional.
Considerando que a função arquivística de produção documental é responsável pela
origem dos documentos, cabe a avaliação documental a responsabilidade de formar o Patrimônio Documental. Neste sentido, Indolfo (2011) compreende que o processo de avaliação de documentos é o responsável pela formação do patrimônio arquivístico, entendimento
compartilhado por Jardim.
Norteada por estes conceitos, a avaliação documental é acionada como o recurso técnico mais eficaz (na verdade, o único legitimado pela Arquivologia)
para a escolha de documentos ‘históricos’ arquivísticos, passíveis de integrar
o patrimônio documental de uma sociedade, em razão da sua capacidade de
expressar a memória desse grupo. (JARDIM, 1995, p. 6)

Neste sentido, Jardim (1995, p. 8) apresenta a memória “como uma construção técnica do arquivista, dado o seu poder de emitir valores norteadores do que se seleciona como
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patrimônio”. Diante do exposto, pode-se compreender o arquivista como responsável pela
formação do patrimônio arquivístico documental.

Gestão arquivística de documentos digitais
Em primeiro lugar, é necessário dizer que a Gestão Arquivística de Documentos Digitais, ora intitulada Gestão Eletrônica de Documentos ou ainda Gestão Arquivística de Documentos Eletrônicos, surgiu como uma parte da TI, que busca, basicamente, proceder à gestão
de documentos. (FLORES, 2006)
No princípio, a Gestão Eletrônica de Documentos Arquivísticos (GED/A) era abordada unicamente enquanto sistema, sob a ótica do GED, sendo confundida com o mesmo até
pouco tempo atrás. Na abordagem do GED não há tratamento da informação de forma arquivística, ou seja, não é incorporado o ciclo de vida dos documentos – produção, tramitação,
uso, avaliação, arquivamento e destinação, nem sua relação orgânica.
Na sua concepção, o Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) era um instrumento para disponibilizar a informação digitalizada e/ou documentos gerados em ambientes
eletrônicos. Como afirma Kock (1998), mais recentemente, o GED:
Vem buscando incorporar os conceitos arquivísticos, evoluindo de um mero
software de digitalização e acesso para tornar-se um instrumento de apoio
dentro de um sistema de gerenciamento de documentação, seja ele eletrônico
ou não. (KOCK, 1998 apud SANTOS, 2005, p. 17)

Com o passar dos anos, a crescente produção de documentos suscitou, nos profissionais da informação, uma preocupação em como estes estavam sendo geridos enquanto documentos arquivísticos. Da mesma forma, a apreensão também residia em como garantir o
acesso perene aos mesmos. Neste âmbito, buscando afastar-se do GED, um novo entendimento acerca da GED/A passou a delinear-se, enraizado na perspectiva de gestão sistêmica do
documento arquivístico, ao realizar todas as operações técnicas da gestão documental, desde
a produção até a destinação final do documento. Sob este prisma, foi desenvolvido o e-ARQ
Brasil, que estabelece requisitos mínimos para um SIGAD:
É um conjunto de procedimentos e operações técnicas, característico do
sistema de gestão arquivística de documentos, processado por computador.
Pode compreender um software particular, um determinado número de softwares integrados, adquiridos ou desenvolvidos por encomenda, ou uma
combinação destes. O sucesso do SIGAD dependerá, fundamentalmente, da
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implementação prévia de um programa de gestão arquivística de documentos. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p. 10, grifo do autor)

Compreende-se que a gestão arquivística de documentos digitais pode ser implementada com base nas prerrogativas do SIGAD. No que tange às características que diferem SIGAD, de GED, estas consistem na relação orgânica dos documentos, concebidas no primeiro,
bem como na aplicação do ciclo de vida dos documentos, nem sempre abordado nos sistemas
de Gerenciamento Eletrônico de Documentos.

Preservação digital
Compreende-se que os documentos digitais, ao contrário dos documentos convencionais, são extremamente instáveis, vulneráveis a intervenção humana, a obsolescência tecnológica e a degradação do suporte. Desse modo, ao considerar o vertiginoso crescimento da produção de documentos digitais na última década, a gestão arquivística, juntamente com a preservação digital surgem como recurso para garantir o acesso à informação gerada em meio digital.
Sob este enfoque, o documento arquivístico digital deve ser tratado dentro das mesmas
perspectivas do documento convencional, inserido em uma política de gestão arquivística.
Para Santos (2005), deve-se preservar a informação e não o suporte. Para Ferreira, a preservação digital consiste:
Na capacidade de garantir que a informação digital permanece acessível e
com qualidades de autenticidade suficientes para que possa ser interpretada
no futuro recorrendo a uma plataforma tecnológica diferente da utilizada no
momento da sua criação. (FERREIRA, 2006, p. 20)

A Carta para Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital (2004) afirma que o desafio da preservação dos documentos arquivísticos digitais está na garantia do acesso contínuo a seus conteúdos e funcionalidades, através de recursos tecnológicos disponíveis na
época em que ocorrer a sua utilização.
Na visão de Ferreira, (2006) onde cada vez mais organizações dependem da informação digital que produzem, torna-se imperativa a implementação de técnicas e de políticas
que visem garantir a perenidade e a acessibilidade a este tipo de informação. Sendo assim, o
desafio da preservação dos documentos arquivísticos digitais é assegurar o acesso contínuo
aos seus conteúdos e funcionalidades através dos recursos tecnológicos adequados.
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A fim de minimizar o impacto da obsolescência tecnológica, diversas estratégias foram
e, têm sido propostas ao longo dos últimos anos para garantir o acesso à informação digital.
Ferreira (2006, p. 32-45), em seu livro, apresenta as estratégias de preservação digital: preservação de tecnologia; refrescamento; emulação; migração/conversão; migração para suportes
analógicos; atualização de versões; conversão para formatos concorrentes; normalização; encapsulamento; e finalmente, a Pedra de Rosetta digital.
Apesar da existência de diversas estratégias de preservação digital, não se tem até o momento uma definição da estratégia mais adequada a ser adotada. A decisão sobre a estratégia
depende de vários fatores, desde o valor a ser investido, quanto ao tipo de acervo.
Repositório digital
A ideia dos repositórios digitais para preservação dos documentos não é recente, embora os documentos produzidos digitalmente sejam um fato novo, se comparada com as
formas de registro anteriores. As instituições, como os arquivos, serviam como local para
armazenar e preservar documentos em suporte papel para as gerações futuras. Mais recentemente, a produção e a utilização de documentos originalmente digitais, sem a materialidade
do suporte papel, ampliou o desafio para preservar estes documentos para futuras gerações.
Sob esta ótica, Arellano (2010) define repositório digital como sendo as aplicações provedoras de dados que são destinadas ao gerenciamento de informação e como vias alternativas de comunicação científica.
Para cumprir seu objetivo de preservação, acesso e armazenamento, o repositório deve
ser concebido sob a perspectiva de um repositório digital confiável, ou seja, ter “como missão
oferecer à sua comunidade-alvo acesso confiável e de longo prazo aos recursos digitais por ele
gerenciados, agora e no futuro”. (RLG/OCLC, 2002, p. 5 apud SAYÃO, 2010, p. 81)
Para tanto, os repositórios digitais devem ter atributos em conformidade como o Modelo de Referência OAIS – Open Archival Information System. Este modelo, segundo Sayão
(2010), estabelece terminologia e conceitos relevantes para o arquivamento digital; identifica
os componentes chave e processos inerentes a maioria das atividades de arquivo, e propõe um
modelo de informação para objeto digitais e seus metadados associados.
Thomaz e Soares (2004) destacam o modelo OAIS como a proposta mais promissora
para padronização de um sistema de arquivamento dedicado à preservação e acesso à informação digital por longo prazo.
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Metodologia
A pesquisa proposta neste trabalho é de natureza aplicada, pois visa gerar conhecimento para aplicação prática e objetiva a solução de um problema específico. Quanto a forma de
abordagem do problema, é uma pesquisa qualitativa, uma vez que não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas e pelo seu caráter descritivo.
No que tange aos seus objetivos, a pesquisa é descritiva, pois visa descrever as características de um determinado fenômeno. Com relação aos procedimentos técnicos, é considerada um estudo de caso, visto que envolve o estudo profundo e exaustivo de um objeto, com
vista a conhecê-lo detalhadamente. O foco deste trabalho, isto é, o objeto de estudo, resumese ao Diário de Classe Digital, integrante do patrimônio documental do Centro Universitário
Franciscano, com vistas a subsidiar seu armazenamento, acesso e preservação por meio de um
repositório digital para armazenamento deste.
As etapas previstas para o desenvolvimento da proposta de pesquisa consistem na elaboração da revisão de literatura; coleta de informações sobre o Diário de Classe e o contexto
em que se dá a produção, utilização e destinação; identificação do Diário de Classe Digital
enquanto documento arquivístico. A seguir será realizada a implementação de um repositório digital para armazenamento do Diário de Classe e a definição de recomendações para um
repositório digital arquivístico confiável para o Diário de Classe.
A coleta de dados deu-se através de um levantamento de tipologia documental, bem
como da observação e da análise documental. O levantamento buscou obter as tipologias
documentais resultantes das atividades e funções da UNIFRA para fins de classificação e
avaliação documental. A observação realizou-se no âmbito da Pró-reitoria de Graduação e
suas unidades diretivas. Observou-se também a Divisão Especial de Registro e Controle Acadêmico, a fim de compreender os contextos de produção, utilização e destinação do Diário
de Classe. Para a análise documental foram utilizados documentos como manuais do sistema
acadêmico Assys, regimento e estatuto da instituição. Ademais, buscou-se normas e leis que
tratassem do objeto de estudo, bem como trabalhos acadêmicos relacionados ao tema.
Os dados coletados foram reunidos, analisados e discutidos teoricamente com base na
fundamentação teórica. Para a sistematização dos resultados e elaboração do trabalho textual
foi utilizado o editor de textos Microsoft Word. Os dados analisados serão apresentados em
forma de dissertação de mestrado.
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Resultados
Como resultado parcial de pesquisa, apresenta-se as políticas arquivísticas para o Diário de Classe, no que tange o contexto de produção, utilização e destinação deste, bem como
o Diário de Classe Digital enquanto documento arquivístico.

Políticas arquivísticas para o Diário de Classe
Contexto de produção e utilização do Diário de Classe
O Centro Universitário Franciscano não possui um sistema de gestão documental que
permita gerir a documentação do seu acervo institucional. Não há, portanto, políticas que abordam as funções arquivísticas, definidas por Couture, Martineau e Ducharme (1999, p. 58) como:
“produção, avaliação, aquisição, classificação, descrição, conservação e difusão”. Dessa forma,
para a implementação de políticas arquivísticas para o Diário de Classe, deve-se, num primeiro
momento, como resultado do processo de classificação, propor um plano de classificação documental, com o sentido de representar a estrutura hierárquica da organização.
Com isso, a classificação permitirá dar visibilidade às funções e às atividades do organismo produtor, deixando claras as ligações entre os documentos. Neste sentido, Heredia
Herrera (1993) refere-se à classificação como um trabalho intelectual que estabelece classes,
ao separar ou dividir um conjunto de elementos, que integrados formam parte de um todo.
Considerando que a UNIFRA não possui um sistema de gestão documental, a elaboração do plano de classificação desenvolveu-se com a utilização de uma visão maximalista para
definição do conjunto documental – Fundo, e do nível de classificação – Grupo. Em contrapartida, buscou-se segmentar apenas os níveis de classificação subgrupo e classe identificados
com as funções e as atividades do Centro Universitário Franciscano, no que diz respeito ao
tipo documental Diário de Classe.
Em relação ao fundo de arquivo, Duchein (1986, p. 20 apud SOUSA, 2008, p. 123-124)
estabeleceu critérios para definição do organismo produtor de fundo, sendo eles: denominação e existência jurídica próprias, resultantes de um ato; atribuições específicas e estáveis,
legitimadas por um texto dotado de valor legal; posição hierárquica administrativa definida
com exatidão; ter um chefe, em pleno gozo de poder decisório para determinados assuntos;
organização interna, conhecida e fixada em organograma.
Levando-se em conta os critérios defendidos por Duchein, propõe-se como fundo a
instituição UNIFRA. Logo, o Fundo UNIFRA, no que concerne sua divisão, será fixado pelo
princípio norteador orgânico estrutural, conforme defende Bellotto (2005). Isso significa que
a primeira divisão do fundo, denominada Grupo, contemplará a estrutura organizacional da
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instituição. Do mesmo modo que a divisão do Fundo, a subdivisão do Grupo, chamada Subgrupo, seguirá a estrutura orgânica institucional. Assim, tem-se como proposta para grupos
do Fundo UNIFRA: Conselho Universitário – CONSUN; Reitoria; Pró-reitoria de Administração – PROAD; Pró-reitoria de Graduação – PROGRAD; Pró-reitoria de Pós-Graduação,
Pesquisa e Extensão – PRPGPE.
Tendo como objetivo apontar a classificação voltada apenas ao tipo documental Diário
de Classe, procurou-se apresentar a subdivisão do Grupo PROGRAD, uma vez que a produção deste tipo documental dá-se no âmbito das atividades e funções dessa Pró-reitoria. Assim,
propôs-se os seguintes subgrupos: Unidade de EAD; Unidade de Ensino; UnidadeAcadêmico-administrativa.
Neste último subgrupo encontram-se as funções, pela qual o Diário de Classe é produzido, dispostas em classes, sendo a primeira destas a atividade produtora do documento:
Registro e Controle Acadêmico;Seleção e Ingresso de Estudantes; Planejamento Acadêmico.
Tanto o fundo, quanto suas divisões e subdivisões, conforme destaca Bellotto (2005, p.
152), são na verdade, nomes que correspondem ao órgão maior e suas subordinações. Neste
sentido, a elaboração das classes e subclasses caracterizam-se como o trabalho intelectual
desenvolvido pelo arquivista, visto que representa as funções desempenhadas pela instituição.
Com o objetivo de apresentar o contexto no qual o Diário de Classe é produzido, apresenta-se a subdivisão da Classe Registro e Controle Acadêmico, nas seguintes subclasses: Atos
legais e normativos; Controle da vida acadêmica; Controle de resultados acadêmicos; Expedição da documentação acadêmica; Expedição, emissão e registro de diplomas; Planejamento e
coordenação de matrículas; Registro de matriz e componente curricular.
Cabe destacar que a produção do Diário de Classe dá-se na subclasse Controle de Resultados Acadêmicos, conforme destacado acima.
A distribuição das classes e subclasses nos grupos e subgrupos do Fundo Unifra foi
resultado da observação indireta das unidades, bem como da análise do regimento e estatuto
da instituição, o que possibilitou apontar as funções e atividades dos setores, identificando os
responsáveis pela produção do Diário de Classe. Como resultado deste processo, obteve-se a
classificação documental materializada no instrumento plano de classificação.
Contexto para destinação do Diário de Classe
Conforme explicitado, o Centro Universitário Franciscano não possui sistema de gestão documental. Neste sentido, deve-se indicar políticas de avaliação que estabeleçam a destinação apropriada para o Diário de Classe, definindo prazos de guarda, de acordo com o ciclo
de vida documental e o valor que o mesmo possui para a instituição.
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Hernández Olivera e Moro Cabero (2002) afirmam que o processo de avaliação documental se constitui por um conjunto de ações e etapas mutuamente relacionadas que fazem
parte de um processo maior, a gestão de documentos, e está delimitado pelo contexto jurídico e organizacional onde será aplicada. Neste contexto, a avaliação documental consiste em
identificar valores e definir prazos de guarda para os documentos de arquivo.
Neste sentido, para definição do prazo de guarda do Diário de Classe, deve-se estabelecer o valor que este possui para a UNIFRA. Paes (2005, p. 105) observa que o valor do documento é determinado em função de todas as suas possíveis finalidades e também do tempo de
vigência dessas finalidades. Assim sendo, entende-se que o Diário de Classe é caracterizado
como um documento de valor secundário e com valor informativo.
Esta definição justifica-se pelo fato de que a instituição, desde sua fundação há aproximadamente seis décadas, mantém os diários de classe preservados e conservados, uma vez
que são utilizados para emissão de documentos, como segunda via de histórico escolar.
Identificado, neste estudo, como documento de valor secundário, com cunho informativo, o Diário de Classe pode ser compreendido como um documento de guarda permanente.
Assim sendo, para ratificar tal definição cabe elencar a legislação pertinente, bem como recomendações que perpassem o ciclo de vida do documento.
A Lei Federal n.º 8.159 apresenta em seu terceiro capítulo, artigo 12, “os arquivos privados podem ser identificados pelo Poder Público como de interesse público e social, desde que
sejam considerados como conjuntos de fontes relevantes para a história e desenvolvimento
científico nacional”. (BRASIL, 1991)
Sob este prisma, a Portaria n. 255, de 20 de dezembro de 1990, da Secretaria Nacional de Educação Superior (SENESu), do Ministério da Educação (MEC), apresenta em seu
conteúdo: “o arquivo escolar das instituições de ensino devidamente autorizadas pelo poder
público, constitui patrimônio da união”. Neste sentido, os documentos produzidos no âmbito
das instituições privadas são considerados um bem público. A Portaria prevê no artigo 6º, o
arquivamento e a guarda perpétua dos Documentos referentes ao exercício do magistério nos
cursos da IES, incluídos, neste último, os diários de classe.
Com base na legislação apresentada, ratifica-se o entendimento prévio que identificava
o Diário de Classe com um documento de guarda permanente. No entanto, há outro juízo que
aponta o Diário como documento que deve ser eliminado após término de sua vigência. No
instrumento avaliativo elaborado pelo Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo1 (SIGA)
para as IFES, o Diário de Classe é denominado como “Registro de conteúdo programático
ministrado, rendimento e frequência (125.33)”. Conforme destinação proposta, o Diário de
1

Disponível em: <http://www.siga.arquivonacional.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2012.
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Classe possui prazo de guarda de 10 (dez) anos na Fase Corrente e 10 (dez) anos na Fase Intermediária, podendo ser eliminado depois de cumprido seu prazo de guarda.
Assim sendo, seguindo o disposto na Tabela do SIGA, propõe-se prazo de guarda para
o Diário de Classe de 10 (dez) anos, na Fase Corrente. Após cumprido o prazo de guarda na
Fase Corrente, o documento será transferido para o arquivo intermediário, onde será mantido por 10 (dez) anos na Fase Intermediária. Como destinação final, propõe-se guarda permanente. Assim, depois de cumprida sua vigência, o documento será recolhido ao Arquivo
Permanente, pois possui valor secundário, de cunho informativo.
Embora tendo o instrumento do SIGA como referência, a proposta para o ciclo de vida
do Diário de Classe diverge da Tabela do SIGA, no que concerne a identificação do valor
secundário do documento. Para Couture, (2002, apud CAVALCANTE; MAKHLOUF, 2008)
o arquivista pode desenvolver critérios de avaliação inspirados nas especificidades institucionais do organismo produtor dos documentos. Sob esta ótica, entende-se que o Diário de
Classe é um documento de guarda permanente.

O Diário de Classe digital
O Diário de Classe Digital na Unifra
A fim de apontar o Diário de Classe Digital enquanto documento arquivístico, buscase em um primeiro momento, identificar e descrever como este é produzido.
Sousa (2008) defende a necessidade de apontar o contexto em que ocorre a produção
dos documentos, indicando quem o criou, onde e quando isso se deu, por que foi produzido
(quais foram as etapas e trâmites necessários). Assim sendo, o contexto de proveniência do
Diário de Classe dá-se na Divisão Especial de Registro e Controle Acadêmico (DERCA), órgão de apoio administrativo do Centro Universitário Franciscano, vinculado à PROGRAD.
Atualmente os registros de frequência às aulas, de avaliações (notas) e do conteúdo ministrado dá-se totalmente em meio digital, por intermédio do Sistema acadêmico do Centro
Universitário Franciscano, denominado Assys. No entanto, este processo nem sempre deu-se
dessa forma. O Diário de Classe era produzido em suporte papel até o ano de 2009, sendo necessária, para fins de registro, a entrega deste assinado pelo docente responsável pela disciplina. A entrega ocorria ao fim do período corresponde ao semestre letivo da mesma, conforme
calendário acadêmico, na DERCA.
Até o ano de 2009, o Assys, no que tange o Diário de Classe, era utilizado apenas para o
registro das notas, o que possibilitava registrar no Sistema acadêmico a situação dos discentes
– aprovado ou reprovado – e a visualização do desempenho acadêmico por parte destes. Por
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outro lado, o registro do conteúdo ministrado, bem como de frequência às aulas dava-se por
meio do suporte papel, em formulário apropriado.
A fim de tornar o registro de notas via sistema uma representação do Diário de Classe
em suporte papel, bem como potencializar o processo de controle e registro acadêmico, buscou-se a inserção de novas funcionalidades no Assys. Assim, a partir de 2010 foram acrescidas
as funções para registro de frequência às aulas e registro do conteúdo ministrado (plano de
aula), de modo que estes dados formassem um único registro digital.
Contudo, os lançamentos destas informações permaneceram separados, ou seja, na
função de registro de notas não foram acrescentadas as funcionalidades de registro de frequência e do conteúdo ministrado. Na prática, o docente deve acessar módulos distintos para
registrar notas, frequências e plano de aulas.
A produção do Diário de Classe inicia-se com a geração das turmas, imediatamente
após a confirmação da oferta de disciplinas, matrícula dos discentes nas turmas e início do semestre letivo. Os acessos aos módulos de registro são liberados aos docentes no primeiro dia
letivo do semestre. A partir disso, os registros efetuados são armazenados no Assys, podendo
ser acessados pelos discentes no Portal Alunonet.2
O preenchimento do Diário de Classe é realizado na ferramenta de apoio aos docentes
e funcionários da Instituição, o Portal Web Unifranet. Neste ambiente, o docente tem, no
espaço “Minhas turmas”, a possibilidade de, entre outras funções, digitar faltas, digitar notas
e planos/aulas. Cabe destacar que o professor só poderá visualizar as disciplinas que estão
vinculadas ao seu nome.
O docente, para lançar os registros do Diário de Classe, deve clicar em uma das funções: “Digitar Faltas”; “Digitar Notas” e “Planos / Aulas”. A seguir, seleciona um dos períodos
letivos que se encontra ativo para lançamento, escolhe a disciplina e a turma que irá lançar os
registros.
Após a permissão de acesso aos módulos de registro e depois de ter registrado todas as
informações referentes a atividade docente, como a digitação do plano de aula, frequência e
notas – parcial e final – o docente deve fazer a entrega do Diário de Classe no Assys. Este evento deve respeitar o prazo de encerramento do semestre letivo – prazo final para digitação das
informações. Uma vez encerrando-se o prazo para entrega, o acesso aos módulos de registro
é bloqueado, obrigando o docente a dirigir-se à DERCA para que possa efetuar a entrega do
Diário de Classe Digital.

2

Os alunos podem acompanhar a frequência e os resultados das avaliações parciais e a avaliação final, bem como o plano das
aulas neste ambiente/portal.
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Cabe destacar que o módulo para entrega do Diário não é um espaço para lançamento
de registros, mas para conferência das informações registradas, bem como para encerrar o
Diário de Classe formalmente. Cumprida esta etapa, o processo de produção do documento
é concluído. Compreende-se que ao término do processo, o sistema deveria gerar um documento com todas as informações do Diário de Classe. Contudo, não há geração de um documento que contemple as informações oriundas da atividade docente.
À luz do exposto, pode-se afirmar que a produção do Diário de Classe deve ser projetada sob o viés arquivístico:
A Arquivologia melhora nosso entendimento dos aspectos documentais da
interação humana, ajuda os documentos a desempenhar seu papel nesta interação, traz, avalia e ajuda a manter a ligação ente os documentos e processos
de trabalho, fornecendo as bases para o estabelecimento dos requisitos funcionais para sistemas de conservação, manutenção e uso de arquivos e documentos, além da fundamentação para uma política de avaliação, controle e
recuperação de documentos eficiente e efetiva. (THOMASSEM, 2006, p. 14)

Por fim, identificou-se que para comprovar os registros efetuados no âmbito do Diário
de Classe, deve-se imprimir o Caderno de Chamada preenchido (controle de frequência) e
a tela de visualização da base de dados do registro de notas e frequência – opção “Entregar
Caderno”. Conclui-se que estas são as informações que o sistema disponibiliza para comprovação das atividades discentes e docentes, no que tange a consulta e pesquisa.
O Diário de Classe Digital enquanto documento arquivístico
Com base em um levantamento teórico e na exposição do processo de produção já realizado, busca-se identificar se o Diário de Classe Digital possui prerrogativas que possibilitem
defini-lo enquanto documento arquivístico.
Para tanto, primeiramente faz-se necessário apontar conceitos que norteiam o documento arquivístico digital. Neste sentido, o conceito de documento, segundo o Dicionário
Brasileiro de Terminologia Arquivística, é a “unidade de registro de informações, qualquer
que seja o formato ou o suporte”. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 73)
O Glossário da CTDE considera documento arquivístico “como o documento produzido (elaborado ou recebido), no curso de uma atividade prática, como instrumento ou
resultado de tal atividade, e retido para ação ou referência”. (CONSELHO NACIONAL DE
ARQUIVOS, 2010, p. 12) Já, documento digital é “a informação registrada, codificada em
dígitos binários, acessível e interpretável por meio de sistema computacional”. (CONSELHO
NACIONAL DE ARQUIVOS, 2010, p. 13)
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Considerando os conceitos acerca de documento, documento arquivístico e documento digital, o Glossário da CTDE define documento arquivístico digital como o “documento
digital reconhecido e tratado como um documento arquivístico”. (CONSELHO NACIONAL
DE ARQUIVOS, 2010, p. 12) Rocha (2012)3 entende que o documento arquivístico digital é o
registro das atividades de uma instituição ou pessoa, codificado em dígitos binários, acessível
e interpretável por meio de sistema computacional, que é retido para ação ou referência.
Segundo o Projeto InterPARES 3, (apud RONDINELLI, 2012)4 para ser considerado
documento arquivístico, uma entidade digital tem que apresentar, necessariamente, cinco
características, a saber: conteúdo estável e forma fixa, envolvimento em uma ação, vínculo
arquivístico, cinco pessoas e cinco contextos.
Ainda no que diz respeito a questão terminológica do documento arquivístico digital, é
relevante apontar os conceitos de documento arquivístico digital armazenado e manifestado.
Neste sentido, sob o viés do Projeto InterPARES 2, Rocha (2010)5 identifica o documento
armazenado como objeto digital, alocado em um sistema de armazenamento em mídia digital, que é gerido como um documento arquivístico. Já, documento manifestado consiste na
visualização ou materialização de um documento arquivístico digital, de dados e/ou de um ou
mais componentes digitais sob uma forma adequada para apresentação.
Em síntese, pode-se considerar que na forma armazenada, as informações e os dados,
leia-se objeto digital, encontram-se armazenados em uma base de dados. Já, na forma manifestada, as informações e os dados armazenados na base de dados são apresentados na forma
de um documento, preferencialmente com forma fixa e conteúdo estável.
Compreendidos os conceitos norteadores da pesquisa, no que tange documento, documento arquivístico, documento digital e documento arquivístico digital, pode-se a partir
disso, analisar o Diário de Classe da UNIFRA.
Assim sendo, conforme identificou-se anteriormente, não há geração de um documento ou de um relatório da base de dados que represente os registros lançados no decorrer do
processo de produção do Diário de Classe Digital, nem ao término e/ou entrega deste. Logo,
pode-se afirmar que o Diário de Classe da instituição não possui forma fixa e conteúdo estável, sendo identificado como um documento digital em forma armazenada.

3

Tabralho- Documentos arquivísticos digitais produzidos e mantidos em ambientes conectados, apresentado por Rocha na
plénaria do IV Congresso Nacional de Arquivologia.

4

Tabralho- As tradicionais disciplinas arquivísticas, como paleografia e diplomática, e suas modernas possibilidades e transformações com a web, apresentado por Rosely Curi Rondinelli na plenária doV Congresso Nacional de Arquivologia.

5

Tabralho- A contribuição do Projeto InterPARES nas discussões sobre documento arquivístico digital, apresentado por
Rocha ao V Congresso Nacional de Arquivologia.
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Neste sentido, Rondinelli (2012) compreende que os objetos digitais sem forma fixa
e conteúdo estável são considerados documentos arquivísticos em potencial. Deste modo,
buscou-se realizar alterações no Assys, a fim de que este possa ser reconhecido como um
documento arquivístico.
A primeira intervenção realizou-se na consulta à base de dados do registro de notas
e frequência, uma vez que para consultar as informações do Diário de Classe era necessário
desfazer a entrega do Diário de Classe. Este procedimento também permitia ao usuário ter
acesso aos módulos para registro de frequência e notas, expondo a integridade, confiabilidade e autenticidade da informação, bem como do documento. Destaca-se que a consulta ao
Diário de Classe entregue pode ser realizada pelos técnicos administrativos da DERCA, a
qualquer tempo, e pelo docente responsável pela disciplina enquanto o período letivo encontra-se ativo.
Diante do exposto, propôs-se que o acesso ao ambiente para a consulta esteja disponível sem a necessidade de desfazer a entrega do Diário de Classe, contribuindo para a integridade da informação e do processo.
Concluída esta etapa, coube propor a geração de um documento com as informações
de registro de frequência, notas e plano de aulas pautado nas características de forma fixa e
conteúdo estável, sendo apresentado na forma manifestada, uma vez que o sistema possibilita
apenas consulta à base de dados. Rondinelli, (2005, p. 56) ao abordar sobre objetos digitais
armazenados em base de dados, salienta que “dados contidos em bases de dados dinâmicas,
isto é, que mudam constantemente, não podem ser considerados documentos arquivísticos”.
A autora complementa que esses dados teriam que ser reunidos, tendo seu conteúdo devidamente articulado e fixado num suporte.
Assim sendo, buscou-se intermediar junto à Unidade de TI, a geração do Diário de
Classe em um formato de padrão aberto, preferencialmente PDF/A, com os atributos e características de um documento arquivístico.
Ademais, procurou-se agrupar as informações consideradas essenciais para atender
aos preceitos arquivísticos e as necessidades da instituição, com o apoio dos colaboradores da
DERCA, a fim de delimitar os elementos que devem constar no documento Diário de Classe, sendo eles: logotipo e identidade visual da Instituição; curso; disciplina; período letivo;
turma; carga horária; número de créditos; docente; data e hora da entrega; IP da máquina;
situação da turma (ativa ou encerrada); estágios de elaboração do documento (versão provisória ou definitiva); dados discentes (nome e matrícula do aluno, faltas, notas da primeira e
segunda avaliação, média parcial, nota exame, média final e situação – aprovado/reprovado/
reprovado por frequência); horários da turma; quadro com resumo de faltas e conteúdo lecio-
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nado, além da reserva de um espaço no rodapé do documento para inserção da autenticação
digital, tecnologia que será implementada na Instituição.
Por fim, para apontar o Diário de Classe enquanto documento arquivístico, deve-se
levar em conta as cinco características do documento arquivístico: conteúdo estável e forma
fixa, envolvimento em uma ação, vínculo arquivístico, cinco pessoas e cinco contextos.
Em relação ao conteúdo estável e forma fixa, entende-se que as alterações realizadas
no Sistema Acadêmico atendem a este conceito. No que tange o envolvimento em uma ação,
compreende-se que o Diário de Classe é produzido em razão do controle de frequências e
notas, requisitos para avaliação do desempenho acadêmico.
O vínculo arquivístico consiste na relação orgânica com os demais documentos. No
caso da UNIFRA, os documentos que possuem relação orgânica com o Diário de Classe são
os Processos de exercício domiciliar, abono de frequência e integralização curricular, bem
como o Histórico Escolar, que é alimentado pelos registros do Diário de Classe. Como o Assys
apresenta algumas limitações, como captura e vinculação de documentos, propõe-se uma
reconfiguração deste, assim como a proposição de metadados com vistas a identificar explicitamente a relação orgânica existente no Diário de Classe.
Considerando as cinco pessoas envolvidas na produção de um documento eletrônico,
têm-se para o Diário de Classe as seguintes: autor (docente da turma/disciplina); redator (docente da turma/disciplina); destinatário (DERCA); produtor (DERCA/UNIFRA); originador
(docente da turma/disciplina). Já, com relação aos contextos do documento arquivístico, estes
são: jurídico-administrativo;6 de proveniência;7 de procedimentos;8 documental;9 tecnológico.10
À luz do que foi apresentado até o momento, conclui-se que o Diário de Classe Digital
pode ser definido enquanto documento arquivístico digital, uma vez que é gerado em formato .pdf, sendo apresentado em sua forma manifestada, com conteúdo estável e forma fixa.
Assim sendo, entende-se que a Instituição tem um dos elementos necessários para garantia
de acesso e preservação de seu patrimônio documental. Todavia, para assegurar a salvaguarda

6

O Centro Universitário Franciscano, mantido pela Sociedade Caritativa e Literária São Francisco de Assis – Zona Norte
(SCALIFRA), foi recredenciada pela Portaria n.º 541, de 09 de maio de 2011, do Ministro da Educação, publicada no Diário
Oficial da União, de 10 de maio de 2011.

7

A Divisão Especial de Registro e Controle Acadêmico – DERCA, é um órgão de apoio administrativo da UNIFRA, vinculado à Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD.

8

A produção do Diário de Classe Digital abrange o registro do plano de aulas, frequências através do Unifranet.

9

Fundo: UNIFRA; Grupo: Pró-Reitoria de Graduação; Subgrupo: Unidade Acadêmico-administrativa; Classe: Registro e
controle acadêmico; Subclasse: Controle da vida acadêmica.

10

Os dados são mantidos na base de dados do Sistema Acadêmico, em tabelas do SGBD.
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deste, compreende-se que o Repositório Digital configura-se no outro componente que contribuirá para acesso e preservação do Diário de Classe Digital.

Considerações finais
Com o objetivo de implementar um repositório digital para o Diário de Classe Digital
do Centro Universitário Franciscano, a fim de subsidiar o acesso, armazenamento e a preservação digital do acervo, esta pesquisa, considerando os resultados parciais atingidos até o
presente momento, permite identificar que toda e qualquer intervenção a ser feita em documentos digitais, deve impreterivelmente ser precedida de políticas arquivísticas.
Foco desta pesquisa, o Diário de Classe é o documento que contém as informações referentes aos registros de frequência às aulas, de avaliações (notas) e do conteúdo ministrado.
De caráter único, este documento constitui-se como patrimônio arquivístico da instituição.
A proposição de políticas arquivísticas que perpassam o ciclo de vida do Diário de
Classe, possibilitou apresentar, num primeiro momento, a estrutura de classificação documental relacionada com as atividades e funções que resultam na produção do Diário de Classe. Empiricamente compreendido como patrimônio da instituição, o Diário de Classe, por
meio da aplicação da função arquivística de avaliação documental, pôde enfim, ratificar este
entendimento, uma vez que teve como destinação a guarda permanente.
A identificação do processo de produção do Diário de Classe, em conjunto com o levantamento teórico, permitiu apontar as alterações necessárias para identificar o Diário de
Classe enquanto documento arquivístico. Com isso, foi possível gerar o Diário de Classe em
formato .pdf, apresentado em sua forma manifestada, com conteúdo estável e forma fixa.
Por fim, destaca-se que a pesquisa encontra-se na fase de implementação do repositório digital e na definição das recomendações para um repositório digital confiável para o
Diário de Classe. Sendo este último, o produto resultante do Mestrado Profissional. Estima-se
que a defesa da dissertação ocorra no início do segundo semestre do ano corrente.
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Metadados para preservação e segurança do
Diário de Classe eletrônico da UFSM

Débora Flores
Dulce Elaine Saul da Luz
Raul Ceretta Nunes

As instituições de um modo geral vêm buscando acompanhar os avanços tecnológicos
e visam a qualidade e melhoria de seus serviços. No âmbito das instituições de ensino, um
exemplo é o número de alunos matriculados nos cursos e consequentemente o aumento dos
documentos que necessitam de controle.
Na Universidade Federal de Santa Maria – UFSM realizou-se esta pesquisa com objetivo
geral investigar o processo para implantação do Diário de Classe Eletrônico de acordo com as
políticas arquivísticas e propor um modelo de metadados para sua preservação e segurança.
Adotou-se nesta pesquisa o modelo de requisitos e-ARQ Brasil, baseado no regulamento elaborado pela Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional
de Arquivos – CONARQ, que recomenda através da Resolução n. 25, de 27 de abril de 2007/
CONARQ, a adoção do Modelo pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de
Arquivos – SINAR, ao qual a UFSM faz parte.
A importância deste trabalho surge da necessidade de melhoria no controle de documentos no âmbito da UFSM. Para proporcionar esta melhoria no arquivo da UFSM, foi
preciso propor um modelo arquivístico com metadados adequado à realidade da instituição
e às suas políticas.
Dessa forma, visou-se aperfeiçoar a produção, fluxo, armazenamento, acesso, segurança e preservação das informações do Diário de Classe na UFSM.
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Com a tecnologia da informação, o impacto nos arquivos fica evidente no momento
em que muitas informações importantes tornam-se inacessíveis em pouco tempo, tendo em
vista falha na segurança dos dados. Portanto, as discussões sobre a preservação dos documentos entram para ordem do dia. Aos profissionais arquivistas e demais envolvidos com a
informação, vem aflorando a preocupação com a preservação já na origem dos documentos
digitais.
Baseado nesta problemática e a falta de experiência prática na preservação de mídias
digitais no Brasil, assim como o acesso no futuro, a discussão sobre o tema preservação digital
é considerada fundamental em nosso país.
Este artigo está estruturado em seis seções: Introdução, fundamentação teórica, metodologia, proposta de modelo do Diário de Classe – DC, resultado e conclusão.

Fundamentação teórica
Arquivística
De acordo com Rousseau e Couture, (1998, p. 55) “a arquivística situa-se no cruzamento de novos contextos culturais, dos novos modos de gestão tal como das novas tecnologias”. Ainda de acordo com Rousseau e Couture, (1998) existem sete funções arquivísticas
a considerar: produção, avaliação, aquisição, conservação, classificação, descrição e difusão
dos arquivos. Neste estudo, se dará ênfase às funções de avaliação, classificação, conservação/
preservação e difusão/acesso.
O processo de avaliação deve considerar a função pela qual foi criado o documento,
identificando os valores a ele atribuídos, segundo o seu potencial de uso. O valor primário se
refere ao uso administrativo para o órgão, razão primeira da criação do documento. O valor
secundário se refere ao uso para outros fins. Schellenberg (2006) afirma que o documento
possui valor probatório quando comprova a existência, o funcionamento e as ações da instituição; e o valor informativo quando contém informação essencial sobre matérias com que o
órgão trabalha.
Todos os aspectos de um programa de arquivamento, visando o controle de documentos, dependem de uma boa classificação. Os documentos adequadamente classificados
atenderão as necessidades das operações correntes e do órgão com precisão. O método de
classificação proporciona também a base para a preservação e destruição dos documentos,
após cumprir aos objetivos das atividades correntes. Schellenberg (2006, p. 84) apresenta três
elementos principais a serem considerados na classificação de documentos públicos: a) “ação
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a que os documentos se referem; b) a estrutura dos órgãos que os produzem e c) o assunto
dos documentos”.
A difusão é conhecida como acesso, que, conforme Camargo e Bellotto, (1996, p. 1-9),
define-se como a “possibilidade de consulta a um arquivo, como resultado de autorização
legal”, e atendimento ao público como “função arquivística que consiste em colocar os documentos à disposição dos usuários que os solicitem, dentro de normas estabelecidas”.
Do exposto, identifica-se que os documentos públicos são produtos de ações e subdividem-se, naturalmente, em grupos referentes às ações. Uma ação pode ser considerada em
termo de funções, atividades e atos. Cada função é referente às responsabilidades atribuídas
a um órgão com a finalidade de atingir os amplos objetivos para os quais foi criado, sendo
definida nas leis ou regulamentos que criam o órgão. A arquivística é a ciência que conduz tais
ações e funções e nos orienta a uma gestão eficiente de documentos e informações.

Gestão arquivística de documentos e informação
A gestão de documentos corresponde ao gerenciamento de todo o ciclo de vida dos documentos de arquivo, iniciando na sua produção, organização, tramitação e uso, completando
com sua destinação final (arquivamento). De acordo com Camargo e Bellotto, (1996, p. 41)
gestão de documentos é o “conjunto de medidas e rotinas visando à racionalização e eficiência
na criação, tramitação, classificação, uso primário e avaliação de arquivo”. Paes (2004, p. 53)
considera 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”.
Camargo e Bellotto (1996, p. 27-28) definem documento eletrônico como “documentação cujo contexto, registrado em suportes especiais, é acessível apenas por computador”, e
documento como “unidade constituída pela informação e seu suporte”. Neste mesmo sentido,
Santos (2002, p. 31-32) refere que “a definição de documento eletrônico deve deixar claro que
ele é um produto de ou conectado a um sistema de computador”.
Um documento eletrônico é constituído pela estrutura lógica, conteúdo e estrutura de
apresentação. Adicionalmente é no conteúdo do documento eletrônico que devem estar inseridos os elementos internos requeridos pela análise diplomática para conferir a autenticidade
do documento.
Conforme Santos Innarelli e Sousa (2009) é importante lembrar que a visualização dos
documentos digitais dependem diretamente do uso de software e computadores, os quais
nem sempre estão presentes em todos os lugares e apresentam a tecnologia compatível.
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Rodrigues (2003) acredita que o tempo de vida ou a duração dos suportes não seja o fator
mais importante para a preservação dos recursos digitais, mas talvez se deva considerar o fator da
migração dos dados como um fator relevante, para que o acompanhamento do surgimento das
novidades aconteça, e não se corra o risco de ser ultrapassado pela obsolescência dos dispositivos.
No momento, as questões relacionadas com a preservação de documentos digitais,
mais especificamente, perpassam por diversas estratégias de preservação. Portanto, é necessário destacar que a preocupação reside na preservação de documentos criados em meio digital,
constituindo-se numa forma de informação e que precisa atenção quanto aos aspectos de
acesso e autenticidade.
Conforme Santos Innarelli e Sousa (2009, p. 23) a preocupação com a preservação digital é relatada por Rondinelli, (2002) considerando que “os documentos eletrônicos exigem
mais, uma vez que são constantemente ameaçados pela fragilidade do suporte e pela obsolescência tecnológica”.
A preservação digital é definida por Ferreira (2006, p. 20) como “o conjunto de atividades ou processos responsáveis por garantir o acesso continuado a longo prazo à informação e
restante patrimônio cultural existente em formatos digitais”.
De acordo com Santos, (2002) observa-se que os arquivistas precisam ter em mente
que a finalidade de seu trabalho é acima de tudo, assegurar da melhor maneira possível, a
proteção aos documentos, qualquer que seja seu suporte, e também devem garantir o acesso
as informações contidas neles. Sem esquecer que é durante a fase corrente que deve ser dado
o tratamento adequado para obter a melhor forma de garantir a preservação e a acessibilidade
dos documentos no arquivo permanente.
Portanto, as ações de preservação que antes eram voltadas para a conservação e a restauração dos suportes, agora precisam ser determinadas já na origem do documento, para
garantir a preservação da informação em meio digital com segurança e por longo tempo.
Baseado na problemática e a falta de experiência prática na preservação de mídias digitais no Brasil, assim como o acesso no futuro, a discussão sobre o tema preservação digital
é considerada fundamental em nosso país. Portanto, observa-se que é importante a questão
da preservação digital e a manutenção da autenticidade e da acessibilidade do documento
preservado, buscando também a segurança da informação.

Modelo e-ARQ Brasil
O e-ARQ Brasil apresenta um Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de
Gestão Arquivística de Documentos, elaborado no âmbito da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos – CTDE do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ. (BRASIL, 2009)
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Este modelo foi desenvolvido, considerando a existência de grande legado de documentos em formato digital, que vêm sendo trabalhado por especialistas de várias áreas. Os
mesmos conceituam o documento arquivístico e o documento arquivístico digital para analisar e propor soluções que enfrentam os desafios deste formato.
É importante explicitar as definições estabelecidas pela CTDE no e-ARQ Brasil,
(BRASIL, 2009, p. 8) “o documento arquivístico é produzido e/ou recebido e mantido por pessoa física ou jurídica, no decorrer das suas atividades, qualquer que seja o suporte, e dotado de
organicidade”; o documento digital “é a informação registrada, codificada em dígitos binários
e acessível por meio de sistema computacional”; o documento arquivístico digital “é tratado e
gerenciado como um documento arquivístico, ou seja, incorporado ao sistema de arquivos” e
o documento arquivístico convencional “é um documento arquivístico não digital”.
De acordo com e-ARQ Brasil, devem ser considerados os fundamentos da diplomática,
da Arquivologia, em especial da gestão de documentos e da tecnologia da informação para
fornecer um conjunto de requisitos que seja amplo, rigoroso e de qualidade. (BRASIL, 2009)
Este modelo especifica os requisitos a serem cumpridos pela organização produtora/
recebedora de documentos, pelo sistema de gestão e pelos documentos para garantir sua confidencialidade, autenticidade e sua acessibilidade. Também pode ser usado para orientar a
identificação de documentos arquivísticos digitais. E também determina requisitos mínimos
para um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos – SIGAD e independe da plataforma tecnológica em que for desenvolvido e/ou implantado.
O e-ARQ Brasil (BRASIL, 2009) especifica as atividades e operações técnicas da gestão
arquivística de documentos, iniciando na produção, tramitação, utilização e arquivamento
até a sua destinação final. Essas atividades poderão ser cumpridas pelo SIGAD, desde que
desenvolvido conforme a norma e seus requisitos apresentados, que conferirá credibilidade
à produção e à manutenção de documentos arquivísticos. O sucesso dele dependerá, essencialmente, da implementação prévia de um programa de gestão arquivística de documentos.
Conforme e-ARQ Brasil, o SIGAD é um “conjunto de procedimentos e operações técnicas que visam o controle do ciclo devida dos documentos, desde a produção até a destinação final, seguindo os princípiosda gestão arquivística de documentos e apoiado em um sistema informatizado”. (BRASIL, 2009, p. 10) Ele tem que ser capaz de manter a relação orgânica
entre os documentos ede garantir a confiabilidade, a autenticidade e o acesso, ao longo do
tempo, aosdocumentos arquivísticos, ou seja, seu valor como fonte de prova das atividades
doórgão produtor. É também aplicável em sistemas híbridos.
De acordo com e-ARQ Brasil, (BRASIL, 2009) o SIGAD possui requisitos característicos como captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os tipos de docu-
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mentos arquivísticos, de todos os componentes digitais deste documento como uma unidade
complexa; gestão dos documentos a partir do plano de classificação para manter a relação orgânica entre os documentos; implementação de metadados associados aos documentos para
descrever os contextos desses mesmos documentos; integração entre documentos digitais e
convencionais; foco na manutenção da autenticidade dos documentos; avaliação e seleção dos
documentos para recolhimento e preservação daqueles considerados de valor permanente;
aplicação de tabela de temporalidade e destinação de documentos; transferência e recolhimento dos documentos por meio de uma função de exportação e gestão de preservação dos
documentos.
O e-ARQ Brasil salienta que devem ser asseguradas as características dos documentos,
tais como autenticidade e acessibilidade, pela adoção de estratégias institucionais e técnicas
proativas de produção e preservação que garantam sua perenidade. As estratégias necessárias
são estabelecidas por uma política de preservação. (BRASIL, 2009)
Qualquer estratégia de preservação adotada é preciso documentar os procedimentos e
as estruturas de metadados. O desenvolvimento de novas tecnologias pode tornar disponíveis
outros procedimentos para preservar documentos digitais por longos períodos.
No e-ARQ Brasil, (BRASIL, 2009, p. 46) “as estratégias de preservação de documentos
digitais e dos respectivos metadados devem ser formuladas e integradas ao SIGAD desde a
fase de elaboração do projeto do sistema”. Dessa forma, será possível garantir o uso e o acesso
aos documentos digitais durante todo o período previsto para sua guarda.

Metodologia
A metodologia utilizada na pesquisa foi um estudo exploratório analítico combinado
com análise documental a partir de informações encontradas nas revisões de literaturas, com
técnica de estudo de caso. Portanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, de legislação e
de modelos de gestão arquivística de documentos, com abordagem qualitativa. A coleta dos
dados foi realizada por meio de reuniões, observação direta e diagnósticos com os diferentes
usuários envolvidos no processo em questão, através dos quais buscou-se verificar os procedimentos e as condições atuais em que se encontram os Diários de Classe nos Departamentos
Didáticos.
Na primeira etapa foi realizada a revisão bibliográfica e a pesquisa da legislação sobre
o Diário de Classe para propor a inserção de alteração nos Artigos 108 e 112 do Regimento
Geral da UFSM. Na segunda, foi realizado um estudo dos padrões e normas arquivísticas.
Na terceira, iniciaram as reuniões com as pessoas dos setores envolvidos com o documento
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Diário de Classe. Na quarta, foram realizadas as visitas para complementar a coleta de informações nos Departamentos Didáticos e, por fim, foram determinados os metadados para o
Diário de Classe Eletrônico e elaborado um quadro individual para os mesmos.
Foram utilizados nesta pesquisa fontes primárias e bibliográficas e um diagnóstico realizado por meio de apontamentos de reuniões, observação direta, e visitas. Conforme Minayo,
(2003) o trabalho de campo consiste no recorte empírico da construção teórica elaborada no
momento. Finalmente, foram determinados os metadados para o documento Diário de Classe, conforme os requisitos do modelo e-ARQ Brasil, a fim de propor um modelo eletrônico
para o Diário de Classe da UFSM. Foi especificado cada elemento e seus relacionamentos
conforme o modelo sugerido.

Proposta de modelo do Diário de Classe
Para o desenvolvimento do modelo sugerido, foram analisados: Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos (e-ARQ Brasil) e
o Sistema Aberto de Arquivamento de Informação – SAAI. Esta proposta foi elaborada com
base no e-ARQ Brasil, onde constam os requisitos para sistemas informatizados de gestão
arquivística de documentos.
A proposta apresenta a forma de como deve funcionar um sistema, de acordo com as
normativas, para atender a elaboração, gestão e preservação do Diário de Classe Eletrônico.
Divide-se em duas seções, sendo a primeira destinada aos requisitos que o sistema deve atender, e a segunda aos padrões de metadados para a preservação do documento arquivístico
digital.

Requisitos do sistema
Para que um documento arquivístico seja efetivamente eletrônico, e adquira as características de autenticidade e confiabilidade, devem ser adotados alguns requisitos no sistema,
de maneira a assegurar a gestão, preservação e acesso com segurança. Os requisitos flexionam
para atender tanto às organizações privadas como órgãos públicos. No entanto, os documentos da administração pública estão sujeitos a algumas normativas específicas. Os requisitos
designados para o Diário de Classe são para definir como deve funcionar o sistema, e porque
devem ser utilizados.
Desta forma, após estudo e análise do e-ARQ Brasil, foram definidos quais os requisitos da norma que devem ser implementados no gerenciamento e armazenamento do Diário
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de Classe pelo Sistema da UFSM. Salienta-se que alguns requisitos desta norma não foram
contemplados porque não são aplicáveis no gerenciamento deste tipo documental.
Neste sentido, a elaboração do Diário de Classe, em meio eletrônico, deve atentar primeiramente para a questão do formato e armazenamento onde serão registradas as informações. Assim, no momento em que o Diário de Classe for finalizado, e todo seu conteúdo
lançado, deverá ser gerado e armazenado um arquivo em Portable Document Format – PDF.
Este formato está sendo utilizado como padrão de documentos digitais por órgãos oficiais,
devido a melhor garantia na integridade do conteúdo informacional. O PDF tem uma melhor
compactação, tornando os arquivos mais leves, além de possuir compatibilidade com diversos
sistemas operacionais do mercado.
Os documentos arquivísticos são organizados logicamente por um instrumento chamado “plano de classificação”, que deve constituir a análise central do sistema. Neste plano de
classificação arquivística, são hierarquizadas classes e subclasses, e nessas estão vinculados os
documentos. O Diário de Classe se caracteriza como um documento arquivístico, portanto
deve estar associado a uma classificação arquivística e vinculado hierarquicamente aos níveis
de classificação. Para identificar suas características arquivísticas, o sistema deve atribuir automaticamente ao documento um identificador da classe e subclasse. O Diário de Classe deve
incorporar os metadados predefinidos da classe a qual pertence, sendo necessária a atualização automática quando houver alteração nesses metadados.
Ainda enquanto característica arquivística, a temporalidade do Diário de Classe, que
define o seu prazo de guarda, deve estar associada à temporalidade da classe a que pertence.
Esta associação deve ser realizada automaticamente no momento da produção, através da
classe onde o documento foi inserido. Conforme a legislação analisada nesta pesquisa, para
o Diário de Classe a temporalidade será sempre guarda permanente. O sistema deve permitir
a alteração nos prazos de guarda somente por usuários autorizados, mantendo um histórico
das alterações realizadas.
Já, para a identificação do arquivo PDF no sistema, desde a captura até sua destinação
final, deverá ser gerado no momento da produção um número padronizado para cada Diário
de Classe, chamado identificador único. O formato e a estruturação deste número devem ser
definidos no momento da configuração do sistema.
O sistema deve poder inserir automaticamente metadados já previstos e permitir a
entrada de outros por usuários autorizados. Também deve ser permitida a inserção de novos
metadados após o documento já gerado, bem como o registro e associação quando houver
mais de uma versão do Diário de Classe (no caso de alguma alteração de conteúdo, em que
gera outra versão original).
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Neste contexto, para o controle da segurança das informações, os principais requisitos
necessários para serem adotados, visando a integridade e preservação do conteúdo contido
nos Diários de Classe, são as cópias de segurança, controle de acesso, trilhas de auditoria de
sistemas e autenticação digital.
Portanto, no sistema de autenticação digital é que as transações efetuadas por meio de
diversos canais eletrônicos de atendimento garantem a autenticidade (originalidade) e permitem a recuperação e validação dos documentos a partir da autenticação única, segura e não
sujeita a fraudes.
Para cópias de segurança, os backups devem conter, além do conteúdo do documento
original, todos os metadados e padrões do sistema. Devem-se ter cópias de segurança, prevendo testes de restauração, e backups em dois locais diferentes e fisicamente distantes. Os
backups devem ser agendados automaticamente.
O controle de acesso deve ser realizado por meio do sistema, com identificação e autenticação de usuários, baseando-se em grupos e em papéis de usuários. No caso do Diário
de Classe, somente serão usuários autorizados por meio de login e senha, os professores responsáveis pelas disciplinas, os chefes de Departamentos Didáticos que ofertam as disciplinas
e os administradores que utilizam o sistema e as informações referentes ao documento. No
entanto, após a criação do documento, não será utilizado grau de sigilo para o acesso às informações, devendo o interessado solicitar o documento ao responsável que é o Departamento
Didático.
Ao implementar o controle de acessopara o Diário de Classe, visando a segurança das
informações, o sistema tem que manter associados os atributos dos usuários, como o identificador do usuário; as autorizações de acesso; e credenciais de autenticação.
É importante salientar que, para o Diário de Classe, foi adotada a “Trilha de Auditoria”,
na qual são registradas todas as alterações que ocorrem no documento depois de gerado,
quem e o que alterou e a data da alteração do documento. Essas trilhas de auditoria devem
ser copiadas frequentemente, prevendo armazenamento pelo menos em um lugar off-line,
estarem disponíveis para inspeção e sem possibilidade de modificação na trilha.
O Diário de Classe deve estar preparado ainda para ser exportado (dentro ou fora da
Instituição) para outro sistema, juntamente com seus metadados que nunca devem se dissociar do documento. Já para a apresentação, visualização e impressão, o sistema deve salvar em
PDF conforme visto anteriormente, mantendo assim as características estruturais de layout.
Deve-se manter o formato do documento no momento da impressão, poder visualizar e imprimir todos os metadados resultantes de uma pesquisa do documento e deve estar acessível
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simultaneamente para mais de um usuário, permitindo ao administrador imprimir o conteúdo deste junto com metadados pré-selecionados.
No que tange aoarmazenamento, aescolha de dispositivos deve ser revista sempre que
a evolução tecnológica indicar mudanças importantes. As atividades de migração devem ser
efetivadas, preventivamente, sempre que se torne evidente ou previsível a obsolescência do
padrão corrente.
Por conseguinte, a preservação do Diário de Classe, enquanto documento arquivístico,
de caráter histórico e probatório se dará com o conjunto de requisitos adotados no sistema.
Todavia, os procedimentos específicos de preservação do Diário de Classe realizados no sistema, deverão ser registrados e gerenciados através de metadados, visando contribuir com a
segurança e preservação dos dados contidos no Diário de Classe.

Metadados para preservação do Diário de Classe
Os documentos são mais acessíveis de usar e administrar se conhecermos algo a respeito deles, como o autor, data, assunto, etc. Estas informações podem ser inferidas rapidamente
com um olhar a um documento em papel. Nos computadores estas informações são fornecidas através dos metadados.
Em âmbito nacional, as normas brasileiras para sistemas de gestão eletrônica de documentos foram estabelecidas em 2004, através da Resolução n.º 20 do CONARQ que “dispõe
sobre a inserção dos documentos digitais em programas de gestão arquivística de documentos dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos”. (BRASIL, 2004) e
estabelece ainda, que “os metadados são informações estruturadas e codificadas que descrevem e permitem gerenciar, compreender, preservar e acessar os documentos digitais ao longo
do tempo”. (BRASIL, 2004, § 3º)
Os metadados referem-se à identificação e contexto documental, que correspondem ao
identificador único, instituição produtora, nomes, assunto, datas, local, código de classificação, tipologia documental, temporalidade, destinação entre outros e o contexto tecnológico,
que diz respeito ao formato e tamanho de arquivo, dependências de hardware e software,
tipos de mídias e localização física do documento.
Baseando-se na Resolução n.º 25/2007 – CONARQ, que recomenda a adoção do Modelo e-ARQ Brasil pelos órgãos e entidades integrantes do SINAR, ao qual a UFSM faz parte,
e a Resolução n.º 32, de 17 de maio de 2010/CONARQ, optou-se pela norma e-ARQ Brasil
para desenvolver um modelo conceitual de metadados e requisitos do sistema de arquivo. A
elaboração do esquema foi norteada visando à complementação dos requisitos do sistema,
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compreendendo a identificação de documentos e formatos, e as ações que gerenciam seu ciclo
de vida.
Os metadados foram definidos para as entidades: documento, evento de gestão, classe,
agente, componente digital, evento de preservação, neste trabalho agregou-se a entidade trilha de auditoria (figura 1).
Figura 1 – Entidades e seus relacionamentos

Fonte: modelos adaptado de requisitos para sistemas informatizados de
gestão arquivística de documentos e-ARQ Brasil (BRSIL, 2009).

Trilha de auditoria é o conjunto de informações registradas que permitem o rastreamento de operações incluindo o retroagir no documento arquivístico digital e no sistema.
Esta deve registrar o movimento e o uso dos documentos dentro de um sistema, informando
quem operou, a data e hora da captura, reclassificação e outras ações realizadas. Tem o objetivo de informar sobre a autenticidade do documento e fornecer informações sobre o cumprimento das políticas e regras da gestão de documentos arquivísticos do órgão.
A descrição dos elementos mais relevantes para o DC é realizada a seguir, e as descrições dos demais se encontram no quadro individual.
Entende-se que a entidade Documento refere-se aos documentos arquivísticos que são
gerenciados pelo sistema. Neste caso, o DC vai ser caracterizado como um destes documentos. Nesta entidade, são atribuídos os elementos suficientes à identificação e descrição do
mesmo, tais como: a disciplina, a turma, o professor, o ano e o semestre.
Como resultado desta pesquisa, obteve-se um modelo conceitual de elementos de metadados referentes ao documento Diário de Classe, foi elaborado, ainda, um quadro que detalha cada entidade e seus elementos (Quadro 1).
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Quadro 1 – Entidade Documento
ENTIDADE DOCUMENTO
Identificador do documento
Identificador único atribuído ao documento no ato de sua captura
Definição
(Interno do sistema).
Identificar de forma unívoca o documento para que o Sistema
Objetivo
possa gerenciá-lo.
Requisitos que atendem à Gestão do DC. 1.6.2 / 3.1.5 / 3.1.7 / 3.1.9 / 5.2.6 / 6.8.3
Elemento

Fonte: elaborado pelo autor.

Considera-se que os metadados são instrumentos para a busca e recuperação da informação, mas no caso dos documentos têm uma função a mais do ponto de vista arquivístico,
que é atender aos requisitos de administração, no caso, a determinação do ciclo de vida e,
portanto, o prazo de retenção dos documentos, base para decisões sobre localização e meio
de armazenamento, migração, etc.
Os metadados deste modelo são muito importantes para o DC, considerando seu valor documental, sua preservação e acesso com segurança e tendo em vista a possibilidade
de preservação por longo tempo em meio digital, também, proporciona muitas vantagens e
principalmente consultas rápidas.
Após a leitura da legislação e com o uso do documento DC na UFSM, contendo várias
informações como a logomarca, nome do aluno, frequência, matéria lecionada, carga horária,
avaliação e outras informações importantes, percebe-se como é omisso na legislação o local
e a forma de registro dessas informações, já que conforme a legislação a frequência é obrigatória.
Tendo em vista a autonomia da Universidade e o processo de encaminhamento da
versão final da Atualização do Regimento Geral da UFSM pela Pró-Reitoria de Planejamento
ao Conselho Universitário, a Pró-Reitoria de Graduação propôs alterações no Artigo 129, do
mesmo, com a seguinte redação na Seção V – Da Freqüência, no Artigo 108, § 2º, onde se lê:
Compete ao professor ministrante da disciplina verificar a situação de freqüência dos alunos,
acrescentar “e registrá-la no documento Diário de Classe”. Na seção VI – Art. 112, onde se
lê: Durante os períodos letivos serão feitas duas avaliações parciais, sendo que os resultados
deverão ser encaminhados, posteriormente, ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico para registro, substituir por, “registrados pelo professor ministrante da disciplina no
documento Diário de Classe”.
Após ter transcorrido o tempo necessário para discussão do assunto, a Comissão de Legislação e Regimentos elaborou o Parecer n.º. 031/2011, através do qual o Conselho aprovou
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a Atualização do Regimento Geral da UFSM, com as sugestões acima aprovadas. Estas alterações justificam-se pelo uso e valor das informações contidas no documento arquivístico DC.
Além da mudança na legislação para o Diário de Classe da UFSM, o mesmo começou
a ser produzido exclusivamente por meio do Portal do Professor via web, a partir do primeiro
semestre de dois mil e onze. Promove-se assim, a sustentabilidade, de acordo com o Plano de
Desenvolvimento Institucional 2011-2015 da UFSM. Desde então não há mais a impressão
do DC em folha A3. Com este procedimento foram obtidas vantagens como o tempo no preenchimento, mão de obra e espaço físico reduzidos, entre outros.
Este documento está sendo produzido no Sistema Web e no final do semestre letivo
vai ser impresso na folha A4 e assinado para guarda permanente, até a implementação total
e testes no sistema, quando deixará de ser impresso, e ficará somente a versão digital. Sendo
garantida sua preservação por meio de backup e também pelo armazenamento dos dados em
outro local fora do CPD, porém dentro da Instituição.
Neste contexto, o DC possui os requisitos e metadados conforme o modelo e-ARQ
Brasil, que podem garantir sua gestão, preservação e acesso com segurança por longo prazo,
a partir de sua implementação no Sistema Eletrônico.
A partir desta proposta implementada e avaliada, o bom funcionamento e suas vantagens servirão de ponto de partida para a Instituição tornar outros documentos de sua criação
em meio eletrônico, bem como servir de exemplo como documento arquivístico digital integrante do Sistema adaptado às políticas arquivísticas da UFSM e normatizado conforme o
modelo e-ARQ Brasil, para outras instituições e ou organizações.
Considerando a importância documental do DC, o modelo sugerido agrega valor por
garantir a sua preservação e acesso com segurança, tendo em vista a possibilidade de preservação por longo tempo em meio digital. Os metadados proporcionam vantagens como: possibilitar o armazenamento e administração de uma grande quantidade de dados com economia
de espaço, garantindo segurança, autenticidade e principalmente acesso rápido aos usuários.
Além disso, possibilitam transparência quanto a origem, história e qualidade da informação
por meio dos metadados.

Resultados e discussão
Apresentados os resultados da pesquisa através da verificação dos objetivos, demonstra-se que estes foram alcançados.
O modelo e-ARQ Brasil possui mais de trezentos requisitos recomendados para utilização na gestão arquivística de documentos no sistema. Para o Diário de Classe, foram es-
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colhidos mais de noventa requisitos, pois se entende que os demais não são usáveis para este
documento. Salienta-se que com os requisitos selecionados e aplicados, o DC torna-se um
documento arquivístico eletrônico autêntico e com condições de ser gerado, administrado,
migrado e preservado em meio digital.
Este modelo determina noventa e cinco elementos de metadados para as seis entidades.
Foi adotada também a trilha de auditoria para o DC e entende-se a mesma como uma entidade, que vai registrar toda e qualquer alteração no documento, portanto, vai ter um histórico
completo do DC.
Após a leitura da legislação e com o uso do documento Diário de Classe na UFSM,
contendo várias informações como a logomarca, nome do aluno, frequência, matéria lecionada, carga horária, avaliação e outras informações importantes, percebeu-se como é omisso,
na legislação, o local e a forma de registro dessas informações, já que, conforme a legislação,
a frequência é obrigatória.
Além da mudança na legislação para o Diário de Classe da UFSM, ele começará a ser
produzido exclusivamente por meio do Portal do Professor via web, após a fase de testes e implementações no sistema, quando passará a se caracterizar como um documento arquivístico
digital. Aumentando a sustentabilidade institucional de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2011-2015 UFSM.
Neste contexto, a pesquisa indica que o Diário de Classe possui os requisitos e metadados conforme o modelo e-ARQ Brasil, que podem garantir sua gestão, preservação e acesso
com segurança por longo prazo, a partir de sua implementação no Sistema.
Quando esta proposta for implementada e avaliada, o bom funcionamento e suas vantagens servirão de ponto de partida para a Instituição tornar outros documentos de sua criação em meio eletrônico, bem como servir de exemplo como documento arquivístico digital
integrante do Sistema adaptado às políticas arquivísticas da UFSM e normatizado conforme
o modelo e-ARQ Brasil, para outras instituições e ou organizações.

Conclusão
Este trabalho foi importante para o desenvolvimento geral do Departamento de Registro e Controle Acadêmico e Departamento de Arquivo Geral da UFSM, e poderá ser
continuamente aperfeiçoado, conseguindo diminuir, consideravelmente, o risco da
perda de documentos, de tempo e também de espaço físico, além de garantir a agilidade na
recuperação da informação e a segurança no acesso da mesma.
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Visando compreender e identificar modelos arquivísticos como ferramenta tecnológica e viabilizar a elaboração de documento em meio eletrônico para uso e armazenamento
com segurança, foram estudados modelos de referência. Optou-se pelo modelo e-ARQ Brasil, para elaborar um modelo com requisitos e metadados para o Diário de Classe da UFSM,
pois este modelo atende tanto objetos digitais como físicos e é recomendado para adoção nas
instituições públicas.
A elaboração do modelo para implantação do Diário de Classe Eletrônico alinhado a
legislação e as políticas arquivísticas da Instituição e do governo, juntamente com um conjunto de metadados definidos para este documento com base no modelo e-ARQ Brasil, possibilita sua gestão, preservação e segurança por longo tempo. Considera-se que a concretização do
modelo é um processo pioneiro de melhoria, pois a necessidade de implantar este projeto na
UFSM é evidente e com esta implementação, o arquivo será mais seguro e com muitas vantagens para os Departamentos envolvidos, bem como para a UFSM como um todo.
A implantação do modelo no Sistema fomentará o uso de metadados, não só de um
único documento, mas, em outros documentos desde sua criação. Este é o ponto alvo fundamental que em curto ou médio prazo poderá resultar em incremento na maturidade da gestão
arquivística na Instituição.
Na UFSM, o Diário de Classe tradicional, ou seja, em folha A3, impresso e utilizado
há muito tempo, poderá ser abolido com a implementação do Diário de Classe Eletrônico.
Isso se justifica pela agilização no processo de registro, armazenamento e recuperação das
informações, além da diminuição do gasto excessivo de impressão em papel que chega a,
mais ou menos, seis mil formulários por semestre, mão-de-obra e também do espaço físico
no arquivo.
O Diário de Classe Eletrônico, para ser implementado, necessita ter as suas normativas
de utilização descritas no Regimento Geral da Instituição, conforme está. Mas deverá conter
claramente os procedimentos complementares e regulamentação de uso. Portanto, sugere-se
a criação de uma regulação específica para este fim.
Quando houver um Repositório Digital na Instituição, para gerenciar os documentos
digitais de acordo com a legislação e políticas arquivísticas estabelecidas, o Diário de Classe é
um documento que reúne as condições mínimas necessárias para ser gerenciado eletronicamente, mantendo sua preservação e acesso com segurança não só no SIE, mas no repositório
também.
A partir deste trabalho, sugere-se que sejam realizados outros trabalhos de pesquisa
científica sobre a gestão, preservação e segurança das informações criadas, armazenadas e
manipuladas no sistema pelas organizações,em especial na UFSM.
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O banco de dados sob um olhar arquivístico
através da Ciência da informação – comunicação,
informação e conhecimento

Gilberto Fladimar Rodrigues Viana
Telma Campanha de Carvalho Madio

Este trabalho propõe-se a analisar, sob o enfoque da Comunicação, Informação e Conhecimento,o tratamento dispensado aos documentos arquivísticos digitais no Sistema de
Informações para o Ensino (SIE), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), aplicado
ao módulo Produção Institucional – registro e alteração de projetos de pesquisa do Centro
de Artes e Letras.Seu desenvolvimento deu-se através de levantamentos, em níveis de acessos
gerenciais e de consulta ao próprio sistema.
O trabalho está relacionado à minha atuação profissional,1 uma vez que, no exercício
do cargo de arquivista na UFSM, desempenhei, até recentemente, a função de responsável
pelo Gabinete de Projetos do Centro de Artes e Letras (CAL), dessa Instituição de Ensino
Superior – IES, que abrange assuntos diretamente vinculados aos que trato profissionalmente.
No desempenho dessa função, mantive e continuo mantendo estreita interlocução com os
profissionais responsáveis pelo Centro de Processamento de Dados (CPD), da referida instituição, em especial, com os de programação, envolvidos no SIE, no módulo Acadêmico, item
Produção Institucional, subitem Registro e Avaliação de Projetos.

1

Servidor Público Federal da Universidade Federal de Santa Maria, no cargo de Arquivista, na função de Diretor do Gabinete de Projetos do Centro de Artes e Letras no período de 1992 a 2012.
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Essa atuação profissional também é analisada sob o enfoque da Ciência da Informação,
para que se resgatem autores que contribuam para as argumentações ao longo deste trabalho.
Recorre-se, inicialmente, a Davenport, (1998, p. 19) através da obra Ecologia da Informação, na qual o autor expõe sua ideia sobre os profissionais de TI: “Da perspectiva do
gerenciamento da informação, é fácil capturar, comunicar e armazenar os dados. Nada se
perde quando representado em bits2 o que, certamente, conforta o pessoal de TI”. Davenport
faz, assim, uma provocação em relação aos profissionais de TI referindo-se aos super poderes
dos “bits”.
O presente tema também é tratado sob a luz da obra “A inteligência coletiva”, de Pierre
Lévy (1998, p. 28), na qual afirma: “[...] é uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva
das competências”.
Outro autor ao qual se reporta é Marshall McLuhan, através de sua obra “Os meios de
comunicação como extensão do homem”, em que descreve o uso das tecnologias como extensões do homem, especialmente ao afirmar que:
Hoje, as tecnologias e seus ambientes consequentes se sucedem com tal rapidez que um ambiente já nos prepara para o próximo. As tecnologias começam a desempenhar a função da arte, tornando-nos conscientes das consequências psíquicas e sociais da tecnologia. (MCLUHAN, 1964, p. 12)

A situação dos documentos arquivísticos é uma temática que envolve todos os profissionais ligados à arquivística, assim como os que atuam especificamente na área de informática e, também, os dirigentes de uma instituição. Conforme ICA (2005):
Os arquivistas devem trabalhar em conjunto com gestores dos sistemas que
suportam o desenvolvimento de normas transversais na administração para
a interoperabilidade de sistemas, a normalização da gestão da informação e
outras iniciativas similares. (ICA, 2005, p. 30)

Essa atuação mostra-se necessária na medida em que as organizações se deparam com
um volume elevado de informações arquivísticas em seus bancos de dados e esses podem,
muitas vezes, carecer de um tratamento adequado.
Sobre a mudança de paradigmas, onde se associa a arquivística em relação à mudança
do suporte papel para o digital, cita-se Lemos (2008), quando afirma que o Pós-Segunda

2

É a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida, usada na Computação.
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Guerra Mundial foi o marco decisivo para um novo paradigma, onde as várias descobertas
tecnológicas (energia nuclear, informática e outras) passariam a fazer parte da vida das pessoas e das instituições, constituindo-se na célebre “sociedade de consumo e do espetáculo”
sedimentando, assim, o alicerce para a cibercultura.
A cibercultura é um fato real e que também faz parte do quotidiano das instituições,
como no caso do presente estudo.
O banco de dados de uma instituição deve ser preservado como fonte de informações
arquivísticas dignas de crédito e tratadas adequadamente, conforme o regramento e as normatizações específicas.
Portanto, através deste trabalho, pretende-se enfocar as situações relacionadas ao banco de dados de projetos da UFSM sob a luz dos preceitos teóricos da Arquivologia e da Ciência da Informação, dentro da perspectiva da Comunicação, Informação e Conhecimento.

Arquivologia
Neste tópico, tem-se como objetivo apresentar o quadro da Arquivologia em relação a
conceitos da área, dos documentos digitais, assim como os estudos sobre dados, informação
e conhecimento; esses sob a tutela dos teóricos da Ciência da Informação.
Inicialmente, destaca-se o que Bellotto diz sobre “fundo de arquivo”:
É um universo arqueológico a identificar, balizar, ordenar, descrever e analisar de modo a possibilitar a preservação de sua organicidade, de sua integridade física, e a disseminação de informações extraídas de seus elementos,
colocando-as em condições de apreensão e uso plenos. (BELLOTTO, 2007,
p. 13)

Aponta-se, também, o estudo de Jardim, (1995) que delineia o universo de atuação dos
profissionais arquivistas em relação a um Sistema Nacional de Arquivos no Brasil e, também,
onde discorre sobre o estágio atual da atuação desses profissionais. Desse autor, destaca-se a
seguinte afirmação: “Neste palco nem sempre iluminado, uma categoria profissional ainda
emergente, a dos arquivistas, é o principal ator, quase um figurante, contido e perifericamente
situado nesta cena”. (JARDIM, 1995, p. 73)
A partir do que afirmam Bellotto e Jardim, passa-se a considerar o enfoque arquivo
(documentos) em relação às informações arquivísticas dos registros e alterações de projetos
no SIE, do CAL.
Para discorrer sobre a função arquivística, tomou-se por base o seguinte conceito:
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A função arquivística é o conjunto de atividades relacionadas que contribuem
e são necessárias para cumprir os objetivos de salvaguarda e preservação de
documentos de arquivos definitivos e assegurar que esses documentos são
acessíveis e inteligíveis. (ICA, 2005, p. 11)

A função arquivística, porém, é mais abrangente do que aqui expresso. Isso porque, na
atualidade, o arquivista e os profissionais que trabalham com a informação no suporte digital
se deparam com uma situação já na fase de produção dos documentos, ou seja, no planejamento do sistema de arquivo. Esse, por sua vez, tem como missão garantir a manutenção e a
preservação dos documentos quanto a sua autenticidade, fidedignidade e acessibilidade no
decorrer do ciclo de vida documental. Soma-se a essas características a integridade do documento.
Como forma de contextualização do enfoque arquivístico, dentro da área da Ciência da
Informação, recorre-se aos autores: McLuhan (1964), Lemos (2002), Davenport (1998) e da
OCDE (2005), além de outros autores, cujo enfoque específico é a arquivística.
Em relação à dedicação “profissional” aliada a desafios, a qual se associa à situação
enfrentada por profissionais da área de Ciência da Informação, em especial, os arquivistas,
resgata-se o que McLuhan (1964, p. 13) diz sobre uma: “famosa experiência de Hawthorne, na
fábrica da Western Eletric”: “[...] quando os operários conseguem juntar esforços num trabalho de aprendizado e descoberta, a eficiência que daí resulta é simplesmente extraordinária”.
Seguindo a mesma linha de McLuhan, ao referir-se às descobertas como desafios, citase Lemos, (2002) quando trata da inflexibilidade das tecnologias analógicas como tecnologia
ultrapassada e, em contrapartida, enfatiza o aspecto positivo da flexibilidade das tecnologias
digitais e suas facilidades, afirmando:
Com o digital, a forma de distribuição e de armazenamento são independentes multimodais, onde a escolha em obter uma informação sob a forma
de textual, imagética ou sonora é independente do modo pelo qual é transmitida. Nesse sentido, as redes eletrônicas constituem uma nova forma de
publicações (a eletrônica), onde os computadores podem produzir cópias tão
perfeitas quanto a original. (LEMOS, 2002, p. 69)

Mesmo dentro do universo digital, é importante destacar as funções arquivísticas: produção, avaliação, aquisição, conservação, classificação, descrição e difusão, pois todas essas
funções são consideradas muito importantes. Enfatiza-se a função de classificação onde o
princípio elementar é o “da proveniência” e o da “ordem original”.
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Além das características supracitadas, com relação às funções arquivísticas, também
conforme ICA, (2005) duas outras são consideradas muito importantes: a sua autenticidade
– “significa que o documento de arquivo é o que pretende ser”, e a sua fidedignidade – “servir
de prova digna de crédito”.
Ainda quanto à autenticidade, pode-se dizer que o documento deverá manter suas
características originais quanto ao contexto, à estrutura e ao conteúdo, sendo isso definido
como coerência, com o fim para o qual o documento foi criado.
Uma contribuição teórica que pode colaborar para o melhor entendimento da questão
sobre autenticidade de documentos, enquanto objeto digital,é apresentada por Ferreira (2006):
Para atingir esse objectivo é fundamental documentar devidamente a proveniência do objecto, contextualizar a sua existência, descrever a sua história
custodial e atestar que a sua integridade não foi comprometida, i.e. provar
que existe um conjunto de propriedades, consideradas significativas, que foram correctamente preservadas ao longo do tempo. (FERREIRA, 2006, p. 50)

Essas considerações sobre autenticidade também estão expressas sob a estruturação de
normas, através do Conarq – Conselho Nacional de Arquivos, da e-ARQ Brasil e da Norma
ISO n. 15.489-1,3 ao tratar dos requisitos de gestão de documentos de arquivo.
Quanto à fidedignidade, essa é a qualidade atribuída ao documento referente a sua
capacidade de “servir de prova digna de crédito”.
Cabe destacar os estudos de Lemos, (2002, p. 101) quando arrola os momentos da
evolução dos sistemas de “tratamento automático da informação”, em que cita Braton ao se
referir ao início do tratamento “automático da informação” que ocorreu entre os anos de
1940 e 1960, influenciado principalmente pela cibernética, a inteligência artificial e demais
tecnologias descobertas no período, considerando esse um primeiro momento. No segundo
momento, entre os anos de 1960 e 1970, caracterizado pelos sistemas centralizados “ligados
a universidades e à pesquisa militar” dos “minicomputadores” computador pessoal (PC). Já,
em um terceiro momento, a partir de 1970, esse é identificado pela inovação do microcomputador, assim como, das “redes telemáticas”. Lemos (2002, p. 102) ainda considera que se vive
um quarto momento dos anos 1970 a 2000, sendo, em meados dos anos 1980, caracterizado
pela “popularização do ciberespaço” e, na sequência, na década de 1990, tendo como marco
principal o “computador conectado”.
Contextualiza-se a dicotomia observada entre o individual (intranet) e o coletivo (internet) tendo como foco a amplitude do ciberespaço e seu potencial de conectividade na so3

Disponível em: www.tavanir.org.ir/tech-doc/nezam/iso_15489-1.pdf
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ciedade/coletivo, expresso no pensamento pós-moderno. Dentre os teóricos do pensamento
pós-moderno, destacam-se: Maffesoli, Subirats e Jameson, sendo que esse último também
enaltece a morte do sujeito a exemplo dos já citados, ou o fim do individualismo. Nesse sentido, Lemos (2002) também reforça a ideia multifacetada do sujeito social:
É justamente o declínio de individualismo que dá forma à pós-modernidade
social. Para dar conta das relações sociais contemporâneas, não podemos falar
mais a partir de uma perspectiva individualista, contratual, a partir de uma
estrutura mecânica que marcou a modernidade. Pelo contrário, devemos estar
atentos aos múltiplos papéis dos sujeitos sociais. (LEMOS, 2002, p. 66)

No universo das organizações considera-se a questão dos documentos arquivísticos
quanto a sua natureza orgânica e funcional. A respeito disso, Silva assim se refere:
A natureza orgânica da informação arquivística se relaciona ao fato de que
tal informação é produzida a partir de uma estrutura organizacional com setores, departamentos e divisões interdependentes com objetivos comuns, e a
natureza funcional diz respeito às diferentes funções e usos dessas informações produzidas. (SILVA, 2008, p. 45)

Partindo da realidade das organizações que, em sua ampla maioria, trabalha de maneira direta ou indireta com dados, informação e conhecimento, cabe uma explanação das
distinções entre eles e se recorre à tabela que consta na obra de Davenport, (1998, p. 18) na
qual são descritas as referidas distinções:
Tabela – Dados, informações e conhecimento
Dados
Simples observações sobre o estado
do mundo
Facilmente estruturado
Facilmente obtido por máquinas
Frequentemente quantificado

Informação
Dados dotados de relevância
e propósito
Requer unidade de análise
Exige consenso em relação ao
significado
Exige necessariamente a mediação
humana

Facilmente transferível

Conhecimento
Informação valiosa da mente humana
Inclui reflexão, síntese, contexto
De difícil estruturação
De difícil captura em máquinas
Frequentemente tácito
De difícil transferência

Fonte: Davenport (1998, p. 18).

Lemos (2002, p. 19) define dados como “observações sobre o estado do mundo”. Esseautor tem como parâmetro os objetivos da organização que os utiliza, ou seja, se a organização
concentra investimentos em TI. Também afirma que a informação é de difícil transferência,
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ou seja, sua transferência não é integral, pois exige análise e interpretação através da interferência do homem, perdendo assim parte de suas características originais. Nesse contexto,
destaca-se Peter Drucker, o qual define informação como “dados dotados de relevância e
propósito”. (DRUCKER apud DAVENPORT, 1998, p. 19)
Quanto ao conhecimento, Davenport (1998, p. 19) intensifica sua explicação em função da complexidade que o termo exige, referindo-se à dificuldade em gerenciá-lo e, também,
da fácil modificação por parte de quem o reflete e o interpreta.
Davenport (1998) recorre a Ikujiro Nanaka (estudioso da área de gestão do conhecimento, e um dos autores do livro “Criação de Conhecimento na Empresa”) para enfatizar a
complexidade do termo, fazendo alusão ao conhecimento tácito que existe “na mente humana
e é difícil de explicitar”. (NAKATA apud DAVENPORT, 1998, p. 19)
Quanto à comunicação, cabe destacá-la em dois sentidos, ambos analogamente: no
primeiro, a comunicação na sua expressão mais ampla, onde McLuhan (1964) exalta que a
extensão do conhecimento se dará tanto de forma coletiva como segmentada para toda a
sociedade, a exemplo do que já acontecera com extensões sensoriais transportadas “através
dos diversos meios e veículos”. No segundo, quando se refere a Davenport, (1998) sobre comunicação escassa, ou seja, a do desconhecimento das necessidades dos usuários por parte
dos tecnólogos, situação comum em muitas organizações.

O profissional da Ciência da Informação
Contextualiza-se os profissionais da Ciência da Informação em suas várias profissões,
em particular o arquivista, com relação à necessidade de desenvolverem algumas habilidades
no que concerne a sua atuação nas organizações, principalmente tendo uma visão ampla de
todos os aspectos que as envolvem.
Em especial, o profissional arquivista deve ter também uma visão estratégica referente
às várias implicações que a administração de acervos arquivísticos tem com as atividades das
organizações.
Nesse sentido, Rodrigues (2009, p. 9) enfatiza a importância da atuação do arquivista
ao afirmar que: “O arquivista deve ser capaz de analisar criticamente a realidade que se coloca
à luz de conhecimentos teóricos e de atuar com competência de modo autônomo e consequente”.
Cabe destacar o que a publicação da Organização de Cooperação e Desenvolvimento
Econômicos – OCDE (2005) discorre sobre os “requisitos de qualificação” em relação aos
“profissionais do conhecimento” frente às novas TCIs (Tecnologias da Informação e Comu-
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nicação), consideradas como conjunto de tecnologias usadas para reunir e compartilhar informações,
[…] as empresas sugerem a existência de uma associação positiva entre os
ganhos de produtividade e o trabalho dos profissionais do conhecimento. O
crescimento sustentado de novas indústrias de TCIs e a difusão dessas tecnologias em todos os setores criaram novos requisitos de qualificação. Entretanto, apesar da importância dessas novas competências, há grandes dificuldades
conceituais e práticas para defini-las e mensurá-las, em particular nas áreas
que tem por base as tecnologias da informação, onde as mudanças são rápidas. (OCDE, 2005, p. 239)

Quanto às competências e às qualificações, conforme a OCDE, (2005, p. 241) mesmo
considerando o reconhecimento de sua importância para o crescimento econômico, não fica
claro quais são suas características ou elementos que interferem de forma decisiva nos processos de crescimento econômico.
Pode-se dizer que existe uma adaptação decorrente da falta de informação sobre a existência de profissionais “do conhecimento e da informação”, que reúnam as devidas competências e qualificações exigidas para os postos de trabalho pertinentes à área da Ciência da
Informação.
Em relação à evolução da informática, que inicialmente foi criada com fins estratégicos e, depois, evoluiu para o computador pessoal – PC, conforme Lemos, (2002, p. 103) cabe
resgatar a expressão “amigável” ou pouco amigável, que fora empregada para definir a busca
de melhorias na interatividade entre o homem e a máquina PC, que se dá através da implementação de recursos como editor de texto, mouse e outros, como as interfaces, que hoje são
recursos comuns e considerados como parte do computador. Essas melhorias foram objetivadas a fim de facilitar o trabalho dos pesquisadores envolvidos com as questões estratégicas do
estado norte-americano, tais como o armazenamento e a indexação de informações úteis aos
pesquisadores. Em um primeiro plano, as melhorias foram dirigidas às questões estratégicas
do estado americano – USA, estratégias essas cunhadas por Vannevar Bush, coordenador de
pesquisa das forças armadas americanas. (LEMOS, 2002, p. 103)
Cabe salientar a mola propulsora do incremento dos meios de comunicação como
extensões do homem. Nesse sentido, McLuhan (1964, p. 65) enfatiza que: “Socialmente, a
acumulação de pressões e irritações grupais conduz a invenção e a inovação como contra-irritantes. A guerra e o temor da guerra sempre foram considerados os maiores incentivos à
extensão tecnológica de nossos corpos”.
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Portanto, as situações adversas são comuns a todas as instituições, sendo que, no caso
de uma instituição pública, como é a universidade, essa não foge à regra, uma vez que a questão de sistemas de arquivo envolve vários aspectos e de uma forma bastante complexa. Assim,
um sistema de arquivo pode fazer parte ou não das prioridades da instituição. Cabe salientar
que o profissional arquivista não deve ser passivo em relação às situações que exijam atitudes
proativas, ou seja, o profissional deve conquistar seu espaço e reconhecimento para se tornar
visível e audível dentro da organização.
Pode-se observar que a busca de melhorias tecnológicas passou a ser uma das prioridades dos órgãos públicos. Enfocando as Tecnologias da Comunicação e da Informação – TICs
nas empresas públicas, destaca-se seu incremento, conforme citado pela OCDE:
A utilização de PCs e de servidores está muito difundida entre as empresas e
os órgãos públicos. Entre 1992 e 1999, a base de PCs instalados no ambiente de trabalho (empresas e órgão públicos) mais do que triplicou nos países
da OCDE. Durante a segunda metade da década, o número médio de PCs
em cada cem funcionários administrativos aumentou muita rapidamente na
maioria dos países da OSDE, porém os países diferem consideravelmente.
(OCDE, 2005, p. 324)

O incremento de TICs trouxe ao cidadão e à sociedade, a possibilidade de usufruírem
de uma interação com os órgãos públicos em todas as instâncias e, para os mais variados fins,
tal estrutura configura o governo eletrônico, conforme a OCDE (2005).
Cabe também destacar, conforme a OCDE, (2005) a parte da declaração de Ottawa, de
1998, sobre autenticação para o comércio eletrônico, enfatizando que mesmo os governos não
tendo restrições legais quanto ao aceite de documentos eletrônicos, esses podem deixar de ser
utilizados por falta de base tecnológica.
Depreende-se, pois, que a inexistência ou a deficiência de uma infraestrutura adequada
aos “meios eletrônicos” pode determinar a sua não utilização, mesmo que essas tecnologias
estejam disponíveis no mercado.
Portanto, as deficiências tecnológicas podem afetar, no que concerne ao cidadão, o seu
acesso às informações ou aos serviços que necessite. No que se refere aos serviços on-line, à
prestação de contas e a outros serviços, o bom funcionamento desses sistemas vai depender
das prioridades que a instituição define para eles e, também, da forma como essas informações forem produzidas, mantidas e divulgadas pela instituição. Cabe ao profissional arquivista, assim como aos demais profissionais da área da Ciência da Informação, o zelo pela base de
dados e ao seu acesso.
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Em relação às instituições e suas realidades, destaca-se outra citação de Lévy (1998,
p. 23): “As instituições nas quais vivemos são igualmente territórios, ou justaposições de
territórios, com suas hierarquias, burocracias, sistemas de regras, fronteiras, lógicas de pertença ou de exclusão”. Coloca-se tal afirmação frente a uma situação do SIE/UFSM que
funciona somente no sistema intranet, ou seja, não é disponibilizado em rede externa (internet), privando o acesso pelos usuários internos (alimentadores do sistema), os externos,
e em especial a toda comunidade ao banco de dados.
A esse respeito, cabe resgatar a declaração de um dos responsáveis pelo CPD da UFSM,
quando perguntado sobre essa situação, conforme Viana:
Como você vê a questão do SIE operar somente Intranet? É, isso aí é ruim,
né? Isso para os professores é ruim. A gente nota que o sonho dos professores
é poder fazer tudo pela internet, né? Poder registrar projeto, parte da produção institucional, a parte do acadêmico. Tudo que fosse ligado ao professor,
o ideal é que fosse web, não fosse aplicação, que rodasse na máquina dele.
Então, se tivesse [...] um módulo web, seria [...] bom para os professores. Seria
pontos para nós que o sistema seria visto de uma forma melhor e seria bom
para eles também, que poderiam trabalhar de casa. Porque é uma coisa que
os professores reclamam, né? Eles querem trabalhar de casa e não conseguem.
(VIANA, 2011, p. 140, grifo do autor)

Recorre-se a Lévy (1998) para enfatizar o caráter interacionista que os indivíduos envolvidos com o “saber” desfrutam como algo nato, isto é, de sua natureza “do ser social” do
“indivíduo”, mesmo que eventualmente esteja isolado.
A respeito da política pública de informação referente à preservação da informação
arquivística governamental, Silva (2008) faz a seguinte consideração:
As atenções direcionadas à preservação dos documentos de arquivo apenas
quando considerados “históricos” e integrados ao “patrimônio arquivístico”
devem voltar-se para a preservação da informação arquivística de uso corrente, administrativo, funcional e estratégico na expectativa de atender, no
presente e no futuro, a sociedade. (SILVA, 2008, p. 114)

Pode-se considerar que o “profissional do conhecimento” (profissionais que abranjam formação em informática, engenharias e ciências sociais e aplicadas), conforme OCDE,
(2005, p. 239) tem um vasto mercado de trabalho, visto que engloba várias profissões e, principalmente, os da área da Ciência da Informação. Nesse caso em particular, o profissional arquivista, recorre-se a um estudo realizado através da OCDE, (2005) afirmando que, nos USA
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e União Europeia, o mercado de trabalho dos profissionais da área da Ciência da Informação
encontra-se em uma situação privilegiada.
A internet é uma das tecnologias que mais contribuiu para a formação de grupos sociais em redes mundiais, tendo seu início com a Usenet, concebida entre 1979-1980 por dois
estudantes americanos, seguida pelo Chat desenvolvido em 1988 por Jarkko Oikarinen na
Finlândia e, com os cibercafés fundados em 1984, por Kate Galloway e Sherrie nos USA. Destaca-se ainda, o correio eletrônico (e-mail) como uma ferramenta da Arpnet em 1969. Para
destacar tal ferramenta, cita-se Saffo e Leslie que enfatizam sua importância como forma de
resgate da escrita. Ressalta-se o fato de que a interface acontece de forma eletrônica através da
tela do computador.
Recorre-se também a Lemos, (2002) quando se refere às tecnologias e, em especial,
à Internet, que fazem com que a noção de pertencimento se estabeleça entre indivíduos ou
grupos, independente das distâncias territoriais.
Associa-se a questão da internet tendo como exemplo o questionamento realizado por
parte do profissional da Ciência da Informação, o arquivista aos usuários do sistema, coordenadores de projetos da UFSM/CAL, em relação ao uso da internet para divulgação de projetos
e a disposição de seus produtores (docentes) em disponibilizá-lo por essa via, considera-se a
questão levantada por Viana (2011) em que se pergunta o que segue:
Tabela 4 – Você tem interesse que os seus projetos que fazem parte do sistema
de registro de projeto sejam divulgados através da Internet?
Unidade
Não-resposta
Sim
Não
TOTAL

Quantidade
4
51
11
66

Percentual
6%
77%
17%
100%

Fonte: Viana (2011).

Levantou-se a questão entre os docentes do CAL/UFSM, observando-se a resistência
de alguns em disponibilizarem através da internet seus projetos, embora em um percentual
pouco expressivo.
Em relação à postura de alguns docentes que não admitem a divulgação de seus projetos, pode-se associar tal posição como coincidente com as ideias do movimento tecnorrealista, movimento criado em 1998 por um grupo de intelectuais americanos, cujo objetivo era
estabelecer um meio termo – racional – entre as ideias otimistas e pessimistas no contexto
da cibercultura, cujo grupo elaborou um manifesto de oito pontos, em que se destaca o sexto
deles:
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A informação quer ser protegida. É verdade que o ciberespaço e outros recentes descobrimentos estão desafiando nossas leis de proteção aos direitos
autorais e à propriedade intelectual. A reposta, entretanto, é não esmagar os
estatutos, e os princípios existentes. Ao contrário, temos que atualizar leis e
interpretações antigas, de forma que a informação receba a mesma proteção
que existe no contexto das velhas mídias. (LEMOS, 2002, p. 250)

Em contrapartida, Lemos (2008) expressa sua opinião sobre a ideia tecnorrealista em
relação à mediação do acesso à informação através da “atitude cyberpunk”, quando se refere
que: “toda a informação deve ser livre”.
Associa-se essa questão da informação ser livre, como afirma Lemos, (2002) aos cuidados do profissional arquivista em relação ao desenvolvimento de sistemas de arquivo, ou seja,
é exigida uma versatilidade do arquivista quanto a sua relação com outros profissionais da
área da Ciência da Informação envolvidos na produção documental. Nesse aspecto, a Norma
ISO n. 15.489-14 trata, de forma expressa, as questões políticas e os requisitos necessários para
uma eficiente gestão documental.
Elementos que reforçam o valor do documento de arquivo são os metadados, a respeito
dos quais, a Norma ISO n. 15.489-1, ao enfocar a gestão de documentos, define: “Informação
que descreve o contexto, conteúdo e estrutura dos documentos de arquivo e da sua gestão ao
longo do tempo”.
Dessa forma, os metadados podem ser úteis sob vários aspectos que envolvam os documentos de arquivos digitais, pois fornecem informações arquivísticas sobre a produção do
documento. Constituem-se em um detalhamento de todas as modificações/alterações procedidas no documento, ou seja, apresentam informações arquivísticas contextuais sobre as
atividades da organização na etapa de produção do documento.
Um dos documentos que dá sustentação ao profissional arquivista é “O Modelo de
Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos – e-ARQ
Brasil” que enfatiza o tratamento dos documentos em formato digital no contexto da Arquivologia, bem como da área da Ciência da Informação. A respeito do referido documento, que
também abrange os fundamentos da diplomática contemporânea considerando a análise da
gênese dos documentos, das relações desses com os fatos neles representados, bem como a
identificação e estudo dos seus produtores, cabe citar Duranti ao tratar da significação dos
“registros documentais” para diplomática ao dizer que:

4

Disponível: < www.tavanir.org.ir/tech-doc/nezam/iso_15489-1.pdf>.
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Essa capacidade dos registros documentais de capturar os fatos, suas causas e
consequências, e de preservar e estender no tempo a memória e a evidência
desses fatos, deriva da relação especial entre os documentos e a atividade da
qual eles resultam, relação essa que é plenamente explorada no nível teórico
pela diplomática e no nível prático por numerosas leis nacionais. (DURANTI, 1994, p. 50)

Ainda no tocante à diplomática no viés arquivístico, Rondinelli (2005, p. 56) afirma: “A
análise diplomática de um documento arquivístico pressupõe uma relação entre a palavra e o
mundo, o que significa buscar entender o mundo através do documento”.
A questão da diplomática associa-se às da segurança e preservação do documento independente do suporte. No que tange às propriedades significativas de documento digital,
assim como suas implicações, são assim consideradas por Ferreira (2006, p. 52):
A definição das propriedades significativas de um objecto digital influencia
directamente a forma como este deverá ser preservado. Quanto maior for o
número de propriedades significativas, maiores serão os requisitos relativamente à infraestrutura tecnológica necessária para suportar a preservação.

Ainda em relação à segurança da informação de documentos gerados e mantidos no
sistema de registros e alterações de projetos, cabe destacar o que declara Rondinelli (2005,
p. 65): “Quanto mais rígidas, detalhadas as regras e o estabelecimento de rotinas terão como
resultado mais fidedignidade”. Isso faz com que o estabelecimento de regras garanta a “idoneidade” de um sistema.
Em relação à preocupação constante dos administradores de sistemas, para que esses
sejam estáveis, Davenport (1998) enfatiza que essa é uma situação onde os administradores
não conseguem controlar por muito tempo, por mais eficaz que seja o planejamento dos sistemas.
Como forma de encerramento e contextualização dos assuntos tratados ao longo deste tópico, serve-se de McLuhan (1964) quando diz que independente do “meio ou estrutura” existe um “limite de ruptura” e para isso, cita oeconomista, filósofo e sociólogo Kenneth
Bouldin, autor da obra A Imagem: Conhecimento na Vida e Sociedade (BOULDING apud
MCLUHAN, 1964, p. 56) “[...] chama limite de ruptura, no qual o sistema subitamente se
transforma em outro ou atravessa um ponto irreversível em seu processo dinâmico”. Tal citação associa-se às situações que o profissional arquivista e os demais profissionais da área da
Ciência da Informação se deparam nas organizações onde atuam e que, através da evolução
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tecnológica, as rupturas continuaram acontecendo sob todos os aspectos através do homem
(indivíduo).

Conclusão
Teve o presente trabalho o objetivo de refletir, sob o enfoque da Comunicação, Informação e Conhecimento,o tratamento dispensado aos documentos arquivísticos digitais
no Sistema de Informação para o Ensino – SIE/UFSM, aplicado ao módulo Produção Institucional – registro e alteração de projetos de pesquisa do Centro de Artes e Letras, no SIE/
UFSM. A partir da contextualização do referido sistema na perspectiva da área da Ciência da
Informação, mais especificamente em relação à Arquivologia, foi possível aprofundar a reflexão sobre as situações que implicam na consistência das informações arquivísticas do banco
de dados que abriga o sistema de registro e alterações de projetos. Em especial, analisou-se
o cenário que envolve os profissionais da área da Ciência da Informação e os usuários que
alimentam e utilizam o sistema.
Apresentou-se o quadro da Arquivologia no tocante a conceitos pertinentes especificamente a essa área, assim como referentes à área da Ciência da Informação, enfocando as
implicações profissionais inerentes à área e aplicadas ao sistema – SIE, banco de dados de projetos. Também se contextualizou a situação desse banco de dados, as questões institucionais
e comportamentais do grupo de usuários e dos administradores do sistema. Destacou-se as
questões que estão na contramão da evolução tecnológica, recorrendo-se aos teóricos da área
da Ciência da Informação, ficando claro que a ideia de sistemas hermeticamente fechados
não coadunam com a ideia da sociedade em rede – internet, como no caso do funcionamento
do SIE que é intranet. Abordou-se, através de citações de autores da Sociologia e de outras
áreas, as limitações dos administradores de sistemas em contar com situações estáveis por
longos períodos. Constatou-se que o avanço tecnológico através das TICs nos órgãos públicos é uma realidade e que as administrações devem investir em infraestrutura para que os
sistemas funcionem adequadamente. Enfatizou-se que os dirigentes das instituições devem
ser sensibilizados pelos profissionais da área da Ciência da Informação sobre a necessidade
que as informações que fazem parte deste banco de dados sejam disponibilizadas ao meio
acadêmico, assim como outros segmentos da sociedade.
Conclui-se, portanto, que as contribuições teóricas trabalhadas neste texto nos permitiram uma melhor visualização da atuação do profissional da área da Ciência da Informação,
mesmo considerando que algumas situações são mais pertinentes ao profissional arquivista,
embora abranjam toda a área. As contribuições teóricas elencadas neste trabalho corrobora-

454

REPARQ.indd 454

Gilberto Fladimar Rodrigues Viana / Telma Campanha de Carvalho Madio

16/10/15 09:22

ram para que a ideia de partilhar seja entendida e praticada por todos os profissionais da área
da Ciência da Informação.
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A WEB 2.0 e as instituições arquivísticas
nacionais de países de tradição ibérica:
uma reflexão sobre a cultura participativa

Louise Anunciação Fonseca de Oliveira
Maria Teresa Navarro de Britto Matos

Este trabalho tem como objetivo apresentar o resultado do projeto de pesquisa de mestrado – O uso das ferramentas web 2.0 nas instituições arquivísticas nacionais de tradição
ibérica: uma reflexão sobre a cultura participativa –, desenvolvido no âmbito do Programa de
Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia, no período de
2010 a 2012 (OLIVEIRA, 2012).
Na área de Ciência da Informação, e mais especificamente em Arquivologia, nas duas
últimas décadas, com a ampliação do uso das tecnologias de comunicação e informação, uma
tendência de concentrar as pesquisas em temas relacionados ao acesso à informação vem se
afirmando e conquistando espaços. Diferentemente do período anterior, a ênfase, segundo
Jardim e Fonseca, (2004, p. 1, grifo nosso) “[...] desloca-se do acervo para o acesso [...]”. Ao
longo da década de 90 do século XX e o início do século XXI, intensifica-se a utilização da
internet e a inclusão de instituições e serviços arquivísticos em ambiente web.
A intensificação do uso da internet oferece à Arquivologia a possibilidade de dispor da
web, um espaço digital a ser utilizado para facilitar o acesso à informação arquivística. A web
2.0 é um fenômeno social relativamente recente. Mas, a transferência e o acesso à informação
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arquivística no espaço da web 2.0 necessitam de aprofundamento conceitual como instrumento capaz de subsidiar a teoria e a práxis.
As singularidades e os aspectos gerais do universo arquivístico dos países de tradição
ibérica supõem identificar elementos históricos de uma possível raiz arquivística ibérica comum. Mas, também, como a forma pela qual se encontram as estruturas políticas e sociais
contemporâneas daqueles países confirmam ou distanciam a existência de um tronco comum. Com esta visão, Conde e Jardim afirmam que:
O processo colonizador conduzido pela Espanha e Portugal a partir do século XVI condicionou, com distinta intensidade, processos sociais diversos nos territórios colonizados nas Américas, Ásia e África. Os projetos de
nação, independência e formação dos Estados nacionais a partir do século
XIX ou posteriormente, no século XX, mostraram singularidades históricas
em vários países, acumulando-se, nesse período, marcos simbólicos, políticos, econômicos e culturais do processo colonizador. Nesse sentido, é
razoável a hipótese que exista uma matriz arquivística ibérica que caracterizaria um grupo de países que viveram a colonização espanhola e portuguesa. Estes países compartilham – a diferentes níveis – práticas, processos
e interpretações sobre o fenômeno arquivístico, vinculados a complexidade
das estruturas coloniais e pós-coloniais. (CONDE; JARDIM, 2012, p. 25,
tradução nossa)

Os autores referidos admitem uma hipótese: a existência de uma matriz arquivística
ibérica no grupo de países que foram submetidos ao domínio colonizador da Espanha e de
Portugal.
Devido à importância do fenômeno da web 2.0, considerou-se relevante delimitar o
universo espacial de estudo – os arquivos nacionais de tradição ibérica. Fundamentados neste
pressuposto, se estabeleceu as questões de pesquisa a seguir: As instituições arquivísticas nacionais de países de tradição ibérica estão incorporando e utilizando as ferramentas web 2.0
nos websites institucionais? A investigação deste problema foi norteada por objetivos que se
propuseram a aprofundar o conhecimento dos arquivos nacionais destes países no contexto
da web 2.0. Nesta perspectiva, definiu-se como objetivo geral identificar o uso das ferramentas web 2.0 pelas instituições arquivísticas nacionais de países de tradição ibérica. Os objetivos
específicos foram: a) mapear os websites das instituições arquivísticas nacionais de países de
tradição ibérica e b) identificar a presença de ferramentas web 2.0 nos websites das referidas
instituições arquivísticas nacionais.
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Problematização da pesquisa
No ano de 1999, o Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), o Banco Mundial e a Organização dos Estados Americanos promoveram a realização da Mesa Redonda Nacional de
Arquivos, nos dias 13 a 15 de Julho, na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Este evento teve como
objetivo definir um plano diretor, para curto, médio e longo prazo, com estratégias e ações a
serem implantadas, visando à modernização das instituições arquivísticas brasileiras, além de
estimular agências de fomento, nacionais e internacionais, no patrocínio de projetos na área
de Arquivologia. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 1999) Entre as recomendações
propostas no documento final da Mesa Redonda Nacional de Arquivos destaca-se:
- Estimular as instituições públicas e demais centros de documentação e informação detentores de documentos arquivísticos a dar ampla divulgação aos
seus instrumentos de pesquisa;
- Constituir, no Conarq, Câmara Técnica, com a participação de técnicos de
diferentes partes do país, com o objetivo de elaborar normas brasileiras de
descrição, compatíveis com as normas internacionais;
- Realizar, por intermédio do Conarq, campanha de marketing no sentido de
divulgar a importância dos arquivos;
- Fomentar a criação de redes coordenadas de arquivos, que permitam a difusão da informação, mediante campanha que facilite a conexão à Internet dos
principais arquivos brasileiros;
- Viabilizar a criação do Grupo de Trabalho em Arquivos Virtuais no Comitê
Gestor da Internet Brasil;
- Constituir grupo de trabalho para elaborar normas sobre a criação de sites de instituições arquivísticas. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS,
1999, grifo nosso)

O website de uma instituição arquivística deve ser visto como um instrumento de prestação de serviços – dinâmico e atualizável – e não As seis recomendações destacadas se
inserem no universo de 25 que foram propostas no documento final da Mesa Redonda Nacional de Arquivos. No entanto, as recomendações concentram-se em questões de difusão dos
arquivos e/ou da representação da informação de natureza arquivística. Vale registrar, ainda,
que das 06, 03 revelam preocupações específicas com a difusão no âmbito da internet. No
que tange a proposição de normas sobre a criação de websites de instituições arquivísticas, o
Conarq designou uma Comissão Especial, em novembro de 1999, para esse fim.
O resultado dos trabalhos da citada Comissão Especial constituiu-se em documento
que tem por título: Diretrizes Gerais para a Construção de Websites de Instituições Arquivísti-
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cas,1 publicado pelo Conarq, em dezembro de 2000. A finalidade deste documento é fornecer
um referencial básico para as instituições arquivísticas interessadas em criar ou redefinir seus
websites. Chama-se atenção para o fato de que, em decorrência do alto grau de obsolescência
tecnológica, o documento deverá, inevitavelmente, ser revisto e atualizado.
Ressalta-se a necessidade de incorporação das diretrizes para uso dos recursos da web
2.0 nos websites de instituições arquivísticas nesse documento, uma vez que surgiram no início do século XXI. Contudo, as reflexões sobre a necessidade dos websites de instituições
arquivísticas se revestirem de um novo significado para produtores e usuários da informação,
estão presentes nesse documento:
simplesmente como a reprodução de um folder institucional. Trata-se, na
verdade, de um espaço virtual de comunicação com os diferentes tipos de
usuários da instituição a ser gerenciado como parte da política de informação da instituição. Dado o potencial e as características da Internet, este
espaço, além de redefinir as formas de relacionamento com os usuários
tradicionais, poderá atrair outros que, por várias razões, difícil ou raramente
procurariam o Arquivo como realidade física. (CONSELHO NACIONAL DE
ARQUIVOS, 2000, p. 4, grifo nosso)

A ausência de abordagem do impacto da web 2.0 nesse documento, aliada a ausência
de políticas nas instituições arquivísticas voltadas para implementação e uso das ferramentas web 2.0 e a escassez de literatura acadêmico-científica nacional sobre o tema, dificulta a
incorporação e manutenção das práticas colaborativas que possibilitam a modernização das
instituições arquivísticas.
Nesse sentido, no ano de 2000, o Arquivo Nacional do Brasil realizou o Seminário
de Arquivos de Tradição Ibérica. Nessa primeira edição do evento, a instituição arquivística
nacional julgou pertinente à elaboração do “Guia dos arquivos nacionais de tradição ibérica”,
envolvendo os países da América Latina e Caribe, de língua hispânica, países africanos de
língua portuguesa e Brasil, Portugal e Espanha. De um total de 41 países, apenas 18 países
responderam ao questionário enviado pelo Arquivo Nacional, sendo 05 países de língua portuguesa e 14 latino-americanos e do Caribe. Desse modo, é possível delimitar as instituições
arquivísticas nacionais que já possuíam presença na internet no final do século XX, de acordo
com a Figura 1:

1

A versão digital da publicação encontra-se disponibilizada no endereço: <http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/
cgilua.exe/sys/start.htm?sid=20>
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Figura 1– Presença na web de instituições arquivísticas nacionais de tradição ibérica no ano de 2000

Fonte: elaborada pela autora a partir do Arquivo Nacional do Brasil (2000).

Ao analisar a Figura 1, constata-se que metade dos países de língua portuguesa, em
2000, não possuíam website. Assim, Angola e São Tomé e Príncipe eram as instituições arquivísticas que mais restringiam a transferência e o acesso às informações arquivísticas, uma vez
que a comunicação com os usuários era feita apenas através da correspondência, do telefone,
fax e na sede do arquivo. Moçambique, além das formas de comunicação apresentadas, utilizava o e-mail como dispositivo de comunicação com os usuários, considerado como ferramenta web 1.0. Isso comprova que esse país já possuía acesso à internet, contudo ainda não
havia criado o seu website. O Arquivo Nacional do Brasil e as duas instituições arquivísticas
portuguesas destacavam-se nesse cenário pois, além dos seus websites, possuíam como forma
de transferência e acesso à informação a correspondência, o telefone, fax, e-mail e a sede do
arquivo. (ARQUIVO NACIONAL DO BRASIL, 2000)
Em contrapartida, dentre os 14 países latino-americanos e do Caribe, somente 04 possuíam presença na Internet no ano de 2000: Argentina, Brasil, Equador e Porto Rico. Assim
como Moçambique, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador e Peru destacam-se
com a presença do e-mail como ferramenta de comunicação da web 1.0 com os usuários, o
que demonstra a presença da internet nessas instituições, contudo sem a existência de websi-

A WEB 2.0 e as instituições arquivísticas nacionais de países de tradição ibérica

REPARQ.indd 461

461

16/10/15 09:22

te. Em situação similar a Angola e São Tomé e Príncipe, encontram-se Espanha, Guatemala,
Nicarágua e República Dominicana. (ARQUIVO NACIONAL DO BRASIL, 2000) Dessa maneira, constata-se que Porto Rico, Equador, Argentina, Brasil e Portugal tornam-se os países
mais desenvolvidos arquivisticamente em termos de inserção na web no ano de 2000.

Procedimentos metodológicos
Optou-se por desenvolver o trabalho fundamentado na pesquisa de natureza aplicada.
Além disso, utilizou-se de propósitos exploratórios e descritivos, com enfoque qualitativo e
quantitativo, na busca de conhecimentos específicos para a aplicação prática à solução do
problema levantado.
A composição do referencial teórico exigiu a realização de uma pesquisa bibliográfica,
com o intuito de delinear os principais autores nacionais e internacionais, pesquisadores do
tema: Arquivologia e Informática; Arquivologia e internet, bem como Arquivologia e web 2.0.
Verificou-se que a literatura sobre o tema é ainda bastante limitada.
Desse modo, foram definidos critérios para balizar a seleção das instituições arquivísticas nacionais de países de tradição ibérica que integrariam o universo de estudo. Para tanto,
coletou-se os dados em três fontes de pesquisa diferenciadas: a) Listagens dos arquivos nacionais de língua portuguesa, dos arquivos nacionais latino-americanos e do Caribe, disponível
no website do CONARQ; b) Listagem disponibilizada no website da Associação Latino-Americana de Arquivos (ALA); e 3) Guia dos Arquivos Nacionais de Tradição Ibérica, organizado
pelo Arquivo Nacional do Brasil.
Após a análise dos referidos documentos, estabeleceu-se que o universo da pesquisa
se encontrava composto por um total de quarenta e duas instituições arquivísticas nacionais.
Sendo, quarenta e um países de tradição ibérica, para a realização do estudo exploratóriodescritivo combinado, com o intuito de descrever completamente o fenômeno da web 2.0 no
contexto da tradição ibérica.2
Esse levantamento conceitual, a definição dos critérios, a seleção de instituições arquivísticas nacionais e identificação dos respectivos sítios iniciaram-se em março de 2010.
Após a delimitação do universo da pesquisa e da aplicação da técnica de observação direta
sistemática foi possível a delimitação da amostra da pesquisa. Durante a observação direta
sistemática, os websites selecionados foram classificados em:
2

O universo de países de tradição ibérica é composto por quatorze (34,2%) países da América do Sul, onze (26,8%) do Caribe, seis (14,6%) países da América Central, cinco (12,2%) países africanos e dois (4,9%) asiáticos, de língua portuguesa,
dois (4,9%) da Europa e um (2,4%) da América do Norte, totalizando quarenta e um países. (ARQUIVO NACIONAL DO
BRASIL, 2000; CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011)
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• Sites de instituições arquivísticas nacionais de países de tradição ibérica que não potencializavam a transferência e o acesso às informações. Razões: O arquivo não tinha sítio
próprio ou o sítio do arquivo estava fora do ar.
• Sites de instituições arquivísticas nacionais de países de tradição ibérica que potencializavam a transferência e o acesso às informações:

Arquivos que possuíam sítio próprio:
• Ferramentas web 1.0
• Ferramentas web 2.0

A partir dessa primeira classificação, selecionou-se a amostra que iria compor a segunda e terceira etapas da pesquisa.
A amostra da segunda etapa correspondeu à análise dos websites das instituições arquivísticas nacionais de países de tradição ibérica que potencializavam a transferência e o acesso
às informações, por possuírem páginas na web.
Quanto à amostra da terceira etapa, correspondeu aos websites das instituições arquivísticas nacionais de países de tradição ibérica que apresentavam os elementos de colaboração, momento no qual foi realizada a identificação das ferramentas web 2.0 incorporadas por
estas instituições arquivísticas.

Instituições arquivísticas, web 2.0 e cultura participativa
O cenário de crescimento das tecnologias da comunicação e informação, em especial
com o advento da internet e da world wide web, impulsiona novos questionamentos às instituições arquivísticas. A incorporação dessas tecnologias promove nessas instituições um redimensionamento em termos de teorias e práticas informacionais, ampliando e diversificando a
sua missão primordial. (MARIZ, 2005)
A transferência da informação arquivística na internet, dessa maneira, implica em
transformações no fluxo informacional no que tange ao armazenamento, ao tratamento, à
disseminação e ao uso de documentos e informações nos ambientes virtuais das instituições
arquivísticas. Situação que vai de encontro às reflexões de Ohira e colaboradores (2005) no
momento em que afirmam que “o acesso à imensa quantidade de informações veiculadas
pela internet, aliada à crescente disponibilidade de acervos arquivísticos e bibliográficos em
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rede, fazem prever a redução dos atuais modelos de serviços de arquivos, em substituição por
arquivos virtuais”. (OHIRA et al., 2005, p. 51)
Em contrapartida, os espaços virtuais das instituições arquivísticas potencializam-se
cada vez mais como uma plataforma para a promoção de seus repositórios (aumento da visibilidade e reconhecimento institucional), compartilhamento de informações sobre coleções e
alcance do potencial de novos usuários. Isso não significa que a instituição arquivística física
tenha a sua finalidade reduzida. Ganha, inclusive, nova dimensão, na expansão do quesito
acesso e recuperação de documentos e informações via rede. E, portanto, reflete na forma
como se relacionam com os usuários sem, contudo, alterar os princípios arquivísticos que
permeiam as práticas tradicionais. (MARIZ, 2005; THEIMER, 2010)
Para que as instituições arquivísticas mantenham a sua presença na web 2.0, torna-se
fundamental o estabelecimento de trabalhos educativos voltados à qualificação e configuração de equipes responsáveis pelo gerenciamento, incluindo manutenção e atualização, dos
acervos e serviços institucionais disponibilizados nos websites de instituições arquivísticas,
bem como investimentos significativos em infra-estrutura tecnológica. (OHIRA et al., 2005)
As instituições arquivísticas terão que se renovar, adequando sua missão para a nova
realidade, a dos tempos da cultura participativa, cada vez mais disseminada na web. Para
Jenkins, (2008) o próximo estágio da evolução é de uma cultura de interação para a cultura
participativa:
A expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre
a passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Em vez de falar
sobre produtores e consumidores de mídia como ocupantes de papéis separados, podemos agora considerá-los como participantes interagindo de acordo com um conjunto de regras, que nenhum de nós entende por completo.
(JENKINS, 2008, p. 28)

O autor evidencia uma mudança cultural em curso: um indivíduo que não se contenta
mais em “consumir” um produto, mas quer dispor da oportunidade de poder modificá-lo,
criar a partir dele, reinventá-lo, fazer parte. Pierre Lévy corrobora com Jenkins ao afirmar que
“o nervo do ciberespaço não é o consumo de informações ou de serviços interativos, mas a
participação em um processo social de inteligência coletiva”. (1999, p. 17)
Nessa perspectiva da web 2.0, o indivíduo é convidado a opinar, a intervir e a assumir
uma postura mais proativa perante a informação, criticando-a, refazendo-a e interagindo com
o produtor e com outros usuários. Assim, qualquer indivíduo pode ser produtor, mediador e
usuário. (LIMA; SANTINI, 2008; MIRANDA, 2000) O incentivo à participação dos usuários
deve partir da premissa de que “nenhum de nós pode saber tudo; cada um de nós sabe alguma
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coisa; e podemos juntar as peças, se associarmos nossos recursos e unirmos nossas habilidades”. (JENKINS, 2008, p. 28) A Figura 2 ilustra o pensamento dos autores acima referidos.
Figura 2 – O fluxo da informação na web 1.0 e web 2.0

Fonte: adaptada pela autora (CURTY, 2008).

Constata-se que o crescimento das tecnologias web 2.0, em meados da primeira década
do século XXI, transformou a participação de alguma coisa limitada e infrequente para alguma coisa possível a qualquer momento, para qualquer pessoa, em qualquer lugar. (SIMON,
2007)
Essa participação é identificada pelo conceito de web 2.0. De acordo com Curty, (2008,
p. 55) a web 2.0 pode ser assim definida:
Uma web mais social, pois envolve mais pessoas; mais colaborativa, porque
todos são partícipes potenciais e têm condição de se envolver mais densamente; mais apreensível, pois desmistifica que conhecimentos técnicos sejam
necessários para a interação; uma web que se importa menos com a tecnologia de informação e mais com pessoas, conteúdo e acesso: dizem que por essa
web denota-se a versão 2.0.

As instituições arquivísticas têm vivenciado uma verdadeira revolução com o advento
da internet. É possível observar no quadro a seguir, as principais características dos períodos:
“Antes da web”, “Arquivos 1.0” e “Arquivos 2.0”.
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Quadro 1– Evolução dos Serviços e Produtos Arquivísticos
Antes da web

Arquivos 1.0

Arquivos 2.0
Endereço físico localizado via
Endereço físico para
Mashups (Google Maps, Google
correspondência/ Mapa de
Earth)
localização/ Como chegar
E-mail geral da instituição
Correio eletrônico (e-mail): e-mail arquivística
geral da instituição arquivística,
E-mail do webmaster do site
e-mail do websmaster
E-mail do webmaster da ferramenta
Consultas eletrônicas por e-mail
Web 2.0
Chat
Galeria de fotos
Galeria virtual
Flickr
Exposições virtuais
Fundos online

Endereço físico para
correspondência.

Fotografias impressas
Reprodução de vídeos e áudio em
aparelhos específicos, como vídeos
cassete e rádios.
Informes do arquivo em suas
instalações físicas.
Livro de visita
Caixa de sugestões

Recursos multimídia: Seção de
Áudio/Vídeos
Serviço de alerta de novidades:
Cadastro para mala direta
(newsletter);
Notícias
Fale Conosco
Fóruns

YouTube e Podcast

RSS, Blog, Facebook, Twitter
Facebook, Twitter

Questionário de satisfação do
usuário online via ferramenta Web
Questionário de satisfação do
2.0.
usuário impresso
Enquete no website e nas ferramentas
Web 2.0.
Visita ao arquivo físico:
Visita guiada ao arquivo físico:
agendamento presencial, por
Visita ao arquivo físico:
agendamento presencial, por
telefone, e-mail, website ou via
agendamento presencial ou por
telefone ou e-mail.
ferramentas da Web 2.0.
telefone para visita guiada.
Exposições Virtuais
Arquivo físico recriado no ambiente
Visita Virtual
virtual do Second Life: autonomia na
visita e arquivista como facilitador.
Serviço de referência presencial:
Serviço de referência presencial ou Serviço de referência presencial
viagem do pesquisador ao arquivo via correio eletrônico ou páginas
e virtual via bate-papo (chat) em
para rever o material (ou pagar
de questões mais frequentes
tempo real.
um pesquisador local para fazer
(FAQ’s)
Consulta, debate e troca online de
isso); pagamento da fotocópia para Consulta online via e-mail para
material pertinente via ferramentas
identificar se o material encontrado verificar a pertinência do material Web 2.0.
era relevante (ou pagar a postagem encontrado.
Consultas Públicas no website e nas
desse material).
Consultas Públicas no website.
ferramentas Web 2.0.
Questionário de satisfação do
usuário online
Enquete no website

Fonte: elaborado pela autora a partir de Theimer (2010, p. 1-7).

Diante da evolução dos serviços e produtos arquivísticos, é possível verificar que a integração dos usuários com a instituição arquivística é a base sobre a qual se apoia o processo
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de transferência da informação arquivística na web, acrescentando maior qualidade aos processos informacionais nos arquivos:
Partilhar com a coletividade as tarefas mencionadas é reconhecer que ela tem
um peso enorme nas decisões sobre o que deve ou não ser guardado, que
valores e referências de sua identidade merecerão uma atitude mais efetiva
de proteção. Esta partilha, entretanto, só poderá ser alcançada pela participação, e isto implica abrir o arquivo à comunidade, trazendo para perto de si
os usuários da instituição dispostos a estabelecer, juntamente com a equipe
do órgão, uma relação mais qualitativa com os arquivos. (SILVA, 1996, p. 26)

No âmbito da web 2.0, conforme apresentado no Quadro 1, alguns autores sugerem
ferramentas web 2.0 que poderiam ser utilizadas pelas instituições arquivísticas nacionais:
• a) Feeds – Really Simple Syndication (RSS): Essa ferramenta habilita os usuários a terem
uma única, customizável e pessoal página da instituição arquivística, organizando todo
o conteúdo que os interessa. Além disso, mantém o usuário informado sobre os novos
itens da coleção, novos serviços e novos conteúdos nas bases de dados. (DAINES III;
NIMER, 2009) Kate Theimer (2010) cita exemplo da aplicação dessa ferramenta em arquivos: The National Archives (UK) disponibiliza o RSS para divulgar as últimas notícias
e os novos documentos incorporados ao acervo;
• b) Blogs: Permitem que um ou mais autores postem conteúdos passíveis de comentários de terceiros. Podem representar um canal de comunicação de notícias e de novos
serviços do arquivo para seu usuário. Daines III e Nimer (2009) afirmam que os blogs
normalmente utilizam de RSS como um formato de intercâmbio, disseminando conteúdo para os leitores, e citam o exemplo do blog institucional do Deseronto Archives,
localizado no Deseronto Public Library (Ontario, Canadá). Essa ferramenta inclui notícias e informações sobre o repositório e as suas coleções, incluindo extratos e destaques;
também inclui um feed RSS para as últimas postagens;
• c) Flickr: O intuito dessa ferramenta é gerenciar e compartilhar álbuns colaborativos de
fotografias e figuras. Assim, os usuários são convidados a interagir, inserindo comentários nessas imagens. (CURTY, 2008) Daines III e Nimer (2009) citam a aplicação dessa
ferramenta pela Netherlands’ National Archief. Essa instituição arquivística inclui imagens favoritas de suas coleções, organizados em pequenos grupos temáticos. As imagens
estão disponíveis para comentar e marcar, com um feed RSS para novos itens;
• d) Twitter: É uma ferramenta que permite enviar uma curta mensagem numa conta partilhada com outros seguidores. Theimer, (2007) Daines III e Nimer (2009) apresentam
o exemplo de uma instituição arquivística pública canadense: Desenroto Archives, que
inclui posts (tweets) sobre os acontecimentos e outras informações relacionadas à instituição, disponíveis através de outros serviços (como o Flickr); um feed RSS dos posts
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novos também está disponível. Outra aplicação dessa ferramenta é a do U.S. National
Archives. Inclui mensagens (tweets), com links para o “Today’s Document from the
National Archives”, press releases e outros materiais relacionados à coleção. Um
feed RSS dos posts novos também está disponível;
• e) Wikis: são essencialmente páginas abertas, onde qualquer pessoa registrada pode publicar e modificar o conteúdo, mesmo que não tenha conhecimento em HTML. Um
wiki de uma instituição arquivística como um serviço, pode habilitar a interação entre arquivistas e usuários, criando uma autêntica sala de grupo de estudos online. (SAMOUELIAN, 2008) Pode-se citar o exemplo do Arquivo Nacional Britânico que criou
“Your Archives wiki” para a sua comunidade online de usuários registrados e TheNational Archives of the United Kingdom wikisitecontendo informações sobre suas coleções e
contexto histórico associado. Fornece um fórum online, permitindo que a comunidade
possa contribuir com seu conhecimento e experiência. (DAINES III; NIMER, 2009);
• f) MySpace e FaceBook permitem que cada usuário possua uma página própria, na qual
pode adicionar informações pessoais e manter um grupo de contato. Assim favorece
a formação de grupos de usuários vinculados ao arquivo, uma vez que os usuários se
unem em torno de necessidades de informação em comum. (DAINES III; NIMER,
2009) O National Archives of Australia possui uma página no Facebook, onde apresenta

informações sobre a localização, horário e acontecimentos atuais. Além disso, inclui um link para seu Flickr;(DAINES III; NIMER, 2009)

• g) Podcasting é um arquivo de áudio ou vídeo distribuído automaticamente para usuários cadastrados no serviço. Para ilustrar, Theimer (2010) cita o Arquivo Nacional Britânico que utiliza o podcasting para disseminar relatos de pesquisa de historiadores e
os acervos custodiados por essa instituição arquivística, possibilitando que os usuários
dessa ferramenta tenham a chance de aprender, com os especialistas, o conteúdo dos
acervos e como eles poderiam ser utilizados.

Uso das ferramentas da web 2.0 nas instituições arquivísticas nacionais
de tradição ibérica
A coleta e análise dos dados, principalmente, permitiram à compreensão do problema
de pesquisa. Das 41 instituições arquivísticas nacionais de tradição ibérica listadas pelo Conarq,3 26,83% (11) delas não potencializam a transferência e o acesso às informações. Dessas,
72,73% (08) não possuíam presença na Internet: 01 na região da África – Arquivo Histórico
de Angola –, 01 na região da Ásia – Arquivo Nacional do Timor Leste – 04 na região do Ca-

3

De acordo com o Conselho Nacional de Arquivos, são 41 países de tradição ibérica e 42 instituições arquivísticas, uma vez
que Portugal possui dois arquivos nacionais: Arquivo Nacional da Torre do Tombo e Arquivo Histórico Ultramarino.
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ribe – Archivo Nacional de Aruba, Barbados Department of Archives, National Archive Centre
of Dominica e National Archives of Saint Vincent and Grenadines -, 01 na região da América
Central – Archivo Nacional de Honduras – e 01 na região da América do Sul – Landsarchiefdienst no Suriname.
Devido à ausência de websites, a maioria desses 08 países utilizam como formas de
transferência e acesso à informação os meios tradicionais como correspondência, seguida
do fax. Por sua vez, o telefone e o e-mail são os meios menos utilizados por esses países. Um
destaque é dado a Angola, Honduras e Timor Leste, por utilizarem o e-mail como forma de
transferência e acesso à informação, demonstrando que esses países já se inseriram no estágio
da web 1.0, apesar de não possuírem website. Em Angola e Honduras ainda evidencia-se a
combinação entre elementos tradicionais (correspondência e telefone) com o elemento 1.0, o
e-mail. Dentre esses três países, outro destaque é feito a Angola que, em 2000, somente utilizava a correspondência e o fax como formas de comunicação, passando a incorporar também
o e-mail e o telefone, apesar de ter baixa penetração na Internet. Desse modo, Angola saiu do
estágio “Antes da web” para a “Web 1.0”. Dominica e Suriname utilizam somente a correspondência como forma de se comunicarem com os seus usuários. Saint Vincent and Grenadines,
Barbados e Aruba, com expressiva penetração na Internet, já poderiam estar pelo menos na
web 1.0 e disponibilizarem o e-mail para comunicação com os usuários, mas ainda permanecem alicerçados nas formas tradicionais de comunicação. Nesse sentido, em plena web 2.0,
três países estão ainda na “Web 1.0”, sem a presença do website e apenas com o e-mail e outros
cinco países ainda no estágio “Antes da web”, utilizando somente as formas tradicionais de
comunicação.
Por sua vez, 27,07% (03) instituições arquivísticas nacionais de países de tradição ibérica que possuem presença na Internet estão com website fora do ar e, portanto, também não
estão favorecendo a transferência e o acesso à informação: 02 na região da África – Arquivo
Histórico de Guiné-Bissau e Arquivo Histórico de São Tomé e Príncipe – e 01 na região do
Caribe – Cayman Islands National Archives. Nesse sentido, constata-se que a região da África
apresenta mais países com os websites de suas instituições arquivísticas nacionais fora do ar.
Dessa maneira, com seus websites fora do ar, Cayman Islands, Guiné-Bissau e São Tomé e
Príncipe contam apenas com as formas tradicionais de transferência e acesso às informações
arquivísticas.
Em contrapartida, 30 (73,17%) instituições arquivísticas nacionais de 29 (72,50%) países de tradição ibérica potencializam a transferência e o acesso às informações arquivísticas,
por intermédio da presença de seus websites na web. Nesse contexto destacam-se Bolívia,
Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Espanha, Guatemala, Nicarágua, República Do-
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minicana e Peru que não possuíam presença na internet no ano 2000, mas que passaram a
potencializar a transferência e o acesso à informação através de seus websites.
Desse modo, constata-se que as 30 (73,17%) instituições arquivísticas nacionais estão, em sua maioria, distribuídas geograficamente na América do Sul, seguidas pela América Central, Caribe, Europa, África, América do Norte e Ásia, ordem oposta da encontrada
nos países de tradição ibérica que não potencializam a transferência e o acesso à informação arquivística.
Nessa perspectiva, constata-se que Bermuda, Haiti e Honduras, apesar de possuírem
website, não apresentam nenhuma ferramenta web 1.0 e/ou web 2.0. Em contrapartida, Argentina Bahamas, Cabo Verde, El Salvador, Guyana, Jamaica, Macau, Moçambique, Panamá,
Portugal (AHU), Porto Rico e Uruguai. Cabo Verde, El Salvador e Guyana são os únicos a
utilizarem somente o e-mail. Além do e-mail, Bahamas, Portugal (AHU) e Porto Rico se
destacam por apresentam os serviços virtuais de galeria e exposição virtual. Argentina e Moçambique investem na galeria de fotos, bem como Jamaica e Panamá apresentam as Perguntas
Frequentes (FAQ) e apenas Macau possui um Fale Conosco. Esses países necessitam de maior
investimento no que tange à comunicação com os seus usuários.
Apenas outras 15 instituições arquivísticas nacionais apresentam as ferramentas web
2.0 e as associam com as ferramentas da web 1.0, de acordo com a Figura 3, mostrando que a
web 2.0 acrescenta novas possibilidades às instituições arquivísticas.
A instituição arquivística nacional que apresenta 06 das 07 ferramentas web 2.0 identificadas, com exceção do mashups, é a Colômbia, ao passo em que, com apenas 01 ferramenta
web 2.0, encontram-se Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica e ANTT. A Colômbia é o país mais
completo no quesito 2.0 por utilizar as ferramentas que possibilitam recursos de redes sociais, notícias, multimídia, interação em tempo real e etiquetagem de assuntos. Em segundo
lugar, encontra-se o México, por apresentar 04 das 07 ferramentas web 2.0 e recursos de redes sociais, multimídia e localização geográfica do arquivo. Em terceiro lugar, encontram-se
Guatemala, Peru e Venezuela, que tem como recurso comum apenas o multimídia. A Guatemala atrela esse recurso à localização geográfica e a etiquetagem de assuntos. O Peru, além
da multimídia e da localização geográfica, faz uso das redes sociais. Quatro países utilizam
apenas duas ferramentas e, portanto, dois recursos da web 2.0: Belize, Cuba, Espanha e República Dominicana. Enquanto a Espanha se utiliza das notícias e da localização geográfica
do arquivo em seu website, a República Dominicana associa as notícias a multimídia, Cuba
as notícias com a etiquetagem de assunto e Belize apresenta a multimídia e as redes sociais.
Embora utilize de duas ferramentas web 2.0, o Equador faz uso de apenas um recurso, o das
redes sociais. Apresenta 02 ferramentas para a mesma finalidade. Desse modo, constata-se
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Figura 3 – Instituições arquivísticas nacionais de países de tradição ibérica
com ferramentas web 1.0 e web 2.0 em 2012

Fonte: elaborada pela autora.

que os países com foco nas ferramentas web 2.0 voltadas exclusivamente para as redes sociais
são Equador, assim como Brasil, Chile e Costa Rica, devido ao uso do Twitter e do Facebook.
Nesse sentido, os países com foco exclusivo para as notícias são Bolívia e Portugal (ANTT),
devido à utilização do RSS.
Nessa perspectiva, é possível estabelecer o estágio dos 30 websites das instituições arquivísticas nacionais de países de tradição ibérica. Desse modo, 07 instituições encontram-se
no estágio “Antes da web”, outras 07 no estágio “Pré-web 1.0”, 12 na “Web 1.0” e 15 na “Web
2.0”.
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Figura 4 – Ferramentas web 2.0 incorporadas pelos países de tradição ibérica em 2012

Fonte: elaborada pela autora.

Figura 5 – Estágio evolutivo de inserção na web pelas instituições
arquivísticas de países de tradição ibérica em 2012

Fonte: elaborada pela autora.
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A Figura 5 apresenta consideráveis evoluções ao longo desses 12 anos. A Espanha, Guatemala e a República Dominicana saíram do estágio “Antes da web”, em 2000, para a “Web
2.0”. Colômbia, Costa Rica, Cuba e Peru saíram do estágio “Pré-web 1.0”, no qual não tinham
website e possuíam apenas o e-mail, para a adoção também das ferramentas web 2.0. Brasil,
Equador e Portugal – Arquivo Nacional da Torre do Tombo – são os países que evoluíram
significativamente da web 1.0 para a web 2.0, acompanhando o novo cenário 2.0.
Entretanto, algumas instituições arquivísticas pouco evoluíram no mesmo período.
Nesse contexto encontram-se Angola, Nicarágua e São Tomé e Príncipe saíram do estágio
“Antes da web” para o “Pré-web 1.0”. Além disso, Moçambique saíram do estágio “Pré-web
1.0” para a “Web 1.0”. A Argentina foi o único país a se manter no mesmo estágio “Web 1.0”.

Considerações finais
Com os serviços de ferramentas web 2.0, criam-se espaços cada vez mais interativos e
participativos para apoiarem o acesso, o uso e a associação interativa de usuários com as instituições arquivísticas. Os valores que emergem com a cibercultura – permanecer informado,
comunicar-se constantemente e de forma célere, trabalhar colaborativamente, criar, publicar,
disseminar informações, entre outros – se tornam cada vez mais pré-requisitos evidentes e
necessários ao desenvolvimento social do indivíduo.
As iniciativas de instituições arquivísticas nacionais de tradição ibérica, nesse sentido,
foram comentadas sob diversas perspectivas da web 2.0, reforçando a premissa do fluxo multi-orientado nesses âmbitos para a disseminação de produtos e serviços arquivísticos. Nessa
pesquisa procurou-se demonstrar que a incorporação e uso das ferramentas web 2.0 pelas
instituições arquivísticas nacionais de tradição ibérica devem ser considerados como fatores
decisivos e imprescindíveis à modernização de instituições no século XXI, que desempenham
a missão de preservar a memória das nações e difundir a informação arquivística.
Dos 41 países com instituições arquivísticas nacionais de tradição ibérica que foram
devidamente visitados, constatou-se que 30 países potencializavam a transferência e o acesso
à informação, contudo de maneira distinta: em 15 encontravam-se apenas as ferramentas web
1.0 e, em outras 15, as ferramentas web 1.0 e web 2.0. Observou-se um equilíbrio nesses estágios, mas uma necessidade de maior adoção das ferramentas web 2.0.
A adoção das ferramentas web 2.0 relativas às redes sociais são as mais encontradas e
atreladas às ferramentas web 1.0, reafirmando que uma realidade não exclui a outra, pelo contrário, agrega valor à transferência e ao acesso à informação, permitindo a adoção de novos
dispositivos de comunicação com os usuários.
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Numa situação mais delicada e preocupante encontraram-se outros 11 países que, no
século XXI, não potencializam a transferência e o acesso à informação por não estarem conectadas à web, ou seja, por não possuírem seus websites institucionais, bem como aquelas
que apresentam website fora do ar.
A utilização das ferramentas web 2.0 ainda acontece de maneira parcial. Os resultados
apontaram para práticas mais voltadas à inclusão de ferramentas tecnológicas do que para a
institucionalização do uso da filosofia web 2.0. Quinze instituições arquivísticas nacionais de
tradição ibérica adotaram as ferramentas web 2.0, mas ainda sem a formalização dessas práticas. O Brasil é o único país de tradição ibérica 2.0 com diretrizes 1.0. As recomendações para
a construção de websites de instituições arquivísticas contemplam, no Brasil, somente a realidade da web 1.0, apesar de abordar implicitamente uma perspectiva da web 2.0. Na Espanha
foi constatada uma preliminar institucionalização da ferramenta web 2.0.
O que determina o êxito da adoção da filosofia web 2.0 não é o quantitativo de ferramentas utilizadas, mas a qualidade de sua implementação que reside na elaboração de diretrizes voltadas àquela ferramenta. A sistematização de diretrizes web 2.0 em políticas direciona
todo o trabalho a ser realizado. A partir da colocação clara e objetiva de diretrizes para cada
ferramenta web 2.0, a instituição arquivística nacional beneficia-se de padrões de participação
e de colaboração dos seus usuários que possibilitam a preservação e difusão do patrimônio
documental. Importante que as instituições arquivísticas nacionais coloquem como prioridade a institucionalização das ferramentas web 2.0 já incorporadas, antes de adotar novas
ferramentas.
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Metodologia para levantamento tipológico
em arquivos pessoais de cientistas

Maria Celina Soares de Mello e Silva
Márcia Cristina Duarte Trancoso

Os arquivos pessoais de cientistas são o fruto das atividades de seus produtores, seja no
âmbito profissional ou familiar. A acumulação dos arquivos pessoais se faz com liberdade de
escolhas e sem critérios rígidos ou normativas legais a serem cumpridas. Tal liberdade de ação
é responsável pela guarda de documentos com características as mais diversas: alguns oficiais,
outros com formatação padronizada, e outros ainda com formas e conteúdo que escapam das
fórmulas conhecidas. Os tipos documentais encontrados nos arquivos pessoais podem oferecer uma grande quantidade de documentos que ainda precisam ser tipificados. Esse estudo
tem como objetivo identificar, nomear e padronizar adequadamente a composição variada
em forma e estrutura dos documentos encontrados nos arquivos, de acordo com a atividade
produtora. A tipologia documental promove o conhecimento mais apurado do documento, uma vez que analisa minuciosamente, dentro de determinado contexto de produção, sua
composição estrutural, ou seja, sua gênese e vinculação à atividade que o gerou.
O estudo da tipologia documental vem em decorrência do desenvolvimento da diplomática do Século XVII, e seus critérios para a verificação da autenticidade dos documentos. Esses critérios foram retomados mais recentemente com os estudos de Luciana Duranti
(2005) para os documentos digitais, e a necessidade de verificação da autenticidade. Os critérios analisam os documentos na sua estrutura e nos seus elementos intrínsecos e extrínsecos,
e sob o ponto de vista da atividade que o produziu.
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Heredia Herrera (2007) considera o tipo documental um modelo que permite reconhecer outros documentos de iguais características. Tais semelhanças dão margem a sinonímias,
impondo o empenho na adequação para nomeação dos termos.
Para a realização do levantamento tipológico nos arquivos pessoais sob a guarda do
Museu de Astronomia e Ciências Afins – MAST, no âmbito do projeto de pesquisa intitulado
“Estudo da espécie e tipologia documental de arquivos de ciência e tecnologia”, foi preciso
desenvolver uma metodologia que abrangesse as funções/atividades desempenhadas por um
cientista, independente da área de conhecimento. Tal estudo produziu um Quadro de categorias de atividades pessoais e profissionais de cientista, que está sendo utilizado como metodologia para o levantamento tipológico dos arquivos pessoais.

O Arquivo de Historia da Ciência e os arquivos pessoais
O Arquivo de História da Ciência recebe por doação, arquivos pessoais de cientistas
com o objetivo de dar acesso a documentos que, de outra forma, poderiam continuar inacessíveis ou de difícil acesso, quando não desconhecidos.
A Política de Aquisição de Acervos do MAST define quais os arquivos pessoais serão de
interesse para a aquisição. Com relação às áreas de conhecimento do cientista, a Política define:
Serão adquiridos arquivos de cientistas, técnicos, professores e gestores de ciência e tecnologia, com atuação relevante no cenário científico e tecnológico
brasileiro, nas áreas de ciências exatas e da terra e engenharias, segundo a classificação das áreas de conhecimento do CNPq, nas áreas de ciências naturais,
segundo a classificação por disciplinas da History of Science Society, a saber:
astronomia, cosmologia, física, química, matemática, ciências da terra e atmosféricas, geografia, cartografia e explorações; e história da ciência e da tecnologia
e museologia. Poderão ser adquiridos, ainda, arquivos pessoais de diretores e
presidentes de associações científicas; de agências públicas de fomento a C&T;
de professores com papel importante na formação de pesquisadores; e profissionais com trabalho científico de repercussão internacional.1 (BRASIL, 2011)

Assim, as áreas de abrangência são várias, cada uma com seus procedimentos e atividades próprias. Uma das características dos arquivos pessoais sob a guarda do MAST é
que a grande maioria dos documentos se refere às atividades profissionais. Muito pouco diz
respeito a atividades ligadas à família, à vida social ou a atividades de lazer. Assim, é preciso
1

A Política de Aquisição e Descarte de Acervos do MAST está disponível em: <http://www.mast.br/pdf/politica_de_aquisicao_e_descarte.pdf>.
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se debruçar sobre o entendimento das atividades e dos documentos produzidos pelo cientista
para se organizar o arquivo.
Os arquivos pessoais de cientistas refletem, por meio dos documentos, as atividades
desempenhadas pelo seu produtor no decorrer de sua vida. Estas atividades tanto podem
estar expressas de maneira formal ou informal nos documentos. Os documentos formais refletem o caráter jurídico e/ou administrativo, e possuem formato pré-estabelecido, como atas,
portarias, ofício entre outros, típicos dos arquivos institucionais. (BELLOTTO, 2008)
Contudo, os documentos informais, que não obedecem a padrões ou normas para sua
elaboração, são desprovidos de formato pré-estabelecido. Muito encontrados nos arquivos
pessoais, tais documentos revelam características peculiares do produtor, como as aptidões,
afeições, gostos, e expressam as habilidades do produtor, que podem estar ligadas a atividades
esportivas, religiosas, artísticas etc.
Os arquivos pessoais apresentam documentos formais e informais, e também aqueles
que dizem muito de sua vida pessoal, da pessoa para além do profissional. Dos documentos
produzidos no âmbito de sua vida profissional, os que apresentam características informais se
sobrepõem aos formais, de maneira geral, no acervo do MAST.
Os documentos informais exigem do arquivista um estudo minucioso das suas características e das atividades que o produziram. É preciso conhecer a biografia de vida do cientista,
entender os procedimentos de seu trabalho e as atividades que ele desempenhou durante a
vida para se reconhecer a produção documental. O estudo da tipologia documental é fundamental para o conhecimento dos documentos. Segundo Rodrigues, (2008 o estudo tipológico
ajuda a identificar os documentos, sejam eles formais ou informais. A autora afirma que o
estudo tipológico é a etapa preliminar na organização de arquivos, necessária às funções da
classificação, avaliação, descrição, planejamento da produção documental.
O vasto e variado universo de tipos documentais que podem ser encontrados nos arquivos pessoais fortalece a necessidade de se pesquisar o tema. Esses arquivos são repletos de
documentos que ainda não tiveram sua tipologia identificada, constituindo-se em fontes privilegiadas para o estudo tipológico, enriquecendo, assim, o glossário de tipos de documentos
produzidos pelas atividades de ciência e tecnologia.

Metodologia do levantamento tipológico
Os arquivos pessoais que compõem o acervo do Arquivo de História da Ciência do
MAST são de cientistas de diversas áreas. Cada uma das áreas possui atividades e metodologias próprias, relacionadas às práticas de sua pesquisa. Para que uma metodologia de levanta-
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mento pudesse abranger qualquer área, seria preciso que fosse ampla o suficiente e, ao mesmo tempo, contemplasse atividades comuns a todas as áreas. Por esta razão, não se poderia
limitar os tipos documentais a uma determinada área do conhecimento. A metodologia para
o levantamento deveria contemplar todos os arquivos pessoais, e todas as atividades. Assim,
as atividades precisavam ser vistas no geral, deixando as especificidades para a organização
individual de cada fundo.
O início do projeto visava o mapeamento tipológico em arquivos de físicos, em uma
tentativa de perceber as semelhanças e tendências. Até o momento da pesquisa já foi concluído o levantamento e a análise tipológica dos arquivos de três físicos: Jaques Danon, Bernhard
Gross e Joaquim da Costa Ribeiro.
Como resultado do levantamento, foram mapeados os tipos documentais de acordo
com o Plano de Classificação de cada fundo. O Quadro 1 apresenta alguns exemplos do mapeamento no arquivo Bernhard Gross:
Quadro 1 – Tipos documentais no Arquivo Bernhard Gross
Atividade

Tipo Documental

Formação profissional

Histórico escolar, certificado de conclusão de curso, declaração de
conclusão de curso, diploma, currículo

Desenvolvimento da pesquisa

Anotação de cálculos, desenho técnico, gráfico, relatório de atividades,
bilhete de encaminhamento, errata de artigo científico

Filiação em associações e entidades
de classe

Atestado de participação, diploma de membro honorário, estatuto,
relação de membros
Fonte: elaborado pelo autor.

O Quadro 2 apresenta exemplos de tipos documentais encontrados no Arquivo de Joaquim da Costa Ribeiro, referente às mesmas atividades apresentadas no Quadro 1.
Quadro 2 – Tipos documentais no Arquivo Joaquim da Costa Ribeiro
Atividade

Tipo Documental

Formação profissional

Caderneta escolar, certidão de aprovação, diploma, currículo

Desenvolvimento da pesquisa

Caderno de laboratório, programa de pesquisa, ofício de
encaminhamento, carta de intercâmbio de informações científicas

Filiação em associações e entidades
Atestado de participação, convite, diploma de homenagem
de classe
Fonte: elaborado pelo autor.
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O Quadro 3 apresenta exemplos de tipos documentais encontrados no Arquivo de Jacques Danon, referente às mesmas atividades apresentadas nos Quadros 1 e 2.
Quadro 3 – Tipos documentais no Arquivo Jacques Danon
Atividade

Tipo Documental

Formação profissional

Diploma, histórico escolar, currículo

Desenvolvimento da pesquisa

Mapa hidrográfico, plano de trabalho, relação de meteoritos,
questionário de levantamento, gráfico, apontamento de cálculo

Formulário de inscrição de sócio, cédula de votação, carta de
Filiação em associações e entidades
convocação, anteprojeto de estatuto, carta circular, relação de sócios
de classe
aspirantes, atestado de participação
Fonte: elaborado pelo autor.

Os Quadros 1, 2 e 3 apresentam tipos documentais diferentes, porém produzidos pelas
mesmas atividades. Aqui está se considerando por atividade tanto as práticas quanto às ações
desempenhadas por um cientista durante a sua vida. A compilação dos tipos documentais em
quadro com atividade e o correlato documental visa dar melhor visibilidade à metodologia, e
aprimorar o conhecimento sobre os documentos produzidos pelos cientistas no decorrer de
suas vidas.
Os documentos analisados, para efeito deste artigo, são de meados do século passado.
Logo, a incidência de documentos manuscritos e datilografados é considerável, pois não havia a facilidade de utilização dos recursos tecnológicos que se têm hoje, como computadores
portáteis, os quais encurtam distâncias e tornam ágeis as comunicações entre as pessoas, além
do aumento significativo da produção documental. O intercâmbio de informações científicas
era tradicionalmente realizado por cartas, que enviavam em anexo outros documentos, como
anotações de cálculos, gráficos, entre outros.
Para o desenvolvimento da metodologia do levantamento tipológico foi utilizado o trabalho de classificação por atividade, com base em dois documentos: o guia do Massachusetts
Institute of Technology – MIT, criado para auxiliar arquivistas na avaliação de documentos
mapeando todas as atividades desenvolvidas, a função de cada uma com recomendações para
a guarda dos documentos; (HAAS; SAMUELS; SIMMONS, 1985) e o trabalho de Paulo Elian
dos Santos, “Entre o laboratório, o campo e outros lugares: gênese documental e tratamento
técnico em arquivos de cientistas” fruto de sua dissertação de mestrado.
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O guia do Massachusetts Institute of Technology – MIT
O guia do MIT (HAAS; SAMUELS; SIMMONS, 1985) foi concebido para a orientação
de arquivistas, mas também é útil para todos os usuários de fontes arquivísticas. É um guia
para auxiliar arquivistas na avaliação de documentos, mapeando todas as atividades desenvolvidas, a função de cada uma e fornecendo recomendações para a guarda dos documentos.
Está estruturado em categorias: atividades pessoais e profissionais; e atividades científicas e tecnológicas. Estas últimas, ligadas diretamente ao trabalho de pesquisa em instituições
de ensino e pesquisa, o guia as divide em três fases: administração da pesquisa e desenvolvimento; pesquisa e desenvolvimento; e disseminação. Para cada um dos segmentos, o guia
distribui as atividades realizadas e os documentos produzidos por estas atividades (tipologia
documental), explicando a importância de sua preservação para a história da ciência.
O Guia considera as atividades pessoais levando em consideração que os documentos
pessoais de pesquisadores que atuam nas instituições de ensino e pesquisa são, em primeiro
lugar, de interesse da instituição. Assim, este instrumento também mapeia os documentos
pessoais, categorizando-os conforme mostra o Quadro 4:
Quadro 4 – Atividades pessoais de acordo com o guia do MIT
Atividades pessoais
Relações pessoais
Assuntos financeiros
Atividadesde recreação/lazer
Atividades políticas
Educação/atividades
docentes

Documento produzido
Correspondência, fotografias, autobiografias, diários, história oral, agenda,
bloco de rascunho
Testamento, imposto de renda
Catálogos de exposição, recortes de jornal, fotografias, e práticas de esportes
Documentos que retratam sua participação
Anotações de aluno, anotações de aula, correspondência, grade curricular,
fotografias, programas de curso, yearbook, jornais de colégio
Fonte: Silva (2003, p. 102-103).

Ainda segundo este Guia, as atividades profissionais, não ligadas ao trabalho de pesquisa e desenvolvimento propriamente dito, são apresentadas no Quadro 5.
Quadro 5 – Atividades profissionais de acordo com o guia do MIT
Atividades profissionais
Ensino e administração

Documento produzido
Lista de alunos, correspondência com alunos, carta de recomendação,
diretrizes e roteiro de curso, lista de conferências, nota de conferências,
conferências/palestras, prova, livro escolar, agendas e rascunhos
Consultoria e assessoramento Relatório, correspondência individual e com instituição, notas de pesquisa,
rascunho de relatório
Afiliação profissional
Correspondência, agenda e notas de encontros e reuniões, lista de associados,
estatutos e regimentos, periódicos, mala-direta, programação de eventos,
jornais, material de eleição como formas de nomeação, notas biográfica e
número de votos
Fonte: Silva (2003, p. 103).
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Já as atividades de pesquisa e desenvolvimento propriamente ditos, são dividas em três
fases: administração da pesquisa, desenvolvimento da pesquisa e disseminação da pesquisa,
conforme apresentadas nos Quadro 6, 7 e 8.
Quadro 6 – Atividades de pesquisa e desenvolvimento de acordo com o guia do MIT
Administração da pesquisa e
desenvolvimento
Estabelecimento das
prioridades de pesquisa

Documento produzido

Memorando, documentos de planejamento, correspondência administrativa,
atas de reuniões, propostas de contratos e revisões
Proposta de cessão, proposta de pesquisa ou especificações de contrato,
carta de aceite ou recusa, abertura do orçamento, relatório periódico
Fundos e alocações de recursos da contabilidade, fechamento do orçamento, cartas de solicitação e
memorandos, revisões da proposta, relatório final, da pesquisa, relatório
anual institucional, relatório anual do laboratório
Cartas de contratação, formas de contratação, currículo, cartas de
nomeação, salário, informações de pagamento, acompanhamento e
avaliação anual da performance, queixas, listas de publicações, prêmios,
Equipe
homenagens, cartas de conclusão, cartas de recomendação, memorando,
correspondência, listas e diretórios de telefone da equipe de trabalho e
laboratório
Fonte: Silva (2003, p. 104-105).

O Quadro 7 apresenta os documentos produzidos pelas atividades de pesquisa e desenvolvimento propriamente ditos.
Quadro 7 – Atividades de pesquisa e desenvolvimento de acordo com o guia do MIT
Pesquisa e desenvolvimento
Hipótese/pensamento/
visualização

Documento produzido
Notas de pesquisa, propostas de cessão/subvenção e contrato,
correspondência e memorando, material impresso, relatório técnico
Notas de pesquisa, proposta de subvenção e contrato, planos de trabalho,
Planejamento da experiência/
relatórios parcial e final, relato final, correspondência e memorando,
desenho do processo ou produto
fotografias
Instrumentos
Especificações, desenhos, plantas, fotografias, notas de pesquisa,
Documentos que registram
a compra ou construção de
instrumentos
Documentos que registram
a operação e manutenção do
instrumento
Condução de experimentos
e análise de dados/teste de
desenho e análise de resultados
Registro de dados
Coleções de espécimes

correspondência, inventário do laboratório, lista de instrumentos,
especificação do mecanismo, planos de trabalho, orçamento, catálogo,
ordens de compra

Instruções de operação, manuais de manutenção, livro de registro diário,
material impresso do instrumento
Artigos de jornais, relatórios técnicos, relatórios parcial e trimestral,
correspondência, relatório anual, boletim informático, fotografias e filmes
Volumes amarrados ou papeis soltos, discos de computador, material
impresso de instrumentos, fotografias e filmes
A própria
Fonte: Silva (2003, p. 105-106).
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O Quadro 8 apresenta os documentos produzidos pelas atividades de disseminação
dos resultados da pesquisa.
Quadro 8 – Atividades de disseminação
Disseminação

Documento produzido
Artigos de jornal, relatórios técnicos, reprint, preprint, rascunhos,
Meios de comunicação e
ilustrações, cartas, desenhos, prova de página, resumo, memorando
disseminação/comunicação e
e correspondência, papeis apresentados, papeis de trabalho, notas de
distribuição de relatórios técnicos comunicado provisóris, diapositivos, boletim informativo, anais de
conferências
Memorando e correspondência, formas de descobrimento, aplicações
de patente, desenhos técnicos, ilustrações, cartas registradas, notas de
Patente
pesquisa, documentos técnicos, relatórios, depoimento e reprodução
curta
Fonte: Silva (2003, p. 106-107).

Pode-se observar com os quadros apresentados que as atividades apresentam correlatos simultaneamente tipos documentais e assuntos, já que o objetivo principal não é o rigor
terminológico, mas sim a orientação para a compreensão das atividades e da sua produção. O
guia do MIT permite uma análise mais apurada do documento, facilitando a classificação da
produção documental científica por atividade, tornando mais evidentes as ações do produtor,
sejam elas, na vida pessoal e na vida profissional. Foi elaborado por um grupo multidisciplinar e pretende atender a instituições de ensino e pesquisa científica e tecnológica, qualquer
que seja a área do conhecimento. Embora já defasado em alguns momentos, o guia ainda
representa um referencial para o trabalho arquivístico na área de ciência e tecnologia.
Além do guia do MIT e do quadro de funções apresentado por Santos para arquivos
pessoais de cientistas, foram utilizados os dicionários de língua portuguesa e de terminologia
arquivística e também os glossários da Universidade de São Paulo – USP e da Universidade
de Campinas – UNICAMP, disponíveis na internet.

Categorias para classificação de arquivos pessoais de cientistas
O tratamento técnico para se conhecer e organizar melhor a produção documental de
um arquivo deve levar em consideração diferentes fontes, tais como: familiares, bibliografia,
amigos e também a internet. Estas fontes fornecerão o suporte informacional necessário para
se contextualizar as funções e atividades desempenhadas pelo produtor, além de confirmar,
ou não, a elaboração do plano de classificação e da descrição, coerentes com todas as infor-
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mações levantadas. Isto favorecerá a criação da classificação por função, mais flexível e personalizada, mais compatível à informalidade dos documentos.
Os arquivos de cientistas não se enquadram em um “modelo único” de organização,
as atividades praticadas pelo produtor dos documentos farão a diferença em um plano de
classificação.
A sedimentação de esquemas de classificação predominantemente – não funcionais – baseados em diferentes critérios de formação de séries, a insistência em um processo de arranjo e descrição que molda determinadas ‘chaves
de entrada’, como as séries de Produção Intelectual e Correspondência, por
exemplo, ‘divorcia’ documentos textuais e documentos fotográficos ou audiovisuais; e fragmenta e descontextualiza os documentos de seu lócus orgânico
de produção e acumulação. (SANTOS, 2005, p. 35)

O autor, após estudar o quadro de arranjo elaborado para vários arquivos pessoais de
cientistas, apresentou uma proposta de categorização das atividades pessoais e profissionais
desempenhadas por cientistas durante a vida. Sua proposta é de um método funcional para
a organização de arquivos pessoais de cientistas. Este método ressalta as atividades/funções
que deram origem aos documentos do produtor e está intimamente ligado aos estudos de
tipologia documental.
O autor pontua alguns procedimentos técnicos na busca pelo aperfeiçoamento da organização de arquivos pessoais de cientistas do Departamento de Arquivo e Documentação
da Casa de Oswaldo Cruz, conforme apresenta o Quadro 9. Santos sistematiza, por meio do
quadro de atividades, as funções do cientista, categorizadas por meio de um quadro para melhor visualização. A elaboração do quadro de categorias de atividades deve ser aprofundada
com pesquisas sobre a biografia do produtor.
Quadro 9 – Quadro das atividades de cientistas
Categoria produzida pela função Atividades

Pesquisa

Associadas ou não ao desenvolvimento de tecnologia, em ambientes
institucionais, como universidades e institutos de pesquisa. Seu lócus é
de forma especial o laboratório, onde atuam pesquisadores e/ou grupos
de pesquisa com objetos/ temas de pesquisa definidos. Aqui se incluem
as atividades de comunicação e disseminação dos resultados, como a
publicação de artigos, conferências e comunicações em congressos.

Planejamento e administração
de pesquisa

Associadas ao planejamento e gestão de recursos financeiros e
orçamentários, humanos, materiais e de infraestrutura voltados para o
desenvolvimento da função de pesquisa.
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Docência

Gestão de políticas científicas

Relações interinstitucionais e
intergrupos

Formação e administração da
carreira
Vida pessoal

Associadas à formação e ensino em graduação e pós-graduação, incluindo
cursos regulares e temporários, orientação de dissertações e teses e
participação em bancas e seminários.
Associadas à formulação e implementação de políticas públicas de
ciência & tecnologia. Seu lócus inclui de forma especial as altas esferas da
administração pública vinculadas ao Ministério de Ciência & Tecnologia,
agências de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico,
secretarias estaduais de ciência e tecnologia, fundações e institutos de
pesquisa, e organismos internacionais.
Associadas ao contato com órgãos públicos de ciência & tecnologia,
visando trocas institucionais, cooperação técnico-científica e representação
institucional em missões oficiais do governo, grupos de trabalho, comitês,
conselhos editoriais e científicos, redes informais, etc. Pode incluir ainda
a prestação de serviços e/ou consultorias técnico-científicas a instituições
públicas e privadas. Contempla também a vinculação a sociedades e
associações científicas.
Associadas à constituição e guarda de papéis relacionados aos estudos,
às estratégias e à trajetória de carreira que inclui ainda a realização de
estágios, obtenção de bolsas, prêmios e homenagens, associadas ao
reconhecimento da contribuição científica.
Associadas às relações familiares, sociais, culturais e associativas,
patrimônio pessoal e administração doméstica.
Fonte: Santos (2005, p. 64-65).

Com esta categorização das atividades/funções, Santos abrange as atividades desempenhadas por cientistas em sua vida pessoal e profissional. Como os arquivos pessoais sob a
guarda do MAST apresentam muitos documentos oriundos das atividades de pesquisa científica, tornou-se preciso também categorizar as atividades de pesquisa para melhor levantamento tipológico.

Metodologia desenvolvida para o levantamento tipológico nos arquivos
de cientistas do MAST
Para a organização dos arquivos pessoais sob a guarda do MAST não era suficiente tratar apenas das categorias expressas no Guia do MIT, nem apenas as propostas por Santos. Mas
as duas propostas complementavam-se harmoniosamente, e foram adaptadas para o levantamento. O Guia do MIT detalha as atividades ligadas ao trabalho científico e tecnológico, o
que é interessante para um acervo caracterizado como tendo grande maioria dos documentos
relacionados às atividades de pesquisa, como é o caso do MAST. Já a proposta de Santos vem
complementar a proposta do MIT no que se refere às atividades não relacionadas à pesquisa,
mas sim a outros trabalhos desempenhados e à vida pessoal e social.

488

REPARQ.indd 488

Maria Celina Soares de Mello e Silva / Márcia Cristina Duarte Trancoso

16/10/15 09:22

Assim sendo, a junção e a adaptação das duas propostas contribuíram para o desenvolvimento do Quadro 10, com as categorias documentais e suas respectivas definições.
Quadro 10 – Quadro de categorias de atividades pessoais e profissionais de cientista
Atividades vinculadas à vida pessoal
Definição
Documentos produzidos pelo cientista enquanto cidadão,
Identificação pessoal
produzidos para a garantia de direitos e obrigações civis
Relações familiares
Documentos produzidos no âmbito das relações com familiares
Documentos produzidos no âmbito das relações com amigos e a
Relações sociais
vida em sociedade
Documentos produzidos no âmbito da administração doméstica
Assuntos financeiros
e pessoal
Documentos produzidos no âmbito do interesse pessoal ou da
Atividades de lazer e hobby
prática de atividades de esportes, artes e cultura em geral
Documentos produzidos no âmbito do interesse ou da prática
Práticas religiosas
religiosa
Documentos gerados por atividades ou interesse políticoAtividades políticas
partidário
Documentos sobre a formação escolar básica e cursos realizados,
Educação
não ligados às atividades profissionais
Atividades vinculadas à vida profissional
Documentos sobre a formação superior, ligados às atividades
Formação profissional
profissionais
Documentos produzidos pela atuação do produtor como
professor de cursos de graduação e pós e, consequentemente, na
Atividades docentes
formação de profissionais, incluindo participação em bancas e
processos de avaliação
Documentos produzidos pela atuação do produtor em cargos
Atividades administrativas em unidades
administrativos em instituição de pesquisa e ensino, que podem
de pesquisa
ser laboratórios, departamentos e coordenações, ou a instituição
Documentos produzidos pelas atividades em conselhos,
Consultoria e assessoramento
indústria, governo, assessorias ou projetos, ou serviços prestados
de forma autônoma
Filiação em associações e entidades de
Documentos produzidos no âmbito da participação do produtor
classe
como membro ou dirigente
Documentos produzidos pelas atividades de formulação e
Gestão de políticas públicas para ciência e
implementação de políticas públicas voltadas para a ciência e
tecnologia
tecnologia
Atividades de Pesquisa em Ciência e Tecnologia
Documentos produzidos pelas atividades de planejamento da
Administração da pesquisa
pesquisa, incluindo prioridades, recursos e equipe
Documentos produzidos pela execução da pesquisa, seja teórica
ou experimental, incluindo o planejamento de experimentos
Desenvolvimento da pesquisa
e produtos, condução da pesquisa, análise de dados, testes e
resultados
Documentos produzidos para a divulgação e publicação dos
Disseminação dos resultados da pesquisa
resultados
Atividade

Fonte: elaborado pelo autor.

Metodologia para levantamento tipológico em arquivos pessoais de cientistas

REPARQ.indd 489

489

16/10/15 09:22

O Quadro 10 foi produzido utilizando-se as duas experiências citadas, com o objetivo
de ser mais completo e de atender de forma mais ampla às necessidades do levantamento das
atividades desempenhadas pelo cientista.
Essas categoriais propostas são abrangentes o suficiente para atender a documentos
produzidos em diversas áreas do conhecimento científico. O detalhamento de qual pesquisa
é realizada, ou de qual instituição o cientista está vinculado, por exemplo, deve ser trabalhada
na organização individual do fundo, e deve estar espelhada no plano de classificação ou quadro de arranjo de cada arquivo. Dessa forma, a metodologia proposta será ampla a ponto de
atender a todos os fundos.
Este Quadro de categorias de atividades pessoais e profissionais de cientista é o primeiro produto resultado do projeto em andamento. Sua importância para a identificação dos
tipos documentais é fundamental, pois é um instrumento norteador que permite um modelo
padronizado, categorizado e embasado na pesquisa, facilitando a compreensão do documento e de sua produção.
A aplicação do Quadro de Atividades de cientistas já se mostrou satisfatório nos levantamentos realizados nos três arquivos pessoais de físicos, trabalhados até o momento. Nas três
experiências, os documentos produzidos tinham suas atividades contempladas no Quadro
10. Com relação aos documentos produzidos pela atividade de pesquisa propriamente dita, a
grande maioria é de difícil identificação, pois são muito técnicos e específicos. Porém, é fácil
defini-los como fruto da atividade de pesquisa em ciência e tecnologia.
A metodologia utilizada para o levantamento permite a classificação dos documentos
em categorias bem definidas, delimitando com mais propriedade as fronteiras entre a vida
pessoal e as atividades relacionadas à vida profissional do cientista.

Considerações finais
A primeira etapa da pesquisa em andamento foi a definição e elaboração do quadro de
categorias das atividades desempenhadas por um cientista. A partir deste primeiro produto,
o levantamento tipológico foi realizado primeiramente em arquivos pessoais de físicos, com
o objetivo de iniciar o projeto com um conjunto documental com grandes possibilidades de
apresentar uma produção documental semelhante. Os próximos arquivos a serem levantados
tipologicamente serão de cientistas de outras áreas científicas. A presente metodologia desenvolvida para o levantamento tipológico nos arquivos pessoais de cientistas tem demonstrado
satisfatória, pois todos os documentos foram incluídos nas categorias propostas.
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A próxima etapa, já em andamento, é a elaboração de um glossário de tipos documentais, com as respectivas definições dos documentos. Esse produto compreende o estudo
da correta nomenclatura do documento e da definição mais adequada. O glossário tem o
objetivo de elencar os tipos encontrados nos arquivos pessoais, de forma padronizada. Esse
instrumento será vantajoso para arquivistas e pesquisadores. Os primeiros poderão inseri-lo
na prática de descrição, comparando o significado dos termos relacionados e identificando
documentos por semelhança; já os pesquisadores terão a facilidade de reconhecer e compreender o significado de cada tipo documental, maximizando a capacidade de contextualização
da pesquisa. O estudo da tipologia documental também será útil na etapa de identificação
de documentos ainda não organizados, e na proposta de plano de arranjo ou classificação.
Quanto mais se conhece a função dos documentos, mais apurada será a contextualização da
produção documental e, por consequência, sua avaliação, descrição e classificação, minimizando assim as incoerências que podem dificultar a compreensão dos conjuntos orgânicos.
O terceiro produto resultado desta pesquisa, que ainda não foi iniciado, será um quadro das categorias de atividades pessoais e profissionais de cientista, alimentado com os tipos
documentais, de forma a se ter uma visão ampla das espécies e tipos documentais encontrados nestes arquivos. O quadro propiciará um conhecimento prévio à organização de cada
fundo, o que em si representa uma vantagem na otimização das atividades arquivísticas de
organização de um arquivo pessoal de cientista.
A experiência adquirida com o estudo tipológico trará vantagens para a organização
de novos arquivos, visto que o levantamento tipológico, o quadro de categorias de atividades
com os tipos documentais e o glossário fornecerão subsídios para novas demandas nas práticas de organização de arquivos.
Para além do estudo de identificação dos nomes dos documentos, este trabalho de pesquisa promove o aperfeiçoamento da descrição e classificação dos documentos e, deste modo,
tem influência direta na organização de arquivos e no desenvolvimento dos instrumentos de
pesquisa. O objetivo de estudos dessa natureza é o de aperfeiçoar cada vez mais as atividades
arquivísticas de identificação, classificação, descrição e a de elaboração de instrumentos de
pesquisa.
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Descrição e acesso ao patrimônio documental da UFSM:
o Campus Avançado de Roraima

Camila Poerschke Rodrigues
Daniel Flores
Sérgio Renato Lampert

Diante da atual conjuntura de valorização do patrimônio material e cultural, iniciativas que visem divulgar e dar acesso a este se destacam, uma vez que permitem resgatar a
memória das instituições. Neste contexto, os registros de fatos, acontecimentos e iniciativas
relevantes merecem tratamento diferenciado, visto que, retratam períodos importantes da
história destas e, também, muitas vezes, da comunidade da qual fazem parte. O fato de estas
informações estarem contidas nos acervos documentais das instituições denota, em muitos
casos, a relevância de uma política de disponibilização para pesquisa desta documentação de
caráter histórico.
A Universidade Federal de Santa Maria ao longo de seus cinquenta e um anos de
história promoveu diversos projetos e ações de extensão e interação com a comunidade.
Dentre estas, destaca-se o Projeto Rondon, iniciado no ano de 1968. Nesta participação, a
UFSM implantou, em 1969, um Campus Avançado em Rondônia. A documentação relativa
a este período é muito rica e contém dados significantes sobre as atividades realizadas e
sobre a rotina no Campus. Sendo assim, torna-se pertinente disponibilizar de maneira adequada para a comunidade acadêmica e para a sociedade o acesso às informações contidas
nesse acervo.
Neste contexto de reconstrução da memória através das informações contidas no acervo documental do Campus Avançado de Roraima, pode-se afirmar que a adequada descri-
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ção e disponibilização desta documentação é parte importante do processo de recuperação
e preservação do patrimônio documental da UFSM. Dentre os diversos fundos documentais
custodiados pelo Departamento de Arquivo Geral da UFSM, o que reúne a documentação
referente às atividades da instituição enquanto participante do Projeto Rondon constitui o
tema geral deste projeto.
Esta documentação retrata um período relevante da história da Universidade, de forma
que ao disponibilizá-la se estará resgatando a própria memória institucional. A delimitação
do tema parte deste ponto, do ajuste da descrição destes documentos e posterior difusão destas informações com a finalidade de auxiliar o resgate e a preservação do patrimônio histórico
documental da UFSM.
Este estudo tem como objetivo geral a adaptação da descrição da documentação do
fundo documental denominado Coordenação do Campus Avançado de Roraima – Projeto Rondon à Norma Brasileira de Descrição Arquivística – NOBRADE visando sua difusão
por meio de um inventário documental, a fim de proporcionar melhor acesso ao patrimônio
documental, bem como reconstruir as memórias da Universidade. Já como objetivos específicos têm-se a análise da situação atual do fundo documental; a adequação do arranjo da
documentação do fundo; a adequação da descrição da documentação do fundo; a elaboração
do inventário da documentação com base na NOBRADE e a disponibilização, no software
Ica-Atom, da descrição dos documentos para pesquisa.
A documentação constante neste fundo documental relata as atividades realizadas pelos alunos e professores participantes durante todo o período de existência do Campus Avançado, desde sua implantação, até a completa desativação da unidade. A difusão das informações contidas nesta documentação poderá, também, sensibilizar a comunidade no sentido de
motivar a doação de documentos relativos a este importante período da história institucional.
Estes documentos podem vir a enriquecer ainda mais o patrimônio documental da UFSM.

Referencial teórico
Patrimônio documental
De acordo com a Unesco, grande parte da memória do mundo encontra-se nas bibliotecas, nos arquivos e nos museus. O Programa Memória do Mundo (2002) retrata a situação
atual, onde uma significativa quantidade do patrimônio documental já está perdida para sempre. Ainda conforme este programa, o patrimônio documental “traça a evolução do pensa-
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mento, dos descobrimentos e das realizações da sociedade humana. É o legado do passado
para a comunidade mundial presente e futura”. (UNESCO, 2002, p. 5)
O arquivo de uma instituição, acumulado em sua trajetória, adquire significados que
o tornam legítimo e, ao mesmo tempo, o qualifica enquanto espaço. De acordo com Bellotto, (2006) a documentação que os arquivos conservam faz parte do patrimônio cultural da
humanidade, além de ser um bem nacional. Para um melhor entendimento destaca-se a Lei
Federal n. 8.159/91, quando afirma que:
Denomina-se arquivo, conjunto de documentos produzidos e recebidos por
órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física,
qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos.
(BRASIL, 1991)

Neste sentido, Richter, Garcia e Penna (2004) afirma que ao longo do tempo os arquivos deixaram de ser apenas depósitos de documentos e transformaram-se em centros ativos
de informações a serviço dos usuários, servindo às necessidades da história. Para Cook (1997)
um dos objetivos dos arquivos é o de auxiliar a sociedade a lembrar-se de seu passado.
Silva (1999) enfatiza que a procura por informações exatas para o atendimento de necessidades imediatas é a maior transformação que atinge e desafia os profissionais que realizam a preservação e a organização do patrimônio documental atualmente. A autora defende
ainda que “não há como fugir aos trabalhos que viabilizem o atendimento dessas necessidades, que forçam todos os caminhos na sua direção”. (SILVA, 1999, p. 54)
Sob esta mesma ótica, Barros e Neves (2009) enfatizam que o arquivo vem assumindo
novas funções e renovando funções tradicionais. Além de reunir, armazenar, preservar e disseminar as informações promove o encontro dos cidadãos com a informação, ou seja, com o
patrimônio documental custodiado por ele.
Com relação aos cuidados para preservação do patrimônio, Pavezi (2010, p. 157) afirma:
Deve se considerar ainda que na perspectiva da história, os historiadores do
futuro terão uma outra noção da importância dos arquivos informáticos que
tenham sido perdidos ou destruídos hoje. O descarte indiscriminado da documentação arquivística em meio informático ou o descaso em relação à sua
conservação e preservação poderão privar os futuros historiadores da matéria-prima indispensável à reconstituição de uma era que se convencionou
denominar como era Informação.
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O ambiente natural no qual o patrimônio documental se encontra influencia profundamente em sua sobrevivência a longo prazo. A salvaguarda deste patrimônio depende de
ações de prevenção e preservação. De acordo com a Unesco (2002) a preservação e o acesso
ao patrimônio documental são complementares e se incentivam reciprocamente.
A preservação adequada da documentação surge como meio para garantir e resgatar,
através dos documentos, tanto a memória coletiva quanto individual dos cidadãos. Nesta
perspectiva, Lopes (2009) ressalta que os recursos informáticos vêm sendo cada vez mais
utilizados para as práticas arquivísticas.
Ferreira (2006) afirma que, atualmente as ferramentas digitais auxiliam em grande parte da produção intelectual. O autor também destaca a simplicidade de criação e disseminação
do material digital através das modernas redes de comunicação. Deste modo, conclui que
estes fatores juntamente com a qualidade dos resultados alcançados são fatores decisivos na
adoção destas ferramentas. Já Innarelli ressalta que:
Num mundo que caminha cada vez mais para novos paradigmas de globalização e comunicação sem fronteiras, tendo como pano de fundo a informática e as novas tecnologias comunicacionais, o cidadão atual se depara com o
desafio da preservação de sua memória coletiva e individual. (INNARELLI,
2008, p. 21)

O patrimônio histórico arquivístico, que integra o patrimônio cultural, é formado, de
acordo com Richter, Garcia e Penna “pelas fontes documentais preservadas em arquivos públicos e arquivos privados com interesse histórico”, e, além destas, por aquelas fontes “que
ainda não foram levantadas, examinadas nem organizadas, que se encontram em arquivos
particulares”. (2004, p. 61)
No que tange à escolha dos documentos que irão integrar o patrimônio documental de
uma sociedade, Jardim (1995) salienta que a avaliação documental é utilizada pelos arquivistas como recurso mais eficaz para esta definição.

Arquivos Universitários
O arquivo de uma universidade custodia informações valiosas sobre a história da instituição, de seus cursos, de seus alunos e da sociedade na qual está inserida. Estes arquivos
devem ter como missão atender as demandas dos pesquisadores e da comunidade como um
todo.
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Um arquivo universitário deve ser bem organizado, e, para isso, é necessário comprometimento, dedicação e a adoção de medidas para a otimização dos serviços disponibilizados.
Sob este enfoque Boso e colaboradores esclarecem que:
A universidade deve ter por meta o desenvolvimento do conhecimento por
meio da pesquisa, a transmissão do conhecimento por meio do ensino, a preservação do conhecimento e a difusão do conhecimento por meio da publicação. Nesse sentido, a função do arquivo universitário é extremamente importante na vida acadêmica dos alunos e da universidade, enquanto instituição
voltada para o saber científico. (BOSO et al., 2007, p. 123)

Os métodos de trabalho utilizados pelos arquivistas no tratamento dos arquivos universitários, bem como nos demais tipos de acervos, visam facilitar o acesso às informações
por eles custodiadas. Estas informações se farão úteis tanto para pesquisadores acadêmicos
quanto para a sociedade em geral, de maneira a “garantir que a história e a memória das organizações sejam destinadas com fins de pesquisa histórica e também para a disseminação
cultural”. (BOSO et al., 2007, p. 126)
Os arquivos das universidades, assim como os de qualquer instituição são de extrema
relevância no processo de tomada de decisão. Neste sentido, Moreno afirma que as atividades
deste arquivo:
devem estar centradas no intercâmbio de informações como condição sine
qua non de sua performance e para manter-se competitiva neste cenário globalizado. Por isso, se faz necessário o estabelecimento de um sistema de informação documental que permita a organização, o tratamento e recuperação
das informações arquivísticas de maneira eficaz, adequada e confiável, como
suporte ao processo de tomada de decisão, ao controle da organização, ao
apoio das ações, bem como a preservação da história e da memória institucional. (MORENO, 2006, p. 93)

Para Barros e Neves (2009) o arquivo universitário é gerador de conhecimento e, por
isso, torna-se uma fonte de pesquisa. Estes acervos fornecem informações sobre as decisões
tomadas no passado e constituem a história das universidades.

As funções arquivísticas: arranjo, descrição e difusão documental
Tem-se como arranjo documental a organização coerente que é estabelecida nos documentos que chegam ao arquivo permanente sem ter passado por um processo de classificação
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e avaliação adequados na fase corrente. Ao realizar o arranjo de um conjunto documental, o
arquivista estará estabelecendo as relações orgânicas que existem nos registros arquivísticos.
O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 37)
define arranjo como a “sequência de operações intelectuais e físicas que visam à organização
dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com um plano ou quadro previamente
estabelecido”.
Cabe ao arquivista estabelecer a ordem e a relação que os documentos têm entre si,
tornando visível, deste modo, o sentido e o conteúdo dos mesmos. Para Locks e Ghanem
(1986) é por este motivo que os documentos são arranjados em unidades coletivas e não são
identificáveis pelo autor, pelo título ou pelo assunto, e sim pela origem. Bellotto (2006) afirma
que o arranjo dos documentos em fundos torna o arquivo organizado e lógico. Deste modo,
o objetivo do arranjo documental é garantir a organicidade e a integridade do fundo documental e de suas partes.
Para Schellenberg (2005) deve-se respeitar, no arranjo, a ordem a qual os documentos
foram organizados em sua fase corrente. Porém, o autor destaca que “pode-se abrir uma exceção à regra de se preservarem os documentos na ordem original, no caso dessa ordem ser
difícil de determinar ou de ser manifestamente má”. (SCHELLENBERG, 2005, p. 267)
De acordo com o mesmo autor (1980), as atividades de arranjo e descrição possuem
uma grande proximidade. Tal relação se dá, pois a ordenação realizada no ato do arranjo estabelece unidades com as quais o profissional responsável pelo arquivo irá, posteriormente,
descrever os documentos. Deste modo, o autor afirma que estas duas funções se confundem
entre si.
A descrição é uma atividade fundamental no contexto dos arquivos, visto que é através
dela que os pesquisadores têm acesso às informações contidas nos documentos custodiados
nos acervos. Neste sentido, Lopez (2002) destaca que é só através desta atividade que se consegue o amplo entendimento de um acervo, pois ela permite a localização e o entendimento
da documentação que o integra.
Entende-se que a descrição permite o acesso aos documentos de valor secundário, que
tem grande importância para os pesquisadores e historiadores. De acordo com Bellotto (2006,
p. 179) esta é “a única maneira de possibilitar que os dados contidos nas séries e/ou unidades
documentais cheguem até os pesquisadores”. Neste contexto, os instrumentos de pesquisa
têm papel fundamental no momento da busca na documentação custodiada nos acervos.
Para Lopes, (1996) existem níveis descritivos relacionados com as seguintes ações: definição dos fundos e suas divisões em esquemas de classificação; esclarecimento do que é per-
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manente e dos prazos de guarda; desenvolvimento de instrumentos de pesquisa como inventários e guias; e definição de formas de difusão do processo descritivo através de publicações.
Em relação a estes instrumentos, Bellotto (2006) afirma que o processo de descrição se
dá através da elaboração destes. Estes instrumentos permitem identificar, localizar e utilizar
os dados quando necessário. Lopes, (2009) porém, lembra a grande dificuldade encontrada
pelos arquivistas no momento de produzir instrumentos confiáveis. O autor afirma também
que se mantém a tradição de dar pouca importância à representação da informação.
Os usuários de um arquivo devem se sentir à vontade no momento da pesquisa e cabe
ao arquivista guiar estes usuários. Neste sentido, os instrumentos de pesquisa podem ser definidos como ferramentas que são utilizadas na orientação dos usuários dos arquivos, pois
descrevem o acervo ou parte dele. Tem como função principal definir precisamente quais
documentos fazem parte do acervo e onde estão localizados.
Lopez (2002) também afirma que é extremamente útil para o pesquisador a consulta
que ele realiza nos instrumentos descritivos fora do ambiente do arquivo. E é categórico ao
declarar que o formato mais apropriado para divulgação do instrumento de pesquisa deve ser
uma escolha feita pela instituição custodiadora, e tem de levar em conta as duas funções que
este terá no acervo, a de controlar e de dar acesso.
Bellotto, em sua obra Arquivos Permanentes: tratamento documental (2006), lista os
instrumentos de pesquisa que são elaborados de acordo com o nível de descrição: o guia, o
inventário, o catálogo, o índice e a edição de fontes.
Dentre estes instrumentos dá-se destaque ao inventário, instrumento que será elaborado como produto deste estudo. O inventário documental é o instrumento de pesquisa que
sucede o guia, pela ordem hierárquica. De acordo com Lopez, (2002) este instrumento tem
por finalidade oferecer ao usuário um quadro sumário de um ou mais fundos ou coleções.
Para Bellotto (2006, p. 197) o inventário é um instrumento parcial de pesquisa “que descreve
conjuntos documentais ou partes do fundo”.
Ainda na visão de Lopez, (2002) os inventários precisam tratar de conjuntos documentais que já tenham algum nível de organização no que tange a classificação arquivística. Por
essa razão têm uma vida útil mais longa do que a de um guia. Dentro desta concepção, cabe
destacar que os instrumentos de pesquisa devem seguir as normas nacionais e internacionais
de descrição que estabelecem as diretrizes para sua elaboração e aplicação.
As normas que serão abordadas a seguir foram criadas a partir da necessidade cada
vez maior desta troca de informações entre as instituições tanto no âmbito nacional quanto
internacional, como também pelo surgimento das tecnologias da informação. Neste sentido,
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Hagen (1998) salienta que o impacto destas tecnologias foi uma das principais causas dos
esforços realizados para a padronização da descrição.
A Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística – ISAD(G) foi estabelecida, no
ano de 2002, pelo Conselho Internacional de Arquivos – CIA com base em estudos realizados.
A norma estabelece diretrizes para a preparação de descrições arquivísticas e enfatiza a relação hierárquica, identificando a descrição em níveis.
A ISAD(G) esclarece que deve ser usada pelas instituições arquivísticas juntamente
com as normas nacionais que existam, ou ainda, como base no momento de sua criação. De
acordo com Bellotto (2006, p. 183) “só a descrição assim normalizada atingirá a desejada
normalização universal e terá todas as condições para ser feita facilmente, de modo informatizado e uniforme”.
A partir de preocupações que o Comitê de Normas de Descrições do CIA considerava
relevantes no âmbito nacional e com o objetivo de adaptar a norma internacional à realidade
brasileira, foi criada a Norma Brasileira de Descrição Arquivística – Nobrade.
A Nobrade não é apenas uma tradução da ISAD(G), seu foco é o estabelecimento de
diretivas para a descrição arquivísticas, facilitando, deste modo, o acesso e a troca de informações em nível nacional e internacional. Esta norma pode ser aplicada em descrições em
qualquer fase do ciclo vital dos documentos, ainda que tenha seu foco na descrição em fase
permanente. A norma prevê a existência de oito áreas e 28 elementos de descrição. Dentre
estes 28 elementos, apenas sete são obrigatórios: código de referência, título, data(s), nível de
descrição, dimensão e suporte, nome(s) do(s) produtor (es) e condições de acesso.
Com relação à difusão, esta pode ser considerada como função fundamental de toda
e qualquer instituição arquivística, pois promovendo o acesso aos documentos, o arquivo se
tornará mais conhecido e, consequentemente, terá um maior número de usuários. O processo
de difusão, de acordo com Blaya Perez (2005), nada mais é do que o ato de divulgar e tornar
público os serviços que uma instituição oferece aos seus usuários. Corroborando esta ideia,
Silva e colaboradores (2002, p. 25) enfatiza que “adquirir, armazenar e recuperar informação
são, em stricto sensu, as três funções fundamentais dos sistemas e serviços relacionados com
o tratamento da informação”.
Para Bellotto, (2006) o arquivo deve ser visto pela comunidade, como é visto pela administração, ou seja, como a “consciência histórica” desta. Porém, tal fato só virá a ocorrer se
o responsável pelo arquivo souber apreender o potencial que seu acervo lhe oferece. Barros
e Neves (2009) afirmam que o arquivo ao permitir que o pesquisador acesse seu objeto de
pesquisa torna-se um lugar de construção do saber e, deste modo, amplia as possibilidades de
avanço para o exercício da produção do conhecimento.
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Com base nestas afirmações se pode constatar a grande relevância que o ato de difundir as informações custodiadas em um acervo tem para os pesquisadores, bem como para o
próprio arquivo. De forma que os usuários destes acervos passam a tomar conhecimento da
história e da trajetória da instituição bem como da sua relação com a comunidade.

Projeto Rondon
Histórico
O projeto Rondon foi criado no ano de 1967,1 durante o regime militar, por iniciativa
de estudantes da Universidade do Estado da Guanabara, no Rio de Janeiro (atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro). A primeira operação foi realizada no antigo Território
Federal de Rondônia (hoje, estado de Rondônia) com o intuito de desenvolver atividades para
colaborar com o crescimento daquela região.
Após o sucesso da primeira empreitada, foi criado o Grupo de Trabalho Projeto Rondon, constituído basicamente por estudantes universitários, tendo como objetivo planejar e
executar as próprias operações, proporcionando aos alunos um estágio no interior do país
durante suas férias. Os desafios do projeto eram integrar, ocupar e desenvolver as regiões do
país através de ações conjuntas entre os universitários, a comunidade e o governo.
O Rio Grande do Sul possuía uma coordenação regional subdividida em duas partes, uma
sob a responsabilidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Pontifícia Universidade
Católica de Porto Alegre outra sob os cuidados da Universidade Federal de Santa Maria.
Os desafios do projeto eram integrar, ocupar e desenvolver as regiões do país através
de ações conjuntas entre os universitários, a comunidade e o governo. As ações do Projeto
Rondon foram extintas no ano de 1989. Durante os vinte e dois anos que ficou em atividade, o
projeto cadastrou trezentos e cinquenta mil estudantes e treze mil professores. Recentemente,
as atividades do projeto foram retomadas sob coordenação do Ministério da Defesa.

A UFSM no Projeto Rondon: O Campus Avançado de Roraima
A UFSM participou pela primeira vez de uma operação do Projeto Rondon no ano
de 1968.2 Nesta fase do projeto, a instituição participava das operações nacionais e regionais,
1

INFOCAMPUS. UFSM no projeto rondon. Santa Maria, 2012. Disponível em: <http://w3.ufsm.br/infocampus/?p=829>.
Acesso em: 27 out. 2012.

2

MEMORIAL PROJETO RONDON. Histórico. Santa Maria, 2013. Disponível em: <http://coral.ufsm.br/memorialrondon/>. Acesso em: 21 fev. 2013.
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que aconteciam durante as férias escolares. As nacionais nos meses de janeiro e fevereiro e as
regionais no mês de julho.
Dentre as instituições participantes do projeto, a UFSM foi a única a instalar um Campus Avançado. Este Campus, localizado em Boa Vista, foi instituído a partir de um convênio
assinado pela UFSM no ano de 1969, tendo se mantido em funcionamento até o ano de 1985.
A partir disso, a universidade passou a enviar mensalmente grupos de alunos e professores
para o cumprimento do mesmo.
Este convênio tinha como principais objetivos proporcionar aos universitários a prática orientada na prestação de serviços com atividades ligadas aos currículos escolares, criar
novos mercados de trabalho com a adequação do exercício profissional às peculiaridades da
região e, assessorar os órgãos municipais e territoriais nas atividades técnico-administrativas
com vistas à implantação de programas de desenvolvimento local integrado.
O campus avançado possuía duas sedes, a urbana e a rural e estabeleceu em Roraima
três cursos de nível superior como extensões da própria universidade. Os cursos tinham foco
na área da educação, com o intuito de qualificar os professores em atuação.
Em dezembro de 1985 foram encerradas as atividades da UFSM em Roraima.Pode-se
considerar que a atuação da instituição foi o embrião para o desenvolvimento de uma universidade local. As instalações da sede foram fundamentais para a criação da Universidade
Federal de Roraima (UFRR), em 1989.

Metodologia
A pesquisa proposta neste trabalho é de natureza aplicada com abordagem qualitativa,
pois almeja a solução de um problema específico e não requer o uso de métodos e técnicas
estatísticas. Com relação aos seus objetivos é exploratória, já que tem como finalidade proporcionar uma familiaridade maior com o objetivo.
Ademais, com relação aos procedimentos técnicos, é considerada bibliográfica, visto
que utiliza material já publicado na área de descrição arquivística. O objeto do estudo é o
acervo do fundo documental denominado Coordenação do Campus Avançado de Roraima
– Projeto Rondon, custodiado pelo Departamento de Arquivo Geral da Universidade Federal
de Santa Maria. No que tange aos instrumentos de coleta de dados, foram utilizadas a observação e a análise documental.
A primeira das etapas a ser realizada no desenvolvimento desta pesquisa foi a revisão
da literatura referente ao tema de pesquisa escolhido. Com base no estudo da Norma Brasileira de Descrição Arquivística – NOBRADE e na necessidade da preservação e acesso ade-
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quados dos documentos que constituem o fundo documental, foi possível definir o objetivo
geral do trabalho e, a partir deste, pôde-se determinar os objetivos específicos. Esta revisão foi
realizada ao longo de toda a pesquisa, servindo de subsídio para o atingimento dos referidos
objetivos.
Na análise documental foram utilizados documentos como o Projeto de Implantação
do Campus Avançado de Roraima, o Regulamento interno do Campus, além do Regimento
Geral da UFSM e outros documentos da Universidade.
A observação para coleta de dados foi de grande relevância para que se pudesse identificar a situação do fundo documental no que concerne ao seu arranjo, acondicionamento e
conservação, atingindo desta forma, o primeiro objetivo específico.
Com base na análise da situação do conjunto documental foi possível realizar a adequação de seu arranjo, seguindo os princípios e as teorias arquivísticas abordadas nos referenciais que tratam desta temática.
A etapa seguinte a esta é a de descrição da documentação do fundo para posterior
elaboração de um instrumento de pesquisa. Com base nos conceitos trazidos pela literatura
arquivística, o instrumento considerado mais adequado para esta situação foi o inventário
documental. Este instrumento seguirá os preceitos da NOBRADE.
A etapa final do estudo é a disponibilização das informações da descrição no software
Ica-Atom, com o intuito de realizar sua ampla difusão. Desta forma, será disponibilizado,
para todo e qualquer usuário, o acesso às informações contidas nessa documentação através
da web.

O fundo documental Coordenação do Campus Avançado de Roraima –
Projeto Rondon
A documentação deste fundo é proveniente das atividades realizadas no Campus, no
período compreendido de 1968 até 1985. Os documentos foram recentemente transferidos
para uma das salas do arquivo permanente do Departamento de Arquivo Geral da UFSM.
A documentação deste fundo já passou por um processo de avaliação, arranjo e parcial
descrição, de modo que, no interior das caixas, a documentação encontra-se separada em
maços e identificada pelos tipos documentais existentes.
Neste sentido, Paes (2005, p. 122) indica que o arranjo é uma das funções mais importantes em um arquivo e pode ser entendido como a “ordenação dos documentos em fundos,
a ordenação das séries dentro dos fundos e, se necessário, dos itens documentais dentro das
séries”. No mesmo enfoque, Bellotto (2006) ressalta que o arranjo é a ordenação realizada no
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arquivo permanente e que deve se basear na correta classificação, visto que é de extrema importância que a obediência às atividades e às funções do órgão produtor não se perca.
A documentação encontra-se dividida em onze séries documentais, a saber: Relações
Interinstitucionais, Comunicações Oficiais, Estágios, Finanças, Eventos, Legislação, Patrimônio, Metas e Programas de Trabalho, Publicações/Divulgação, Relatórios e Documentos Iconográficos.
No que tange a descrição, existe um inventário da documentação que foi elaborado no
ano de 2008. Este instrumento apresenta a descrição das onze séries documentais nas quais
os documentos estão divididos.
Os documentos estão acondicionados em trinta e duas caixas-arquivo de polionda em
um dos módulos do arquivo deslizante. O arquivo deslizante promove a vedação total dos
módulos, diminuindo a incidência de luz nos documentos, medida esta que é imprescindível
para a adequada conservação do acervo.
Corroborando esta ideia, Duarte (2009, p. 14) adverte que “a luz do sol e as lâmpadas
fluorescentes sem filtros são consideradas fontes de raios ultravioleta que danificam o papel”.
Do mesmo modo, Paes (2005) afirma que os métodos de conservação abrangem os cuidados
com os documentos e, portanto, ao local no qual estão armazenados.
As caixas-arquivo foram trocadas por novas devido ao desgaste das anteriores. Tal desgaste se deu em função das inadequadas condições de conservação em que se encontrava a
documentação, exposta, muitas vezes, ao sol e calor. Também foram confeccionados espelhos
de identificação provisórios indicando os tipos documentais contidos em cada caixa. A identificação destes tipos se deu através de uma análise superficial do conteúdo de cada caixa.
A transferência do acervo para uma sala no arquivo permanente se deu devido ao fato
de o local onde se encontravam acondicionados anteriormente não oferecer as condições
adequadas. Neste sentido, Cassares (2000) afirma que o acondicionamento adequado tem o
intuito de proteger aqueles documentos que não estão em boas condições e armazenar de forma segura aqueles que já foram tratados e recuperados. No mesmo enfoque, a autora ressalta
que “para cumprir sua função, que é a de proteger contra danos, o acondicionamento deve ser
confeccionado com material de qualidade arquivística e necessita ser projetado apropriadamente para o fim a que se destina”. (CASSARES, 2000, p. 35)
Além da documentação referente às atividades administrativas, o fundo é composto
basicamente de correspondências trocadas entre o Campus e a UFSM e de projetos e relatórios dos alunos e professores. Neste contexto, Paes (2005) esclarece que as correspondências
devem receber tratamento diferenciado, pois são uma parte importante dos acervos arquivísticos devido ao fato de muitas vezes desencadearem as ações administrativas.
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No fundo também existem alguns documentos iconográficos, são fotografias e um
conjunto de slides de 35 mm. Apenas algumas das fotografias encontram-se identificadas
e no que tange aos slides não há nenhuma identificação. Com relação a estes documentos,
a situação é inquietante, pois este gênero documental necessita de condições específicas de
armazenamento e conservação.
Sob esta ótica, Paes (2005, p. 22) acrescenta que os chamados arquivos especiais, que
são aqueles em que existem documentos em diversas formas, como as fotografias e os slides,
devem ter um tratamento diferenciado “não apenas no que se refere ao seu armazenamento,
como também ao registro, acondicionamento, controle, conservação, etc”.
Entre a documentação existem também documentos manuscritos. São anotações sobre
as operações financeiras realizadas do Campus Avançado, como cadernos com os balancetes
e as informações sobre os fornecedores de materiais permanentes e de consumo do Campus.
Com base nestas informações da situação atual do fundo documental Coordenação do
Campus Avançado de Roraima – Projeto Rondon se pode fazer algumas considerações. Fica
evidente que, apesar desta documentação já contar com uma organização parcial no que se
refere ao arranjo e à descrição, existe a carência de adequação e aperfeiçoamento da mesma.
Tal necessidade se deve, principalmente, ao ingresso posterior de documentos ao fundo, o que fez com que a organização estabelecida perdesse, de certo modo, seu sentido. Estes
documentos encontravam-se em outras unidades da Universidade e foram recolhidos ao Departamento de Arquivo Geral. A constante evolução da teoria arquivística no que tange ao
arranjo e à descrição documental também foi considerada no momento da análise da documentação. Desta forma poderá ser disponibilizado para pesquisa de maneira mais adequada,
satisfazendo a necessidade dos pesquisadores tanto da área acadêmica como da comunidade
em geral.

Adequação do arranjo documental
O arranjo documental consiste na organização da documentação permanente. De
acordo com Schellenberg, (2005) os princípios do arranjo tratam da ordenação dos fundos
uns em relação aos outros e dos documentos dentro dos fundos.
Duas situações foram consideradas relevantes para a análise do arranjo existente e
apreciadas na decisão de adequar este à nova situação na qual a documentação se encontra. O
primeiro ponto foi a inserção de novos documentos no fundo documental, fato que ocorreu
ao longo dos últimos anos. Estes documentos que foram recolhidos ao Arquivo Permanente
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encontravam-se sob os cuidados de outros setores da instituição, ou ainda, trata-se de documentos que foram doados por ex-participantes do Projeto Rondon.
A classificação funcional adotada pela UFSM foi seguida no momento da definição das
novas séries que irão compor o fundo documental. O método funcional, conforme Gonçalves, (1998) apesar de mais complexo, atende melhor as exigências da classificação arquivística. Já Lopes (1997) defende que a classificação deve espelhar a vida das organizações, seja por
sua estrutura, por suas funções ou pelas atividades desenvolvidas.
No mesmo enfoque, Bellotto (2006) afirma que a obediência às atividades e às funções
do órgão produtor não deve se perder. Ainda sobre o tema, Castanho e colaboradores (2001)
enfatizam que quando o arranjo é definido com base na classificação adotada na fase corrente
permite que seja realizado um tratamento integrado nas diferentes idades dos documentos.
Em contrapartida, Schellenberg (2005) deixa claro que o arranjo no arquivo permanente deve ser realizado tendo por base os princípios arquivísticos e não qualquer classificação ou
esquema de arquivamento pré-estabelecido. Porém, o autor também destaca que o profissional arquivista não deve se deixar induzir pelos pesquisadores e arranjar a documentação “de
acordo com um sistema abstrato universal de classificação por assunto”. (SCHELLENBERG,
2005, p. 261)
Para que a adequação das séries fosse realizada, houve a necessidade de alteração da
denominação de algumas destas. Com relação à nomenclatura das séries, Lopes (1997) avalia
que, no ato da classificação, busca-se nomes representativos para as unidades documentárias.
Estes nomes devem representar as características das organizações, mais especificamente, de
suas atividades. Deste modo, segundo o autor, uma classificação que se baseie em assuntos
gerais irá fracassar na busca de facilitar o acesso aos documentos.
Sendo assim, seguindo o método de classificação funcional, a série “Estágios” passou
a denominar-se “Controle de Estágios”, do mesmo modo as séries “Finanças” e “Patrimônio”
passaram a se chamar, respectivamente, “Controle Financeiro” e “Controle de Material e Patrimônio”. Além disso, a série “Eventos” passou a se chamar “Participação e promoção em
eventos”.
A série antes denominada “Divulgação” tornou-se uma subsérie, tendo sua denominação alterada para “Atividades de Divulgação”, do mesmo modo que a série “Metas e Programas de Trabalho” passou à subsérie “Políticas e Metas de Trabalho”. Já a série “Comunicações
Oficiais”, teve a denominação alterada para “Comunicação oficial”, tornando-se também uma
subsérie.
Ademais, foi criada uma nova série denominada “Organização e Funcionamento” na
qual estão inseridas estas cinco novas subséries: “Atos administrativos, legais e normativos”,
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“Atividades de divulgação”, “Comunicação oficial”, “Políticas e metas de trabalho” e “Relações
Interinstitucionais”.
Cabe salientar que a documentação que fazia parte da série denominada “Relatórios”
foi dividida entre as demais séries, obedecendo ao conteúdo dos documentos.
A partir da definição do novo arranjo da documentação, pode-se reorganizar os documentos no interior das caixas. Além disso, foram confeccionados novos espelhos de identificação para as caixas-arquivo.
O novo arranjo definido para a documentação se adequa melhor frente a realidade encontrada no acervo da instituição bem como com relação às necessidades dos pesquisadores.
Para melhor explicitar esta estrutura apresenta-se o apêndice A. Tendo por base este arranjo,
pode-se iniciar a etapa da descrição dos documentos. Neste sentido, Rousseau e Couture
(1998) ressaltam que as atividades de classificação ou arranjo são fundamentais no desenvolvimento da descrição.

Conclusões
Esta pesquisa tem por finalidade maior proporcionar um melhor acesso ao patrimônio
documental da UFSM, bem como resgatar a memória da instituição.
A partir do delineamento dos objetivos da pesquisa, foi possível iniciar o desenvolvimento do trabalho. Com o intuito de alcançar a efetivação do objetivo geral de descrever a
documentação do fundo documental Coordenação do Campus Avançado de Roraima – Projeto Rondon visando sua difusão, algumas etapas já foram concluídas.
A primeira destas etapas diz respeito ao primeiro objetivo específico da pesquisa. Nesta
etapa foi realizada a análise da situação atual do fundo documental, examinando a maneira
como os documentos estão arranjados e alocados no seu local de guarda. Do mesmo modo
que o estado de conservação em que se encontra o acervo examinado.
Após a apreciação da situação foi possível constatar que o atual arranjo da documentação está defasado. Tal fato dá-se devido ao ingresso de novos documentos ao longo do tempo
e à evolução da teoria arquivística relacionada à descrição documental. Além disso, foi constatado que as condições de preservação não são completamente adequadas para o acervo em
questão.
Tendo por base esta análise da situação do fundo documental, foi possível alcançar o
segundo objetivo específico da pesquisa, que trata da apresentação de uma proposta de arranjo para esta documentação. A referida proposta está embasada nas teorias arquivísticas bem
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como nas necessidades encontradas no que tange à disponibilização adequada deste material
para pesquisa.
O novo arranjo teve como base a classificação funcional utilizada na UFSM e redesenhou a formação das séries e subséries no interior do fundo documental. Ademais, foi realizada a transferência da documentação para novas caixas-arquivo e foram confeccionados novos
espelhos de identificação para as mesmas.
A etapa seguinte, que já está em andamento, é de adequação da descrição já existente
à Norma Brasileira de Descrição Arquivística – NOBRADE. Esta descrição precederá a elaboração de um instrumento de pesquisa adequado às necessidades dos usuários e que será
elaborado segundo os preceitos da referida norma.
Por fim, as informações advindas da descrição destes documentos serão disponibilizadas para pesquisa no software Ica-Atom. Cabe destacar que este está instalado no DAG
em uma máquina com IP fixo, mesmo estando fora do Centro de Processamento de Dados,
voltado para difundir o acervo fotográfico da UFSM na internet, por meio de consultas na
ferramenta sob a ótica das normas de descrição Isad(g)/Nobrade. Do mesmo modo que para
o acervo fotográfico, a utilização do Ica-Atom visa proporcionar a ampla difusão do Projeto
Rondon, enquanto conjunto documental relevante no contexto histórico da UFSM.
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Arquivo como instrumento: da gestão de atividades
pessoais a ponto de referência de memórias
coletivas – um olhar sobre o arquivo pessoal
de dom Adriano Mandarino Hypólito

Bruno Ferreira Leite
João Marcus Assis

Propomos, com este trabalho, discutir algumas características instrumentais dos documentos arquivísticos no âmbito dos arquivos pessoais. Para isso, compreendemos que o termo “características instrumentais” representa a possibilidade de direcionar o uso de objetos,
ideias e ações para finalidades minimamente específicas. Nesta perspectiva, os documentos
de arquivo apresentam-se como objetos a serem instrumentalizados a cada uso que deles são
feitos. Para desenvolver esta afirmação, teremos como objeto de análise o arquivo pessoal de
Dom Adriano Mandarino Hypólito, cuja trajetória contextualizaremos mais à frente.
Por meio do embate teórico e da observação, tentamos averiguar o seguinte pressuposto: documentos de arquivo podem ser produzidos para atingir objetivos imediatos, ou
seja, diretos e inteligíveis a “olho nu”, bem como para atingir aqueles que classificaríamos de
mediatos e não percebidos como o foco na produção de um determinado documento. Esta
última característica, por vezes, revestida de um viés de “monumentalização”,1 comporta a

1

Luciana Quillet Heymann ao estudar sobre as possíveis intenções de Darcy em produzir e manter seus documentos pessoais
[o que entendo ser uma conclusão sobre parte de seu arquivo e não sobre o todo] diz que “[...] a personalidade de Darcy
permite supor uma intenção de monumentalização da própria memória, para a qual a produção de diários pessoais, sempre
passíveis de publicação, bem como a acumulação de documentos, vistos como manifestação material da trajetória que se
pretende imortalizar, podem ser dotados de valor estratégico”. (2005, p. 47)
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característica instrumental (dentre outras possíveis) que definiríamos como a intenção estratégica de dotar os documentos, o arquivo do qual fazem parte e, em último caso, a imagem do produtor deste arquivo, do que Michael Pollak (1989) conceituou como “pontos de
referência”. Para o autor, tais pontos de referência estruturam nossa memória e as inserem na
memória da coletividade a que pertencemos.
Com base em sua afirmação, podemos pensar nos arquivos, principalmente aqueles
avaliados como permanentes, como possíveis pontos de referência para memórias coletivas.
Em suma, iremos tentar refletir sobre os caminhos e os agentes que impelem arquivos
(especialmente os pessoais) a se tornarem o que classificamos como “pontos de referência”
para memórias individuais2 e coletivas, a partir da leitura de Pollak (1989). Ou seja, tentaremos
problematizar sobre as práticas de produção, gestão3 e guarda permanente de documentos
de arquivos pessoais que direcionam sua inserção como referência para memórias coletivas.
Logo, poderíamos afirmar que uma das consequências de tal inserção será a sedimentação de
um arquivo ou alguns de seus documentos como instrumento de manutenção de identidades
de grupos sociais. (POLLAK, 1989; ASSIS, 2008) Ressalta-se, contudo, que esta manutenção
baseia-se na representação de um conjunto de símbolos, que, no caso deste trabalho baseiase no caráter simbólico que o arquivo de Dom Adriano representa para a Diocese de Nova
Iguaçu, de onde foi Bispo entre 1966 e 1994. Sua imagem, hoje, pode ser representada, ou
seja, “reconstruída” pela Cúria Diocesana de Nova Iguaçu com os argumentos de legitimidade
que se baseiam, dentre outros fatores, na trajetória do Bispo junto à Diocese, na credibilidade
(mesmo que relativa) conferida às instituições (no caso, uma instituição religiosa) e, no bojo
do que se pretende problematizar, na custódia do arquivo pessoal do Bispo como instrumento
que confere legitimidade (talvez até certo grau de autoridade e veracidade) para falar sobre
Dom Adriano. Como última ressalva quanto a este ponto, apresenta-se mais uma questão que
se figura como mais uma problemática a ser observada no intento de resolver o proposto para
esta pesquisa, pois, como afirma Denise Jodelet (2001, p. 36) toda “reconstrução” pode conter
algumas defasagens tais como: distorções, suplementos e subtrações.
Desta maneira, vimos até então que nos propomos a resolver uma questão que se mostra entrelaçada por uma série de problemáticas tornando-a complexa em suas sutilezas. Por
isso, buscaremos apoio em Clifford Geertz (2008) na tentativa de dar conta o máximo possível
2

A própria afirmação da existência de memória individual já suscita uma possibilidade de debate. Não é, porém, nosso foco
discutir este problema, contudo indico os autores Maurice Halbwachs (1990) e Myrian Santos (2002) para um aprofundamento sobre esta questão.

3

Compreendemos a existência de gestão de documentos em arquivos pessoais assim como nos apresenta Vanderlei Batista
dos Santos (2008). De acordo com este autor “[...] ‘gestão de arquivos pessoais’ deve ser entendida como os procedimentos
a serem adotados pelo cidadão para controlar e organizar seus documentos pessoais privados, sejam aqueles produzidos
sejam os recebidos de terceiros, em quaisquer suportes, comumente armazenados em sua residência”. (2008, p. 65)
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dos questionamentos aos quais nos propomos a fim de pôr à prova nosso pressuposto, ou,
pelo menos, compreender nossos limites frente a complexidade do objetivo proposto. Geertz
será fundamental para sustentar nossa afirmação de complexidade da situação aqui apresentada, uma vez que o autor coloca a necessidade de uma perspectiva transversal sobre as áreas
de conhecimento humano para se travar uma averiguação mais próxima do que poderíamos traduzir como realidade. Resumindo, este autor critica a leitura de que o homem é um
“animal hierarquicamente estratificado, uma espécie de depósito evolutivo, em cuja definição
cada nível – orgânico, psicológico, social e cultural – tinha um lugar designado e incontestável”. (GEERTZ, 2008, p. 28) Com isso, Geertz sustenta que o homem e os fenômenos dos
quais ele participa não podem ser compreendidos se partirmos de uma perspectiva estanque
de outras possíveis, ou seja, para tentar compreender determinadas realidades complexas e
buscar dar conta de determinados universos de análise, devemos buscar passar transversalmente por determinados conhecimentos selecionados para resolver problemas decorrentes
destas realidades.

Recorte de pesquisa e contextualização do objeto
Como dito anteriormente, elegemos como objeto de análise o arquivo pessoal de Dom
Adriano Mandarino Hypólito (18/1/1918 a 10/8/1996). Arquivo este que, após o falecimento
de seu produtor, encontra-se custodiado na Cúria Diocesana de Nova Iguaçu (RJ), onde Dom
Adriano foi Bispo entre os anos de 1966 a 1994.
Não é nosso foco, para os fins deste trabalho, aprofundar uma contextualização sobre o
Bispo e a Diocese, pois a presente proposta baseia-se na discussão teórica de alguns aspectos4
identificados em pesquisas de campo já realizadas no arquivo da Cúria Diocesana de Nova
Iguaçu que nos serviram para elaborar os pressupostos desta pesquisa. Propomos aqui uma
perspectiva que discuta teoricamente alguns pontos que serão levantados acerca de casos percebidos no âmbito da produção e gestão do arquivo de Dom Adriano, com base na observação dos documentos mantidos – ou seja, avaliados e selecionados – pelo Bispo e nos possíveis
reflexos desta gestão no interesse de custódia e uso deste arquivo pela Cúria Diocesana em
questão. Tentamos para isso eleger atores chave neste processo de trabalho sobre o arquivo
de Dom Adriano que o levam a figurar como instrumento simbólico de manutenção de uma
identidade para a Diocese de Nova Iguaçu. Elegemos, a priori, Dom Adriano e a Cúria de

4

Aspectos tais como a autoconstrução da imagem de Dom Adriano através da produção e gestão de seu arquivo pessoal;
este arquivo como um dos pilares ou instrumentos de manutenção da identidade “libertária” da Diocese de Nova Iguaçu; a
parcialidade arquivística em tratar e retratar seu objeto de trabalho, o arquivo – no caso, o arquivo de Dom Adriano.
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Nova Iguaçu como agentes que possibilitam a ponte atual que leva a imagem do Bispo a ser
significativamente produzida e custodiada com sentido para grupos pertencentes à Diocese
de Nova Iguaçu. Não poderíamos deixar de citar o Sr. Antônio Lacerda, arquivista ad hoc
do Arquivo da Cúria como uma pessoa fundamental para compreendermos os interesses de
manter, disponibilizar e usar o arquivo de Dom Adriano, sendo ele o “facilitador” da ponte
arquivo-usuário-impacto social e ao mesmo tempo o “guardião” deste arquivo.
Na busca de sustentar minimamente as afirmações subsequentes, trataremos de contextualizar sucintamente a Diocese de Nova Iguaçu e Dom Adriano. Embora, mesmo dito que
não seja nosso foco, faz-se pertinente tal esforço no intuito de apresentar o terreno sobre o
qual pisamos.
A Diocese de Nova Iguaçu foi criada em 26 de março de 1960 e atualmente “[...] engloba, além de Nova Iguaçu, os municípios de Belford Roxo, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Paracambi, Queimados e o distrito de Conrado, em Miguel Pereira”. (ARQUIVO DA CÚRIA
DIOCESANA DE NOVA IGUAÇU, 2010, p. 76)
João Marcus Figueiredo Assis e Bianca Therezinha Carvalho Panisset afirmam que
podemos caracterizar esta Diocese, desde meados dos anos sessenta, “[...] como representante
do projeto de um segmento da Igreja Católica no Brasil, denominado como ‘esquerda católica’, que busca um estreitamento de pensamentos e práticas entre religião e política”, (ASSIS;
PANISSET, 2006, p. 190) influenciando até mesmo o pensamento de “esquerda” de Dioceses
vizinhas como a de Duque de Caxias e São João de Meriti.
Quanto a Dom Adriano, pode-se dizer que ele participou deste contexto como Bispo
desta Diocese, entre 1966 e 1994, estando, não só inserido nele, mas participando ativamente
como agente de manutenção desta vertente “de esquerda” da Diocese.
Para Assis, “Dom Adriano é evocado por muitos como idealizador e efetivador de uma
organização eclesial voltada para a ação sócio-transformadora com base em ‘comunidades’ de
convívio e atividades, ao mesmo tempo, religiosas e sócio-política”. (2008, p. 96) Poderíamos,
portanto, identificá-lo como adepto da Teologia da Libertação, pois, de acordo com Leonardo
Boff e Clodovis Boff , “a Teologia da Libertação busca inspiração na fé e no Evangelho como
forma de refletir o cotidiano dos pobres e agir sobre ele”. (BOFF; BOFF, 1986, p. 20)
Dessa forma, identifica-se a relevância de Dom Adriano e de seu trabalho sócio-religioso no contexto de reivindicações pela retomada dos processos democráticos no país em
pleno regime ditatorial civil-militar.

Produção documental: suas características imediatas e mediatas
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A diversidade de gêneros, espécies e tipos documentais em cada arquivo pessoal irá
depender das atividades desenvolvidas pela pessoa que o gera. (SANTOS, 2008, p. 65) Isso
também infere, a nosso ver, na diversidade de documentos a serem preservados pelo produtor
do arquivo, inclusive na atenção conferida a seus documentos se, quando correntes e gerenciados, percebidos como objetos com potencial representativo de quem os produz.
Gradativamente, me parece, os arquivistas vêm percebendo a relação indissociável entre arquivos correntes, intermediários e permanentes.
Ponderando leituras e posicionamentos teóricos acerca de alguns atributos dos documentos arquivísticos e suas respectivas funções, poderíamos, de antemão, embasar a afirmativa de que repousa na instrumentalidade administrativa dos arquivos seu caráter imediato
mais explícito da produção de documentos arquivísticos, pois como tais são correntemente
observáveis como produzidos para atingir objetivos específicos, seja no contexto de produção de um arquivo pessoal, seja organizacional. Nesta linha de raciocínio, corre-se o risco de
interpretar que a produção documental serve a objetivos necessariamente imediatos e nada
além deles.
Esta perspectiva pode ser percebida de forma latente na afirmação de Ana Maria de
Almeida Camargo, ao considerar que “como resultado natural e necessário do processo que
lhes deu origem, os documentos de arquivo obedecem a uma lógica puramente instrumental,
ligada às demandas imediatas do ente produtor”. (2009, p. 28, grifo nosso) Camargo não identifica os documentos como a “fabricação de um relato”, como ela mesma aponta. Para a autora, os arquivos não são desenhados a partir de determinadas práticas discursivas. (2009, p. 35)
Para tentarmos compreender tais afirmações da autora devemos atentar para sua explicação de uma característica tradicionalmente reconhecida como um dos atributos intrínsecos aos documentos de arquivo: a imparcialidade. De acordo com Camargo, este atributo
dos documentos arquivísticos, mal compreendido entre os historiadores, segundo a autora, é
explicado por Hillary Jenkinson. Com base nos argumentos deste autor, Camargo ressalta que
este atributo, “longe de significar que os agentes imediatamente responsáveis pela elaboração
dos documentos são neutros ou livres de preconceitos [...]” sustenta que os documentos de
arquivo não são produzidos em razão de outros interesses que não os ditados por sua estrita
e imediata funcionalidade (2009, p. 35-36). Em suma, resumindo o pensamento de Camargo
acerca da imparcialidade dos documentos arquivísticos, a autora afirma que eles “[...] são
sempre parciais em relação ao ente produtor, isto é, são partes constitutivas de sua lógica
interna; e são, simultaneamente, imparciais em relação ao pesquisador, isto é, não são partes
constitutivas da lógica da pesquisa”. (CAMARGO, p. 35-36)
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Nesta mesma lógica de instrumentalidade imediata e imparcial, a autora afirma que os
documentos de arquivo perderiam sua condição probatória se não estivessem baseados no
conceito de imparcialidade exposto acima e na finalidade imediata de sua produção. Transcrevendo seu pensamento, neste caso, sobre os arquivos pessoais, Camargo (2009, p. 36) afirma que
[...] supor que todo arquivo, porque pessoal, tem uma dimensão autobiográfica, eivada de distorções e conscientemente produzida, é ignorar a condição
probatória que emana das atividades ménagères. O contrário é verdadeiro:
se o arquivo pessoal fosse atividade finalística, empenhada na construção de
determinada imagem, deixaria de ser arquivo.

Com base no exposto acima, percebe-se, no pensamento de Camargo, a produção documental como um fazer com objetivos necessariamente imediatos, de caráter natural e imparcial, nos moldes do que conseguimos trazer por meio das afirmações da própria autora.
Tais interpretações sobre o universo arquivístico, no que concerne à produção, gestão e
tratamento documental, são correntes até os dias atuais dentro de uma perspectiva que classificaríamos de conservadoras.
A fim de demonstrar a abrangência desta visão, aqui percebida também como tradicional nas interpretações teóricas na área arquivística, podemos destacar, a título de exemplo
da capilaridade e reprodução desta visão tradicional da Arquivologia sobre a produção documental, destaco que a resolução n.º 36 do Conselho Nacional de Arquivo, (CONARQ, 2012, p.
11) que define “Diretrizes para a Gestão Arquivística do Correio Eletrônico Corporativo”, que
mesmo tratando de um assunto não diretamente ligado a esta pesquisa ratifica a afirmação do
caráter de naturalidade da produção documental.
Outra autora que coaduna com a visão exposta, até então, é Antonia Heredia Herrera.
De forma sucinta podemos apresentar a identificação desta autora com o pensamento caracterizado anteriormente, classificados por nós, com uma leitura teórica tradicional e conservadora sobre os arquivos e seus atributos. Neste intuito, citamos as seguintes palavras de
Heredia Herrera (2007, p. 2):
Los documentos de archivo que, desde mi punto de vista no son tales porque
estén en un Archivo aunque algunos opinen lo contrario, se producen natural, inevitablemente como testimonio y prueba de acciones de la gestión de
una Institución, familia o persona.”

Por outro lado, seguindo outra linha teórica e interpretativa sobre os arquivos, Ângela
de Castro Gomes chega à conclusão de que aprodução de um arquivo pessoal se torna um
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processo de construção, consciente ou não, da própria imagem para si e para os outros. (1998,
p. 126) De acordo com esta autora, esses arquivos teriam um “feitiço” de ilusão que faria com
que o pesquisador, se “inocente”, acredite que os documentos pessoais têm o poder de revelar
seu produtor de forma “verdadeira”, mostrando-o “de fato”, “[...] o que seria atestado pela
espontaneidade e pela intimidade que marcam boa parte dos registros [pessoais]”. (1998, p.
125) A autora conclui, em um de seus estudos, que “[...] podemos nos enganar ao desconhecer que, em seus documentos pessoais, Mário [de Andrade] está rigorosamente, consciente
ou inconscientemente, não importa, construindo sua imagem para si e para os outros [...]”.
(GOMES, 1998, p. 126) Dentro dos limites da discussão que estamos travando neste trabalho,
esta leitura sobre o arquivo de Mário de Andrade coloca Gomes em uma linha teórica oposta
à de Camargo e Heredia Herrera.
Buscando classificar tais autores dentro de influências teóricas que atingem a Arquivologia atualmente, poderíamos, com possíveis ressalvas, perceber Camargo e Heredia Herrera
próximas a um pensamento positivista, enquanto Gomes e Terry Cook, citado a seguir, como
teóricos influenciados por uma leitura pós-moderna da realidade e dos arquivos.
Cook, de forma bastante incisiva, apresenta sua visão sobre a dinâmica da produção
documental, pois, para este autor
nada é imparcial. Tudo é conformado, apresentado, representado, simbolizado, significado, assinado, por aquele que fala, fotografa, escreve, ou pelo
burocrata governamental, com um propósito definido, dirigido a uma determinada audiência. Nenhum texto é um mero subproduto, e sim um produto
consciente para criar uma persona ou servir a um propósito, embora essa
consciência, ou persona, ou propósito – esse contexto por trás do texto – possa ser transformado, ou perdido, em padrões inconscientes de comportamento social, em discurso institucional e em fórmulas padronizadas de apresentação de informações. (COOK, 2005, p. 139-140)

Na linha interpretativa de Cook, com relação ao objeto de análise deste trabalho, podese recorrer à observação já feita por João Marcus Figueiredo Assis ao analisar Dom Adriano
como um ponto de referência para a memória coletiva da Diocese de Nova Iguaçu. Assis percebe como relevante, no decorrer de sua pesquisa, o caráter estratégico do arquivo pessoal de
Dom Adriano para a possível consolidação de sua trajetória na identidade da Diocese, bem
como a relevância de seus documentos para sua administração em buscar manter, atualmente, tal identidade ligada à imagem do Bispo. Nesta perspectiva, Assis afirma que
[...] Dom Adriano talvez tenha descoberto o valor da preservação da memória como forma de manutenção da própria identidade da Diocese. Talvez
tenha projetado a continuidade de sua missão nos seus recortes guardados,
Arquivo como instrumento
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destinados à perenidade por meio de uma instituição de memória, o Arquivo.
(ASSIS, 2008, p. 150)

Apontando uma perspectiva diferente da apresentada por Camargo (2007), pode-se,
após as observações de Gomes, Cook e Assis, perceber uma desnaturalização de leituras teóricas dos arquivos tradicionalmente aceitas no campo arquivístico, a qual tentamos exemplificar
por meio das palavras de Camargo, Herrera e do exemplo da resolução n.o 36 do CONARQ.
Em vista do exposto, baseando-se na linha teórica de Cook, Gomes e Assis, podemos
refletir sobre os caminhos traçados pelo arquivo de Dom Adriano como um objeto que instrumentalmente serviu a mais de um objetivo. Neste aspecto, além dos objetivos imediatos
do Bispo ao produzir e acumular seus documentos haveria também objetivos mediatos, conscientes ou não, para, ao menos parte de seu conjunto documental, agregados à produção
documental, ou gênese documental como tratam alguns autores. Desta forma, atributos como
naturalidade e imparcialidade, nos moldes apresentados por Camargo, carecem de uma revisão.

Da produção documental ao arquivo, do arquivo à construção de “pontos
de referência”
Nesta última seção, objetivo discutir como Dom Adriano possivelmente construiu seu
arquivo pessoal com a finalidade (dentre outras) de torná-lo ponto de referência mantenedor
de uma identidade “libertária” para a memória coletiva da Diocese de Nova Iguaçu.
Como observado nas seções acima “recorte de pesquisa” e “contextualização do objeto”,
Dom Adriano e a Diocese de Nova Iguaçu parecem manter uma relação de apropriação mútua, ou seja, falar em Dom Adriano é falar em Diocese de Nova Iguaçu e vice-versa. Embora
isso não seja tão óbvio e cartesiano, a relação pode ser observada no decorrer deste texto e,
melhor ainda, empiricamente na Baixada Fluminense (região do Rio de Janeiro onde se encontra o município de Nova Iguaçu).
Talvez por perceber esta relação, crescente enquanto o Bispo atuava na Baixada, ele
deva ter percebido seus vestígios como mantenedores desta identidade da Diocese com sua
imagem, ou seja, uma forma de agregar e manter pessoas em um projeto religioso e ideológico. Reforçando a possibilidade desta linha interpretativa, Assis afirma que alguns vestígios do
passado, dentre os quais poderíamos incluir os arquivos, são “[...] projetados […] para transmitirem à posteridade lembrança de feitos, personalidades ou acontecimentos”. (2008, p. 41)
Ainda, segundo este autor, “o arquivo é um dos espaços privilegiados de guarda da memória”
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(2008, p. 149) e nos atenta para um ponto curioso, de que o próprio Dom Adriano foi quem
criou o Arquivo da Diocese, destinando um andar inteiro do prédio da Cúria Diocesana para
suas instalações. (2008, p. 150) Estas observações nos levam a crer na importância estratégica
conferida ao arquivo da Cúria Diocesana de Nova Iguaçu por Dom Adriano e, quem sabe, um
planejamento para a custódia de seu próprio arquivo pessoal.
No sentido de conclusão deste artigo, concordamos com uma última observação que
traremos novamente a partir de Assis. Esta última citação do autor respalda nossa defesa pela
desnaturalização da produção documental, sua parcialidade frente a construção e interpretação histórica bem como, ao concordar com o autor, afirmamos a existência de objetivos mediatos, além dos imediatos (pois, claro, estes também existem e são primordiais) na produção
dos documentos de arquivo. A citação é a seguinte: “[...] Dom Adriano talvez tenha descoberto o valor da preservação da memória como forma de manutenção da própria identidade da
Diocese. Talvez tenha projetado a continuidade de sua missão nos seus recortes guardados,
destinados à perenidade por meio de uma instituição de memória, o Arquivo.” (ASSIS, 2008,
p. 150)
Porém, nem um posicionamento conservador nem outro, supostamente, pós-moderno
para “ler” teoricamente o “fenômeno arquivístico” são simples e definitivamente conclusivos,
e por si só verdadeiros. No bojo de qualquer uma destas linhas teóricas – acreditamos que
com mais intensidade na segunda, à qual nos filiamos –, repousa uma complexidade impossível de ser dominada por completo através do cabedal teórico de apenas uma área do conhecimento. No caso, estamos indicando à Arquivologia para dialogar com outras áreas a fim de
dar conta, de maneira mais eficiente, de seus próprios problemas.
Como nos apresenta Clifford Geertz, é “[...] extraordinariamente difícil traçar uma
linha entre o que é natural, universal e constante no homem, e o que é convencional, local e
variável”. (2008, p. 27) Com esta observação deixamos claro que algumas de nossas afirmações podem cair em armadilhas de simplificação e terminar por se fecharem em equívocos.
Embora esteja claro que este não é nosso objetivo, parece-nos primordial deixar em aberto
tal possibilidade, pois de forma sã, sabemos que o erro é mais fácil que o acerto, bem como
as interpretações teóricas são, quase sempre, revistas por outras com o passar do tempo e do
“desenvolvimento” científico. Contudo, com esta observação de Geertz, buscamos não incorrer num erro apontado pelo próprio autor, pois, de acordo com ele, tivemos e ainda temos
aberrações nas ciências sociais: uma marchando sob a bandeira do relativismo cultural; outra
sob a bandeira da evolução cultural. (2008, p. 27)
A título de conclusão, gostaríamos de refletir sobre os objetivos mediatos na produção
documental de Dom Adriano que levaram seu arquivo a ser ponto de referência para certos
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grupos da Diocese de Nova Iguaçu. Não tentaremos esgotar o assunto neste fim de artigo,
nem apresentar exemplos, mas apenas vislumbrar uma possibilidade real de o produtor do
arquivo pessoal impelir seu arquivo a figurar na memória coletiva de grupos sociais por meio
do que Michael Pollak (1989) conceitua como “pontos de referência”.
Para Pollak, “pontos de referência” estruturam nossa memória e as inserem na memória
da coletividade a que pertencemos. Segundo Pollak (2008, p. 3), entre tais pontos de referência
[...] incluem-se evidentemente os monumentos, esses lugares de memória analisados por Pierre Nora, o patrimônio arquitetônico e seu estilo, que nos acompanham por toda a vida, as paisagens, as datas e personagens de cuja importância somos incessantemente relembrados, as tradições e costumes [...].

Em nossa perspectiva, incluem-se, sem problemas, os arquivos (principalmente os avaliados como permanentes) como pontos de referência. Ainda, de acordo com Pollak, (1989)
“[...] torna-se possível tomar esses diferentes pontos de referência como indicadores empíricos da memória coletiva de um determinado grupo”. (2008, p. 3) Em outras palavras, Pollak
está falando de identidade. Identidade essa que concluímos ser construída, tanto pela Cúria
Diocesana de Nova Iguaçu ao custodiar, usar e fornecer acesso ao arquivo de Dom Adriano,
quanto pelo próprio Dom Adriano ao produzir seus documentos (ou alguns deles) com objetivos imediatos – claro! –, agregados a objetivos mediatos.
Por fim, identificamos nesta relação a influência do próprio Dom Adriano a impelir
seu arquivo – hoje observamos que com sucesso – como ponto de referência para a memória
e identidade da Diocese de Nova Iguaçu. Outra questão que se instala e ficará em aberto, pois
não é objeto deste trabalho, é a continuidade e/ou modificação deste status atual conferido
ao arquivo do Bispo. Esse ponto é também objeto de nosso interesse e preocupação teórica,
podendo e devendo ser abordado em trabalhos posteriores.
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Uma relação distante: análise sobre a utilização de
métodos bibliométricos/quantitativos pela Arquivologia

Roberto Lopes dos Santos Júnior

Uma das disciplinas mais analisadas e discutidas no campo da Ciência da Informação
é a referente às “[...] técnicas quantitativas e estatísticas de medição dos índices de produção
e disseminação do conhecimento científico”, (ARAÚJO, 2006; FONSECA, 1986) atualmente
conhecida como estudo de metrias (Bibliometria, Cientometria, Informetria e Webometria
entre as principais, identificadas no Quadro 1).
Quadro 1 ‒ Métodos e técnicas bibliométricas
Técnica
Bibliometria
Cientometria
Informetria
Webometria

Finalidade
Produção e uso de documentos; organização de
serviços bibliográficos
Organização da ciência; fatores que diferenciam
as sub-disciplinas; identificar domínios de
interesse
Medição de sistemas de informação; recuperação
da informação; estudo conteúdos informativos
Organização e uso de sites

Objetos de estudo
Documentos (livros, artigos, teses...),
autores, usuários
Disciplinas, campos, áreas, assuntos
específicos
Palavras, documentos, bases de dados
Páginas na internet, hospedeiros

Fonte: adaptado de Noronha e Maricato (2008, p. 124).

Esses estudos possuem um longo histórico, onde alguns autores afirmam que durante
o século 19 já existiam registros referentes a métodos de quantificação de autores ou de pu-
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blicações científicas. (HERTZEL, 1987) Nos Estados Unidos e Europa, a consolidação dessas
análises ocorreu a partir dos anos 1960, e no Brasil, na década seguinte.1
Os principais tópicos, ou os mais utilizados pelos pesquisadores relacionados às quatro
principais metrias, são apresentados de forma resumida no Quadro elaborado por Guedes e
Borschiver (2005).
Quadro 2 ‒ Leis e princípios bibliométricos, seus focos de estudo,
principais aplicações e áreas de interesse
Ciência da Informação
Bibliometria, Cientometria, Informetria, Webometria
Leis e princípios
Focos de estudo Principais aplicações
Estimar o grau de relevância de periódicos, em dada
Lei de Bradford
periódicos
área do conhecimento
Estimar o grau de relevância de autores, em dada área
Lei de Lotka
autores
do conhecimento
Indexação automática de artigos científicos e
Lei de Zipf
palavras
tecnológicos
Indexação automática de artigos científicos e
Ponto de Transição (T) de Goffman
palavras
tecnológicos
Identificação da elite de pesquisadores, em dada área
Colégios invisíveis
citações
do conhecimento
Estimar o grau de relevância de artigos, cientistas e
Fator de imediatismo ou impacto
citações
periódicos científicos, em dada área do conhecimento
Acoplamento Bibliográfico
citações
Estimar o grau de ligação de dois ou mais artigos
Co-citação
citações
Estimar o grau de ligação de dois ou mais artigos
Estimar o declínio da literatura de determinada área
Obsolescência da Literatura
citações
do conhecimento
Estimar a vida-média de uma unidade da literatura de
Vida-média
citações
dada área do conhecimento
Estimar a razão de crescimento e declínio de
Teoria epidêmica de Goffman
citações
determinada área do conhecimento
Estimar o tamanho da elite de determinada
Lei do elitismo
citações
populaç˜åo de autores
Identificação de um padrão de relação múltipla entre
Frente de pesquisa
citações
autores que se citam
Fonte: Guedes e Borschiver (2005, p. 14).

Apesar desses estudos obterem considerável atenção em diferentes áreas, como, por
exemplo, na Biblioteconomia, Sociologia da ciência e (na citada) Ciência da Informação, no
âmbito da Arquivologia dois questionamentos surgem a partir da especulação sobre a pre1

Para o levantamento histórico das origens, evolução e desenvolvimento dos estudos de metrias, uma leitura inicial pode ser
realizada nos trabalhos de Ubizagástegui Alvarado (1984, 2007), Vanti (2002), Pinheiro e Silva (2008) e Robredo e Vilan
Filho (2010).
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tensa relação da área com esses estudos: existem obras ligadas a Arquivologia onde, direta ou
indiretamente, utilizam ou discutem métodos bibliométricos ou quantitativos em seu escopo?
Caso haja essa existência, de que forma a Arquivologia se apropriou de conceitos ligados aos
estudos bibliométricos / quantitativos em seus trabalhos?
Buscando responder a essas indagações, a presente pesquisa pretende, de forma preliminar, identificar o “estado da arte” da relação da Arquivologia com os estudos bibliométricos/ quantitativos. Para isso, serão analisados dados obtidos a partir de levantamento bibliográfico de periódicos nacionais referentes às áreas da Arquivologia e Ciência da Informação,
e da revisão de literatura de artigos, comunicações em congressos e livros ligados ao campo
da Arquivologia que lidam com essa temática.

Procedimentos metodológicos
Para essa pesquisa, foram selecionados doze periódicos – oito em Ciência da Informação,
três em Arquivologia e um relacionado à História e Arquivística- em que foi realizado levantamento bibliográfico, desde o primeiro número do periódico disponível na Internet até 2011.2
Os periódicos analisados estão identificados no Quadro 3.
Quadro 3 – Periódicos selecionados para o estudo
Periódico
Ciência da Informação
Transinformação
Informação e sociedade
Encontros Bibli
Perspectivas em Ciência
da Informação
Em questão
Datagramazero
Revista Ibero-Americana
de Ciência da Informação
Arquivo e Administração
Agora
Acervo
Arquivística.net

Editor
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia
PUC-Campinas
Universidade Federal da Paraíba
Universidade Federal de Santa Catarina

ISBN

Período estudado

0100-1965

1972 a 2011

0103-7866
1809-4783
1518-2924

2002 a 2011
1991 a 2011
1996 a 2011

Universidade Federal de Minas Gerais

1413-9936

1996 a 2011

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
IASI

1807-8893
1517-3801

1996 a 2011
1999 a 2011

Universidade de Brasília (UnB)

1983-5213

2008 a 2011

Associação dos Arquivistas Brasileiros
Associação de Amigos do Arquivo Público
do Estado de Santa Catarina e Curso de
Arquivologia da UFSC
Arquivo nacional
Independente

0100-2244

1973 a 2011

0103-3557

1985 a 2011

0102-700x
1808-4826

1999 a 2011
2005 a 2008

Fonte: elaborado pelo autor (2013).

2

Exceções foram feitas nos casos dos periódicos Arquivística.net, com o último volume acessível on-line em 2008, da revista
Acervo, que no período do levantamento tinha o primeiro número acessível a partir de 1999, e Arquivo e Administração,
onde foram buscados informações nas edições em impresso da revista entre 2004-2011.
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Nesse levantamento foram selecionados, no caso dos periódicos em Ciência da Informação, todos os artigos ou trabalhos relacionados a arquivos ou a Arquivologia. A partir dessa primeira triagem, após análise individual dos trabalhos (especificamente no título,
palavras-chave e resumo) foram separados artigos que discutiram aspectos bibliométricos
ou quantitativos relacionados a Arquivologia. Não foram considerados trabalhos de autores
estrangeiros no âmbito dessa pesquisa.
Também foram analisados anais de congressos de Arquivologia realizados no Brasil
(especificamente o Congresso Brasileiro de Arquivologia, Congresso Nacional de Arquivologia e
a Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia)3 e livros nacionais da área. Em relação aos congressos, foi percebido dificuldade ao acesso de anais ou resumos desses trabalhos,
tanto em bibliotecas como em formato digital, diminuindo consideravelmente o material a
ser analisado nessas fontes.

Resultados
A partir desse levantamento foram localizados dezenove trabalhos que analisam aspectos relacionados à Arquivologia com os estudos de caráter quantitativo ou bibliométrico.
Em relação aos periódicos, o número de artigos encontrados foi baixo, de um universo de 371 localizados, foram identificados onze trabalhos (aproximadamente 4% do total)
abordando aspectos quantitativos ou bibliométricos em seu escopo. Não há uma preponderância de periódicos ao tratar do tema, sendo o Encontros Bibli e Ciência da Informação os
que possuem o maior número de trabalhos (três), seguidos pela Revista Ibero-Americana de
Ciência da Informação, Em Questão, Arquivo e Administração, Ágora e Arquivística.net, com
um trabalho cada.
Referente aos autores, nos artigos de periódicos, aparecem como os mais produtivos
Anna Carla Almeida Mariz, Eliana Maria dos Santos Bahia e Raimundo Nonato Macedo dos
Santos, identificados em dois trabalhos; Adilson Luiz Pinto, Alexandre de Souza Costa, Angélica Alves da Cunha Marques, Carlos Alberto Ávila Araújo, Eliane Braga de Oliveira, Jayme
Leiro Vilan Filho, José Maria Jardim, Marli Dias de Souza Pinto, Nilcéia Lage Medeiros, Regina Helena Diniz Bomeny, Thaís Nodare e Ursula Blattmann, autores ou coautores em um
artigo.
3

Foram cogitados levantamentos em congressos relacionados a área de Ciência da Informação- especificamente o Encontro
Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB) e o Cinform -Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em Informação. Contudo, no caso dos congressos, decidiu-se pela centralização dos realizados no âmbito da Arquivologia, pelo
fato da área, apesar de algumas limitações, possuir atualmente (2012) três congressos de caráter nacional para o campo,
possuindo, com lacunas, material a ser pesquisado.
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Sobre os congressos onde puderam ser analisados seus anais, foram encontrados sete
trabalhos sobre o tema. Em relação à distribuição dessas comunicações, o Congresso Brasileiro
de Arquivologia teve um trabalho localizado, o Congresso Nacional de Arquivologia, com dois,
e a Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia , com quatro trabalhos identificados em sua segunda edição, ocorrida em 2011. Apenas um livro, escrito por Maria Odila
Fonseca, pôde, com reservas, ser incluído, por possuir dados e análises quantitativas em parte
de seu escopo.
O período englobado dessas abordagens vai de 1978, data do primeiro trabalho encontrado, até 2011, onde foram localizados os últimos artigos sobre o tema.

Análise dos trabalhos localizados: artigos científicos
O trabalho de Bomeny, (1978) publicado no periódico Ciência da Informação, não é
somente o primeiro a tratar do tema, mas é o único artigo entre os localizados que busca
utilizar métodos bibliométricos em determinado arquivo.4 A autora, a partir de uma pesquisa
realizada inicialmente em 1975, aplicou a lei de Lotka e do elitismo na análise da correspondência particular de Getúlio Vargas no período entre 1930 a 1939, onde apresenta listagem
de nomes mais citados e que possuem maior troca de informações com Getúlio Vargas nesse
acervo. A autora indica que apesar das características de ambas as leis serem preservadas, percebeu-se algumas distorções (não especificadas) no resultado final da pesquisa. (BOMENY,
1978, p. 40)
Após um longo Hiato, os métodos quantitativos e a Arquivologia novamente se encontrariam no artigo de Jardim, (1998) também publicado na Ciência da Informação, trabalho
esse que utilizou parcialmente esses métodos em seu escopo. O autor, ao tentar buscar um
“estado-da-arte” da produção e do conhecimento arquivístico brasileiro na área, fez um levantamento dos seguintes periódicos, no período entre 1990-95:
• 1. Acervo: Revista do Arquivo;
• 2. Anais do Arquivo Público do Pará;
• 3. Arquivo & Administração;
• 4. Arquivo e História;
• 5. Boletim da Associação de Amigos do Arquivo Público do Paraná;
• 6. Boletim da Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB);

4

Apesar de existirem outros trabalhos com temática e metodologias semelhantes. Ver, por exemplo, Santos (2009).
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• 7. Boletim do Arquivo do Estado de São Paulo;
• 8. Boletim do Núcleo da AAB/SP;
• 9. Boletim do Arquivo Municipal de Rio Claro;
• 10. Ciência da Informação;
• 11. Estudos Históricos;
• 12. Informare;
• 13. Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG;
• 14. Revista do Serviço Público.

A partir desse levantamento, o autor indica problemas sérios de comunicação científica
da Arquivologia no Brasil, com apenas um periódico científico publicado pela área até então
(Arquivo & Administração); baixa produção intelectual tanto em artigos como em congressos;
centralização de autores no Rio de Janeiro (mais de 60% da produção encontrada); poucos
profissionais com formação em Arquivologia produzindo artigos; temas ligados à legislação
e políticas arquivísticas como as dominantes; e presença considerável de autores estrangeiros
no escopo de vários trabalhos levantados.
Costa, (2007) baseando-se em pesquisa monográfica defendida em 2006, realizou levantamento e mapeamento quantitativo da produção, tradução e a edição de livros sobre Arquivística no Brasil, num período que abarcou mais de 45 anos. Sua pesquisa identificou cerca
de 77 livros publicados pela área no período entre 1960 e 2006, indicando que a Arquivologia
possui, apesar de algumas limitações, uma consolidação teórica e bibliográfica no país.
Pinto, Santos e Santos (2009) realizaram um estudo de análise de citação da revista
eletrônica Arquivística.Net, a partir deartigos publicados nessa revista, no período entre 2005
a 2007. Segundo esse levantamento foi percebido uma “timidez” teórica da área, onde foi
identificado a
[...] predominância de autoria individual, que os livros são as fontes de informação mais utilizadas, que a língua portuguesa se destaca como o idioma
preferido, e os autores nacionais são os mais citados. O período de tempo
médio de cobertura da literatura citada é recente, situando-se entre quatro e
cinco anos. (PINTO; SANTOS; SANTOS, 2009, p. 27)

Os autores indicam também que os pesquisadores Luiz Carlos Lopes e José Maria Jardim seriam os teóricos nacionais mais citados e Armando B. Malheiros da Silva, Jean-Yves
Rousseau e Carol Couture, entre os internacionais.

530

REPARQ.indd 530

Roberto Lopes dos Santos Júnior

16/10/15 09:22

Medeiros, Nodare e Araújo (2010) aplicaram análises bibliométricas ao periódico Arquivo & Administração, no período entre 2004 e 2006, buscando identificar e sistematizar as
relações de conhecimento entre a Arquivologia e a Ciência da Informação. A pesquisa se baseou no levantamento de 21 trabalhos, sendo os mesmos, a partir de correntes de pensamento
da Ciência da Informação, divididos em seções de autoria, vinculação dos autores, vinculação
dos trabalhos às correntes teóricas da Ciência da Informação, caracterização das referências
quanto aos autores citados, idioma e ano. Os autores indicam que as duas áreas possuem considerável interrelação teórica, e indica os (já citados) autores José Maria Jardim (em âmbito
nacional) e Armando Malheiros (internacionalmente) como os mais citados nesses artigos.
Mariz, (2010, 2011), ao analisar o funcionamento, inter-relação, construção e desenvolvimento das instituições arquivísticas públicas brasileiras na internet, pode ser citada, com a
devida cautela e de forma parcial, como um estudo que possui análises webométricas em sua
estrutura. Apesar de alguma reserva ser apresentada por algumas informações identificadas
pela autora, esses artigos apresentam dados quantitativos generosos que permitem uma avaliação inicial sobre a eficiência desses organismos em âmbito nacional.
Vilan Filho e Oliveira (2011) realizaram levantamento atualizando dados obtidos em
pesquisa apresentada em 2008 no XV Congresso Brasileiro de Arquivologia,5 onde os autores
discutem dados de 400 referências bibliográficas de artigos de quatro periódicos selecionados
(Acervo: Revista do Arquivo Nacional; Arquivística.net; Arquivo & Administração e Estudos
Históricos) registradas na base de dados CDS/ISIS (especificamente a “Base de dados de artigos científicos de Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Informação, Documentação e
Museologia” – ABCDM) convertidos para MS-Excel. Os dados foram utilizados para a discussão dos seguintes questionamentos (onde foram obtidas respostas parecidas com as encontradas em 2008):
1. Houve mudanças na comunicação científica da Arquivologia nos últimos
10 anos?
2. Quais os periódicos específicos da área de Arquivologia no Brasil?
3. Quais as diferenças entre os principais títulos de periódico específicos de
Arquivologia?
4. Ainda persiste a presença significativa de autores estrangeiros e do Rio de
Janeiro? (VILAN FILHO; OLIVEIRA, 2011, p. 85)

5

Trabalho esse que será analisado no subtópico “Comunicações em congressos e livros”.
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Pinto (2011) apresenta uma tentativa de junção da Arquivologia com os estudos de metrias a partir do desenvolvimento da “Arquivometria”. Segundo o autor, baseado em estudos
de Gorbeal Portal, (1994, 2005) essa disciplina seria uma
aplicação de métodos e modelos matemáticos e estatísticos ao comportamento dos documentos ou manuscritos do Arquivo, com o interesse de identificar
os fenômenos históricos associados à estrutura e organização deste tipo de
fundo e documentos. [...] O objeto de estudo é o fundo documentário e seus
usuários, contando com variáveis da estrutura do Arquivo [ações e gestão] e
circulação de consultas; abordando métodos de frequências e distribuição,
objetivando tratar da longitude das estantes e documentos do Arquivo, bem
como da atividade cultural, de pesquisa e pessoal. (PINTO, 2011, p. 62)

Esse campo de pesquisa, segundo o autor, mantém relação interdisciplinar com a história e a biblioteconomia (em específico as disciplinas relacionadas à bibliometria e biblioteconometria).6 Além de apresentar cálculos e equações tentando definir seu escopo, o pesquisador também construiu um diagrama onde pretende identificar qual a possível localização da
“Arquivometria” entre os diferentes tipos de estudo de metrias.
Figura 1 – Diagrama dos estudos métricos da Informação e da Documentação

Fonte: Pinto, (2011, p. 63).

6

Métodos bibliométricos desenvolvidos pelo bibliotecário indiano Shiyali Ramamrita Ranganathan em 1948 e 1969, especificamente direcionados para os acervos em bibliotecas – maiores informações estão disponíveis em Ravichandra Rao e
Neelameghan (1992).
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O periódico Encontros Bibli, numa edição especial dedicada a disciplina arquivística,
publicado em 2011, além do já citado trabalho de Mariz, (2011) possui outros dois artigos que
também podem ser indicados como os que utilizam de métodos quantitativos ou bibliométricos em sua estrutura.
Marques (2011) é o primeiro trabalho a ser citado. A autora
[...] mapeia, nas dissertações e teses com temáticas arquivísticas produzidas
nos vários programas de pós-graduação em Ciência da Informação, as referências bibliográficas arquivísticas, os autores e as obras de interesse direto da
área, os países, períodos e idiomas de publicação. O universo da pesquisa [...]
contempla cinquenta dissertações e teses desenvolvidas em oito programas de
pós-graduação em Ciência da Informação de universidades brasileiras identificadas no Banco de Teses da CAPES. (MARQUES, 2011, p. 1)

O segundo trabalho é o artigo de Bahia, Santos e Blattman, (2011) onde foi realizada
análise bibliométrica da produção científica no campo da preservação digital, utilizando dados da base Library and Information Science Abstracts – LISA. A pesquisa dos autores baseouse nas referências bibliográficas de 1.750 artigos publicados entre 1975-2009, e oriundo de
153 títulos de periódicos, onde os autores confirmam a importância do tema para a disciplina
arquivística e áreas correlatas.

Comunicações em congressos e livros
Em relação aos trabalhos localizados em congressos, inicialmente cita-se a comunicação de Fonseca (1999) apresentado em conferência realizada pelo Arquivo Nacional. Ao
analisar aspectos ligados à formação e produção de conhecimento arquivístico brasileiro, a
autora, fortemente baseada em pesquisa organizada e coordenada por Jardim, (1999) apresenta dados quantitativos sobre a localização de artigos e autores (grande maioria oriundos
do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro), procedência institucional dos artigos (sendo
as universidades as de maior procedência de trabalhos e autores), temas dos artigos (sendo
as temáticas “classificação, arranjo e descrição” e “políticas públicas” as mais encontradas) e
local e origem dos autores internacionais (Estados Unidos e Espanha com maior número de
pesquisadores identificados).
Vilan Filho e Oliveira (2008) buscam identificar e especificar a evolução da produção
científica da Arquivologia, a partir do levantamento de quatro títulos de periódicos científicos
brasileiros da área – Acervo: Revista do Arquivo Nacional; Arquivística.net; Arquivo & Administração e Estudos Históricos -. O estudo indica que houve um crescimento da Arquivologia
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nacional, porém de caráter não uniforme, e que a área depende de publicações interdisciplinares para disseminar grande parte da sua produção científica, confirmando características
observadas por Jardim (1998) em estudo anteriormente citado. Ainda segundo Vilan Filho e
Braga, o periódico que publicou mais artigos com temática arquivística foi Arquivo & Administração (118 trabalhos), seguido pelo periódico Acervo (65 trabalhos).
Jardim (2008) ao discutir sobre o caráter interdisciplinar da Arquivologia e sua pretensa inter-relação com outras áreas realizou levantamento em 451 trabalhos, publicados entre
2006 e 2008, no Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB), onde
apenas 12 (4%) tratam de questões relacionadas aos arquivos, onde o autor, melancolicamente, afirma que “ao menos, quantitativamente, a interdisciplinaridade está longe de ser evidente”. (JARDIM, 2008, p. 41)
Marques, (2010) ao analisar 53 dissertações e teses desenvolvidas nas universidades
que abrigam nove dos quinze cursos de graduação em Arquivologia no Brasil, entre 1986 e
2006, buscou localizar tendências de interlocução com a Arquivologia no Brasil, sendo localizadas cinco grandes tendências: Anglo-saxã (Estados Unidos e Canadá), Brasileira, Luso-brasileira, Espanhola e Francesa.
Marques e Roncaglio (2012) realizaram mapeamento da produção científica dos docentes dos cursos em Arquivologia e em programas de pós-graduação no país. A partir de
questionários enviados em 2010, onde foram quantificadas a produção científica (livros, capítulos de livros, artigos em periódicos e comunicações em eventos) dos docentes, além das
dissertações e teses relacionados aos arquivos/Arquivologia referentes às oito instituições que
se dispuseram a responder (UNIRIO, UFSM, UNB, UEL, UFES, FURG, UFMG e UFAM), as
autoras identificam a Ciência da Informação (43%) e História (13%) como as áreas abrigando
mais temas relacionados à Arquivologia, e a USP (19%) e UnB (13%) as instituições que mais
desenvolveram temas arquivísticos. Por fim, as autoras indicam que apesar de ser verificado o
crescimento científico da disciplina, também foram percebidos erros, lacunas e incoerências
em muitos questionários respondidos pelas universidades.
Oliveira e Matos, (2011) em trabalho exploratório e descritivo, buscaram identificar o
nível de uso das ferramentas da web 2.0 em 26 instituições arquivísticas públicas estaduais e
municipais brasileiras selecionadas pelas autoras – baseada em listagem disponibilizada no
website do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ). A partir dessa análise, foi verificado
pelas autoras que 15 instituições não potencializam a transferência e acesso às informações
por não possuírem páginas na web ou ainda manterem suas páginas fora do ar, e 11 organismos que possuem suas páginas na web, mas ainda sendo identificada fraca utilização das
ferramentas da web 2.0, onde as autoras indicam a “[...] fraca utilização desses recursos por
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parte dessas instituições e a necessidade das mesmas de incorporação das tecnologias da web
2.0 como forma de ampliar e modernizar os serviços arquivísticos disponibilizados”. (OLIVEIRA; MATOS, 2011, p. 17)
Costa (2011) estudou a produção do conhecimento em Arquivologia no Brasil e o desenvolvimento de pesquisas com temáticas arquivísticas em programas de pós-graduação em
Ciência da Informação, a partir da análise de seis livros publicados pela Arquivologia entre
1995 e 2008, onde – além da análise sobre a importância e papel do livro para a comunicação
científica – foi identificado que as obras “[...] contribuíram para o avanço e reflexão da Arquivologia e representaram novas descobertas de pesquisa deste campo no cenário brasileiro”.
(COSTA, 2011, p. 18)
Paralelamente nessa pesquisa, buscando identificar temáticas arquivísticas em publicações internacionais de Ciência da Informação, Costa (2011) analisou também 129 títulos
do ano de 2002 a 2010 no periódico norte-americano ARIST – Annual Review of Information
Science and Technology, onde apenas dois (1,55%) títulos tratam de questões pertinentes à
Arquivologia.7
Fonseca, (2005) ao analisar a relação interdisciplinar entre a Arquivologia e a Ciência
da Informação, é o único livro onde se encontra a utilização de métodos quantitativos em
partes específicas do trabalho. Entre diferentes análises e abordagens, a autora fez um levantamento temático de artigos publicados em periódicos de Arquivologia, tanto em âmbito nacional (Arquivo e Administração; Acervo; Anais do arquivo público do Pará e Estudos Históricos)
quanto internacionalmente (American Archivist; Archival Science; Archivaria; Journal of the
Society of Archivists e Archives), além de estudos relacionados à produção de conhecimento
no campo arquivístico nacional, listando e quantificando a produção de dissertações e teses
com temas sobre arquivos e Arquivologia em áreas como História social, Ciência da Informação e Administração.

Considerações finais
A presente comunicação buscou identificar onde e de que forma a Arquivologia discutiu aspectos relacionados aos estudos bibliométricos e quantitativos em suas pesquisas.
Uma conclusão inicial, ao serem analisados os resultados, foi que, além da pouca relação entre a Arquivologia e os estudos bibliométricos / quantitativos, percebeu-se também a
quase não utilização desses métodos pela área em arquivos ou acervos documentais. Cita-se
7

A saber The Preservation of Electronic Recordspor Patricia Galloway (2004) e Electronic Records Management por Anne
Gilliland-Swetland (2005).
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também a baixa frequência de autores ligados diretamente a Arquivologia, sendo que a maioria, apesar de possuir estudos relacionados à área, tem formação em disciplinas como história,
economia e biblioteconomia.
Contudo, deve-se ressaltar que a própria estrutura da Arquivologia dificulta a aplicação de métodos bibliométricos em um conjunto documental. A disciplina arquivística possui metodologias e práticas (identificação, classificação, avaliação, descrição e transferência
/ recolhimento) que organizam a informação utilizando aspectos tanto quantitativos quanto
qualitativos, onde são criadas tabelas, planos ou instrumentos de pesquisa de forma que os
documentos sejam preservados, armazenados, utilizados, acessados ou, caso necessário, eliminados ou descartados.
A utilização de métodos bibliométricos diretamente a um arquivo não se apresenta dispensável, contudo, haveria chances de repetição desnecessária de metodologias, já que a Arquivologia prevê na construção de um determinado acervo algumas características e objetivos
semelhantes aos realizados pelos estudos de metrias, porém, sem a ênfase quantitativa e com o
objeto de análise diferenciado. Mesmo a pretensa adoção de uma “Arquivometria” apresentada
por Pinto (2011) é analisada com cautela pelo autor, além de uma (relativa) abertura para maiores discussões e questionamentos sobre sua estrutura e onde poderia ser utilizada.
Em relação aos estudos quantitativos referentes à disciplina Arquivística, apesar de diferenciações de escopo e metodologia, é interessante observar que algumas pesquisas coincidem em seus resultados, como a baixa produção intelectual da área, de limitações teóricas e
práticas que a Arquivologia sofre em sua estrutura e da inter-relação da disciplina com outros
campos como, por exemplo, a Ciência da Informação. Percebeu-se também trabalhos localizados que se apropriam de análises quantitativas em instituições arquivísticas no ambiente
web, apesar de ser sugerido certa cautela em afirmar que a Arquivologia possui abordagens
Webométricas nessas pesquisas.
Por fim, esse breve artigo indica a necessidade de estudos mais aprofundados sobre o
tema e de novos levantamentos para o enriquecimento da discussão sobre essa aparente (quase) não relação da Arquivologia com os estudos quantitativos e de metrias.
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Os arquivos da Biblioteca Nacional: contribuições para
o desenvolvimento de um projeto de pesquisa sobre a
construção de uma rede de informações científicas

Carlos Henrique Juvêncio
Georgete Medleg Rodrigues

Os arquivos, há muitos séculos, desempenham um papel fundamental na sociedade,
acumulando, conservando e disseminando documentos de relevância para a história e para a
memória dos povos, constituindo-se em importante fonte de informação. Neles podemos encontrar documentos dos mais variados tipos e espécies que nos oferecem informações sobre
os mais variados assuntos e temas.
O Dicionário de Terminologia Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 29) define arquivo sob dois prismas, o da entidade, definida como a instituição responsável pela
salvaguarda, processamento, conservação e acesso aos documentos, e como conjunto documental, sendo estes produzidos e acumulados por alguma entidade, independentemente de
sua natureza e suporte.
Neste trabalho, abordaremos ambas as concepções de arquivo apresentadas pelo Dicionário, porém, sob a ótica da pesquisa em arquivos, objetivando descrever os métodos que
nos conduziram no desenrolar de nossa pesquisa tema do mestrado em desenvolvimento no
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade de Brasília.
Assim, o nosso corpus de investigação é a Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional, observando que, a exemplo da tradição encontrada em outros países, a Biblioteca Nacio-
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nal do Brasil também tem os seus manuscritos. Assim, abordaremos os métodos de pesquisa
que utilizamos para pesquisar na “Coleção Biblioteca Nacional”, a qual nada mais é do que o
fundo correspondente ao arquivo histórico da instituição.1
Para os objetivos desta comunicação, buscaremos contextualizar como são realizadas
as pesquisas na Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional, enfocando os instrumentos
de busca oferecidos pela instituição, além de outros instrumentos, bem como abordaremos as
vantagens e desvantagens do acesso remoto à biblioteca digital da instituição.
Dessa forma, buscamos narrar o nosso percurso em busca de uma série de correspondências trocadas entre a Biblioteca Nacional (BN) e o Instituto Internacional de Bibliografia
(IIB), este último com sede em Bruxelas, no início do século XX, que supostamente estaria no
acervo da instituição. A existência da interação entre as duas instituições, que, até a pesquisa
propriamente dita, não passava de vestígios esparsos, pode ser comprovada com a descoberta
da documentação que reflete o contato entre os dois órgãos. Um dos méritos dessa pesquisa
está no fato de que, com apoio de documentos de arquivo, ela nos permite avançar na compreensão do papel da atuação da BN no sentido de modernização e intercâmbio científico
internacional.
Com isso, nesta comunicação, o olhar lançado sobre os arquivos é o de portador de
memórias, instituição na qual é possível buscar por vestígios de uma história/memória e, a
partir de seus documentos, (re)contar ou narrar fatos.

Arquivos institucionais e permanentes
No âmbito desta comunicação abordaremos as concepções de arquivo institucional e
permanente, tendo em vista que o arquivo alvo de nossa pesquisa pode abarcar em seu escopo
os dois conceitos acima citados.
Nesse sentido, o arquivo institucional é aquele que conserva documentos sobre as atividades desenvolvidas pela instituição ao longo dos anos em decorrência de suas atividades
– meio e/ou fim.
Trata-se de documentação de caráter probatório que comprova a existência,
o funcionamento e as ações da instituição [...]. Possui também grande valor
informativo por conter informações essenciais sobre matérias com que a or-

1

Apesar de ser chamada de “Coleção Biblioteca Nacional”, o que na realidade se apresenta na documentação é o arquivo
ou fundo histórico da instituição; acreditamos que convencionou-se na Biblioteca Nacional a chamar fundo ou arquivo de
coleção devido à proximidade do termo com a biblioteconomia. Nesse sentido, a Divisão de Manuscritos é detentora de
vários outros fundos, chamados de coleção.
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ganização lida, seja para fins de estudo ou pesquisa acadêmica. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2012)

Também podemos entender os arquivos institucionais como arquivos administrativos.
Nesse sentido, recorremos novamente ao Dicionário de Terminologia Arquivística (ARQUIVO
NACIONAL, 2005, p. 28) que nos traz uma acepção que converge com a apresentada acima,
como sendo o arquivo decorrente das atividades da instituição.
Como consequência dessa condição, encontraremos, nos arquivos institucionais, documentos que relatam a trajetória da instituição ao longo dos anos, incluindo relatórios, comunicados, estatutos, atas, projetos, correspondências diversas etc. Todos esses documentos
podem ser entendidos como “narradores” da história e da memória da instituição, servindo
de testemunho quando preservados, o que é, geralmente, a função do arquivo permanente.
Assim, dentre as três idades dos arquivos – corrente, intermediário e permanente –, nosso
objeto de estudo se aterá a este último.
Objeto de nossa pesquisa, podemos situar o arquivo permanente como o responsável
por preservar a história e a memória da instituição, guardando documentos que possam narrar a trajetória da instituição ao longo dos anos. Assim, arquivo permanente é o “conjunto de
documentos preservados em caráter definitivo em função de seu valor”. (ARQUIVO NACIONAL,
2005, p. 34)
Desta forma, o documento ao ser incorporado ao arquivo permanente, ganha um novo
estatuto, o de prova histórica, sendo revestido do poder de narrativa histórica.
A Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional é um dos locais de maior relevância em termos de pesquisa histórica no país. Em seu acervo estão acondicionados diversos
tipos de arquivos, e, sendo assim, temos os acervos pessoais como o de Lima Barreto, Tobias
Monteiro, Gonçalves Dias dentre outros; os institucionais como o da Casa dos Contos e Conservatório Dramático Brasileiro. (BIBLIOTECA NACIONAL, [2003]) Todos contendo documentos relevantes para a história do país em seus múltiplos aspectos.
A Coleção Biblioteca Nacional, que, como afirmamos anteriormente, pode ser caracterizada como o arquivo histórico da Biblioteca Nacional, fundo que guarda todos os documentos referentes à administração e ações da instituição em seus mais de 200 anos. Contendo
aproximadamente 4.200 documentos, esse fundo preserva documentos desde antes da chegada da família Real Portuguesa ao Brasil, em 1808, até os dias atuais. Nela estão arquivados e
conservados os documentos mais representativos da história da Biblioteca, tais como: a ata de
fundação de seu novo prédio, vários relatórios institucionais e diversas séries de correspondências trocadas com as mais diversas instituições e pessoas no mundo.
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Pesquisa no arquivo da Biblioteca Nacional
Esta pesquisa teve início ao encontramos vestígios dos contatos entre a Biblioteca Nacional e o Instituto Internacional de Bibliografia nos Anais da Biblioteca Nacional, onde o diretor da instituição à época, Manoel Cícero Peregrino da Silva, relata ter encomendado junto
ao Instituto a remessa de 600.000 fichas do Repertório Bibliográfico Universal, no relatório
institucional referente ao ano de 1911. (SILVA, 1912)
Como fonte de informação sobre as ações da instituição, os Anais da Biblioteca Nacional demostram sua importância, uma vez que em suas páginas estão arroladas informações
sobre as ações da Biblioteca, principalmente com relação ao tratamento de seu acervo. Bem
como, durante certo período de tempo, trouxe em suas páginas finais os relatórios de gestão
da Biblioteca, onde várias informações relativas à administração da instituição podem ser
recuperadas.
Nossa busca por maiores informações sobre os contatos entre a BN e o IIB começa com
um vestígio encontrado nos Anais, conforme mencionado acima, e evoluiu para a consulta ao
arquivo histórico da Biblioteca Nacional, denominado Coleção Biblioteca Nacional, e custodiado pela Divisão de Manuscritos da instituição. A Coleção Biblioteca Nacional é o resultado
de 200 anos de história da instituição. Nela estão arroladas, conforme indica o seu Guia de
Coleções, “correspondência, documentação contábil e de pessoal, inventários patrimoniais,
registro de usuários e eventos, relatórios e livros de registro de entrada de acervo”. (BIBLIOTECA NACIONAL, [2003]) Todos esses documentos relacionam-se à história da Biblioteca
e sua administração ao longo dos últimos dois séculos. Apesar de ainda não estar totalmente
tratada e disponibilizada para o público, boa parte dos documentos estão descritos na base de
dados da biblioteca e podem ser consultados no seu site na internet.
Neste arquivo, buscamos por vestígios documentais que comprovassem a relação acima
descrita, como cartas, ofícios e demais fontes documentais. Assim, inicialmente, buscamos
pelas correspondências recebidas e enviadas pela Biblioteca no período, esperando recuperar
o conjunto documental ou a correspondência que procurávamos de forma individualizada.
Por meio de dois instrumentos de pesquisa disponíveis foi possível encontrarmos o que buscávamos. Os instrumentos são os seguintes: a base de dados da Biblioteca Nacional, onde é
possível acessar o catálogo de Manuscritos;2 e a base de dados in loco da Divisão em CDS/Isis,
software em DOS de representação e recuperação da informação.

2

O acesso ao catálogo da Biblioteca Nacional é possível por meio das seguintes páginas: http://www.bn.br ou http://catalogos.bn.br. Neste trabalho nos basearemos no segundo link por considerá-lo mais inteligível para o usuário.
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Figura 1 – Tela de filtro que determinará como a busca será realizada

Fonte: Catálogo on-line da Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional.

Figura 2 – Tela inicial do sistema de representação e busca CDS/ISIS

Fonte: CDS/ISIS da Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional.

Sabendo que o nosso foco eram as correspondências, buscamos nos dois sistemas pela
palavra “correspondência”, e, a partir daí, foram efetuadas as leituras dos títulos apresentados
por cada um dos sistemas. Contudo, no sistema on-line da Biblioteca, houve a necessidade
de filtrar a busca pelos títulos que traziam tal expressão em ordem alfabética pela sequência
de palavras iniciais que o compunham, já o sistema CDS/ISIS, permitiu a busca geral, recu-
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perando, inclusive, as séries documentais3 “Correspondência recebida” ou “Correspondência
enviada”, comum a várias coleções/fundos.
Figura 3 – Primeira tela recuperada na busca pela palavra “Correspondência”

Fonte: Catálogo on-line da Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional (2013).

Desta forma, foi recuperado um conjunto de 26 códices (com aproximadamente 14.000
documentos no total), organizados por série documental da seguinte forma:
Correspondência recebida entre os anos de 1898 e 1915, cujos códices ocupam da
localização 68,1,002 até a localização 68,3,005, totalizando 21 volumes com 500 cartas em
média em cada.

3

Série documental, ou apenas série, é a “unidade de arquivamento, ou seja, documentos ordenados de acordo com o quadro
de arranjo, ou conservados como uma unidade porque se relacionam às mesmas atividades e funções ou ao mesmo tipo
documental” (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 332). Logo, a Correspondência Recebida ou Expedida se constitui em
uma série por seus documentos terem a mesma função e o mesmo tipo documental.
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Correspondência expedida entre os anos de 1909 e 1915, cujos códices ocupam da localização 69,4,009 até a localização 69,4,013, totalizando 5 volumes com 500 cartas em média
em cada.
Cabe ressaltar que, apesar da existência dos códices de correspondências expedidas
entre os anos de 1903 e 1908, a consulta a esses itens tornou-se impossível por causa de seu
frágil estado de conservação.
Figura 4 – Modelo de exibição da descrição do item Catálogo on-line.

Fonte: Catálogo on-line da Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional (2013).

Figura 5 – Modelo de exibição da descrição do item CDS/ISIS.

Fonte: CDS/ISIS da Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional (2013).
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Os códices acima citados são fruto da reunião de cartas recebidas ou expedidas em
determinado período (geralmente ano), sendo arrolados em volumes de capa dura e organizados por ordem cronológica.
Apesar de bem organizadas, tal fonte não conta com uma descrição minuciosa, estando
todo o volume documental regido pelo título Correspondência Recebida ou Expedida, o que
demandou a necessidade de consulta a cada item dos volumes, sendo o local de expedição ou
destinatário elementos que nos permitiram filtrar melhor as informações contidas em cada
correspondência.
Deste volume documental, foram recuperadas 22 correspondências4 que têm relação
direta ou indireta sobre o contato mantido entre a Biblioteca e o Instituto.
Nossa experiência no uso dos dois instrumentos de pesquisa disponibilizados pela Divisão de Manuscritos5 mostrou que ambos são eficientes sistemas de busca. Contudo, o sistema CDS/ISIS, apesar de ser considerado desatualizado e de difícil compreensão mostrou-se
mais amigável na interação com o usuário e mais dinâmico nas buscas. Enquanto o catálogo
on-line da Divisão restringe as buscas a quatro índices (autor, título, assunto, topográfico), o
sistema CDS/ISIS não faz tal distinção e permite a busca por campos específicos, como o de
data, por meio de um código de comando baseado nos campos MARC6. Sendo assim, a busca
por uma data específica pode ser feita por meio da seguinte expressão: ?v260: ‘04/08/1860’
– onde o “?v” e “:” são códigos do sistema; “260” ´e campo MARC utilizado para data; e
“04/08/1860” é a data a ser buscada.
Sob este prisma, a Biblioteca parece ainda não utilizar todo o potencial que a internet
tem a oferecer para a busca e recuperação da informação, pois seu sistema de busca mais
eficiente e dinâmico apresenta-se disponível apenas na própria instituição, sem possibilidade
de acesso remoto.
Outra crítica ao sistema on-line da Biblioteca recai na falta de diálogo entre as várias
bases administradas pela instituição, como podemos visualizar no seguinte caso: uma carta
de Machado de Assis ao Visconde do Rio Branco está digitalizada e disponível na internet

4

Números referentes a março de 2013.

5

Vale ressaltar que esses dão dois exemplos, mas para a pesquisa a Divisão ainda conta com catálogo em fichas, os Anais
da Biblioteca Nacional (disponíveis integralmente na internet) e alguns inventários de coleção/fundo, produzidos pelos
funcionários ao longo dos anos.

6

Machine-Readable Cataloging: formato criado em 1966, pela Library of Congress, para a coleta, processamento e distribuição
de registros catalográficos legíveis por máquina. Em 1971, transformou-se em norma norte-americana para a disseminação
de dados bibliográficos e, em 1973, foi considerada norma internacional. [...] A estrutura do registro MARC é dividida em
campos, cada um contendo um ou mais elementos relacionados com a descrição bibliográfica. Cada campo é precedido por
uma etiqueta, com três dígitos, que designa a natureza do conteúdo. (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 236)
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para consulta por meio da Biblioteca Nacional Digital,7, contudo, o seu catálogo on-line não
faz menção a esse fato na descrição do item, conforme podemos ver nas figuras 5 e 6.
Figura 6 – Detalhe da descrição do catálogo on-line da Divisão de Manuscritos
para a carta de Machado de Assis ao Visconde do Rio Branco

Fonte: Catálogo on-line da Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional (2013)

Figura 7– Detalhe da descrição da Biblioteca Nacional Digital para a carta de
Machado de Assis ao Visconde do Rio Branco

Fonte: Biblioteca Nacional Digital (2013).

7

O acesso ao catálogo da Biblioteca Nacional Digital é realizado pelo seguinte link: <http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/
index.html>.
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Conforme pudemos visualizar, a falta de interação entre os dois sistemas pode fazer
com que o usuário faça uma visita à instituição sem que ela seja realmente necessária. Caso
este que ocorreu conosco enquanto buscamos itens da Divisão de Iconografia da Biblioteca
e, pelos motivos acima explicitados, ao pedirmos o item para consulta fomos informados
que ele se encontrava digitalizado e disponível para acesso e download no site da Biblioteca
Nacional Digital.

Arquivos cruzados, arquivos “ramificados”
Apesar de não ser o foco desta comunicação, o percurso de nossa pesquisa nos levou à
reflexão quanto ao entrelaçamento entre os arquivos, ou seja, sua ramificação. (CARVALHÊDO,
2012) Sendo nosso foco de pesquisa principal, o arquivo da Biblioteca Nacional é o ponto
principal para onde convergem nossas reflexões e olhares, contudo, os vestígios encontrados
nos arquivos não se esgotam em si, eles fornecem mais pistas sobre outros documentos ou até
mesmo instituições.
Nesse sentido, com a pesquisa realizada na Biblioteca Nacional, mais dois arquivos se
tornaram alvo de nossas buscas: o arquivo do IIB, hoje custodiado pelo Museu Mundaneum,
na cidade Belga de Mons; e o arquivo histórico do Ministério das Relações Exteriores, situado
no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro.
Em ambos os arquivos, nossa pesquisa se concentrou na busca por documentos que
tratassem direta ou indiretamente do contato estabelecido entre a BN e o IIB e se baseou
nos relatos apresentados pelos documentos encontrados no arquivo histórico da Biblioteca
Nacional.
Impossibilitado de realizar a pesquisa in loco no arquivo do Mundaneum, nos restou o
contato por e-mail com a instituição, que se constituiu no envio de informações colhidas na
pesquisa documental e em textos da referência básica da dissertação. Como resultado, pudemos ter acesso, por meio de cópia digital, a cerca de 40 documentos relacionados à Biblioteca
Nacional presentes no arquivo. Nem todos são de interesse para a pesquisa e alguns já haviam
sido levantados na pesquisa do arquivo da BN, contudo podemos perceber o diálogo existente
entre dois arquivos separados por milhares de quilômetros de distância.
Já no arquivo histórico do Itamaraty, nossa pesquisa pode ser realizada com a consulta
direta aos documentos, nesse sentido, foram consultados 16 volumes8 de correspondências
recebidas ou enviadas por várias instâncias do Ministério ou suas representações em outros
8

A diferença de tamanho dos volumes e a ausência de uma descrição pormenorizada dos documentos que compõem o
arquivo do Itamaraty nos impossibilita estimar com quantos documentos aproximadamente lidamos.
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países. Com isso foi possível a recuperação de 5 documentos que tratam direta ou indiretamente da relação entre a BN e o IIB.
Conforme as informações acima descritas demonstram, um arquivo não é uma instituição isolada que se esgota em si mesmo, ela sobrevive em outros arquivos. Os documentos
preservados em um arquivo complementam os de outro, tecendo uma grande rede de vestígios que se interlaçam e são alvos de pesquisa constantes, onde as perguntas devem ser repetidas a cada novo arquivo e a cada novo olhar sobre eles.
Nesse sentido, a noção de ramificação apresentada por Carvalhêdo (2012, p. 53-54)
tem relação com a nossa pesquisa, uma vez que essa noção:
[...] trata da ocorrência de documentos de um fundo em outro fundo distinto
como consequência de uma rede trans e intrainstitucional de produção, recepção e compartilhamento documental para o cumprimento de uma missão
ulterior e comum a toda essa rede, mesmo de maneira temporária e muitas
vezes não publicada oficialmente, num determinado contexto político e não
apenas documental.

Assim, a ramificação seria a sobrevivência dos vestígios documentais em outros arquivos por meio do contato entre estes.

Considerações finais
Os percursos e trajetórias de uma pesquisa nem sempre são lineares. Várias pesquisas
têm início seguindo uma rota diversa àquela que se trilhou ao final. O caso da nossa pesquisa
não foge a essa marca. Inicialmente buscando recontar parte da trajetória da Biblioteca Nacional, nossa busca inicial se revelou insuficiente para sustentar nosso objetivo de pesquisa, contudo, os vestígios, restos e rastros, conforme a acepção de Ginzburg (2003) nos permitiram
modificar a perspectiva de nosso projeto sem perder o nosso objeto de pesquisa, pois “[...] se
a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas – sinais, indícios – que permitem decifrá-la”.
(GINZBURG, 2003, p. 177)
Desta forma, surge a pesquisa acima descrita, onde, ao invés da trajetória institucional
como um todo, buscamos olhar como se deu o contato da Biblioteca com o Instituto Internacional de Bibliografia, nos atendo a uma ação específica.
Especificamente sobre a pesquisa, podemos dizer que a busca e recuperação da informação que necessitávamos se mostrou eficiente, pois apesar da dificuldade imposta por não
haver nenhum instrumento de pesquisa que descrevesse adequadamente a documentação
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pesquisada; o mínimo de informação recuperada sobre cada conjunto documental nos permitiu a formulação de estratégias de busca baseadas nas características do arquivo. Assim, ao
percebermos que o arquivo de correspondências da BN estava organizado em códices, divididos geralmente por ano, nossa busca pode se concentrar especificamente nesse conjunto documental. Com o avanço da pesquisa e o encontro com a documentação desejada, pudemos
ter certeza de que o percurso traçado estava correto.
Contudo, é importante chamar a atenção para como a internet parece ainda não se
constituir num instrumento muito bem utilizado na Biblioteca Nacional. Conforme demonstramos, a falta de integração entre as diversas bases administradas pela Biblioteca pode ocasionar prejuízos à pesquisa, uso indevido do tempo em busca de algo já disponível em rede
ou com a consulta in loco que poderia ser realizada, ao menos em parte, à distância. Apesar
do claro avanço em termos de acesso ao conteúdo de documentos com a Biblioteca Nacional
Digital – que permite o acesso a documentos de relevância histórica para o país –; e a Hemeroteca Digital Brasileira9 – que permite o acesso a diversos títulos de publicações periódicas
brasileiras –; uma melhor estrutura de disponibilização das informações se faz necessária,
como, por exemplo, com a interlocução entre as bases, além da divulgação de tais inciativas,
pois ambas parecem ainda serem desconhecidas para grande parte do público.
Nesse sentido, a internet deve ser vista, pelas instituições de pesquisa como um espaço
“[...] cuja existência, longe de excluir as instituições documentais tradicionais, sugere-lhes novas
possibilidades de gestão da informação”. (JARDIM, 1999 apud JARDIM; FONSECA, 2004)
Por fim, devemos ter em mente que a pesquisa nos arquivos não se esgota, ela constitui-se num emaranhado de relações entre arquivos e instituições que se ramificam e se completam. Sob este prisma, o pesquisador de arquivos trabalhará com vestígios, com os restos
daquilo que foi, (POMIAN, 2000) assim, o olhar lançado pelo pesquisador aos acervos dependerá do contexto no qual ele se insere, bem como seus objetivos.
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A noção de ramificação dos documentos arquivísticos: o
exemplo dos fundos relacionados à Guerrilha do Araguaia

Shirley Carvalhêdo

Com início oficial em 1972, a Guerrilha do Araguaia foi um movimento do partido de
esquerda, PC do B, contra o Regime Militar brasileiro (1964-1985). Os guerrilheiros instalados no Bico do Papagaio1 distribuíram-se em três unidades. “O destacamento A localizava-se
próximo a Marabá, numa localidade chamada Faveira; o destacamento B no sítio de Gameleira; e o destacamento C na base de Caianos, no Baixo Araguaia em São Geraldo do Araguaia.”
(NASCIMENTO, 1999, p. 116) Após diversas operações,2 em 1975, o procedimento de ocultar a verdadeira identidade de militares e introduzi-los em meio aos civis, utilizado sobretudo
nas duas últimas operações, revelou-se decisivo para o término da Guerrilha do Araguaia.
Em 2004, aproximadamente 29 anos após o término do movimento, a publicação de
fotos, supostamente do jornalista e preso político Vladimir Herzog, suscitou discussões na
mídia sobre os arquivos relacionados à Guerrilha, provocando reações como a seguinte declaração do então ministro da Defesa, José Viegas: “os documentos sobre a Guerrilha do Araguaia foram incinerados ou triturados, inclusive os ‘termos de destruição’ que permitiram
isso”. (CANTANHÊDE, 2012) Meses após sua declaração oficial, no entanto, a obra de Taís

1

Região que abriga as cidades de Tocantis, no Estado de Goiás; Araguaína, Imperatriz e Porto Franco, no Maranhão; Marabá
e Redenção, no Pará.

2

A sequência cronológica das operações militares detalhada por Morais e Silva (2005) teria sido Operação Peixe I; Operação
Peixe II; Operação Peixe III; Operação Cigana; Operação Peixe IV; Operação Sucuri; e Operação Marajoara.
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Morais e Eumano Silva, Operação Araguaia: Os arquivos secretos da Guerrilha, foi publicada
pela editora Bertrand Brasil, na qual constavam documentos, digitalizados e inéditos, sobre
o funcionamento da Guerrilha do Araguaia e o papel das Forças Armadas para desmantelar
aquele movimento. Subsequentemente, a publicação de outras bibliografias contendo documentos arquivísticos relacionados à Guerrilha abre a possibilidade de contestação da tese da
destruição total de arquivos relacionados a esse movimento.
Dessa forma, o presente artigo, parte integrante de pesquisa3 de doutorado realizado no
Programa de Pós-Graduação da UnB, tem como objetivo demonstrar, por meio da noção arquivística denominada ramificação, a insustentabilidade da “destruição total”, segundo a qual
seria factível destruírem-se, completamente, todos os documentos arquivísticos relacionados
a determinado evento histórico. A seguinte metodologia foi utilizada para alcançar o referido
objetivo: a) mapeamento das instituições que participaram da eliminação do movimento, mediante a análise das obras de Gaspari, (2002) Carvalho, (2004) Morais e Silva (2005) e Studart
(2006) b) visitas a 28 instituições no estado do Pará (em São João do Araguaia, São Domingos
do Araguaia, Marabá e Belém), realizadas entre janeiro e abril de 2010, com o objetivo de
examinar os documentos arquivísticos constantes de seus respectivos fundos, realizar entrevistas, e distribuir questionários (mais de 20) aos funcionários responsáveis.
A pesquisa elucidou a existência de uma rede complexa de relações inter e transinstitucionais, constituída com o objetivo de desmantelar a Guerrilha. Por meio da rede estabelecida, foi possível aumentar o volume e a velocidade das comunicações entre as Forças Armadas
e as instituições civis. Além de lograr a destruição do inimigo, a estratégia de ampliar a intercomunicação entre essas organizações beneficiou o regime militar de outra forma: estendeu o
poder do Estado para áreas até então fora de seu alcance. Expandiu-se, dessa forma, a esfera
de atuação da rede de informantes a serviço do governo, alcançando o interior das instituições
civis. Soldados vestidos à paisana, instruídos para lá atuar como se funcionários civis fossem,
coletavam quaisquer informações que pudessem auxiliar na localização e o desbaratamento
da Guerrilha, missão maior à qual todas as outras estavam subordinadas.
Ao se submeterem à referida missão, os fundos das instituições do Estado passaram
a comunicar-se entre si, sem, no entanto, misturarem-se, estabelecendo assim um elo aqui
denominado de “ramificação”. A ramificação será utilizada, por sua vez, para demonstrar
a impossibilidade de destruírem-se, de maneira completa e absoluta, todos os documentos
arquivísticos relacionados a um evento histórico – neste caso, os documentos arquivísticos
relacionados à Guerrilha do Araguaia. Tornar-se-iam desacreditadas, dessa forma, as afir-

3

Descritiva, explorátória e com base na Grounded Theory.
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mações segundo as quais inexistem, nos dias de hoje, documentos arquivísticos relacionados
àquele evento histórico.

A noção de ramificação do documento arquivístico: uma proposta
Como explicar o fato de documentos de fundos diferentes versarem sobre o mesmo
tema? A ramificação surgiu como noção explicativa para descrever esse fenômeno, observado
durante as seguintes etapas da pesquisa realizada: levantamento da bibliografia e mapeamento das instituições; localização de atestado de bons antecedentes de morador da região de
Marabá, expedido por delegacia local, na caixa de arquivos referente ao ano de 1972; recebimento, de Paulo César Fonteles de Lima Filho,4 em São João do Araguaia, de cópia de atestado de conduta de fundo privado. A interligação entre os referidos documentos arquivísticos
relacionados à Guerrilha do Araguaia, constantes de fundos de instituições públicas distintas,
é indício de que ainda existem, nos dias de hoje, documentos sobre aquele movimento.
Essa hipótese surgiu durante momentos de compreensão do objeto de pesquisa, por
parte desta pesquisadora, caracterizados por teóricos de língua inglesa como insight. Segundo alguns autores, um insight poderá constituir-se em fonte para a elaboração de uma teoria,
conforme os seguintes preceitos da grounded theory:5
As fontes de toda teorização importante são os insights do próprio observador.
Como todos sabem, eles podem vir pela manhã ou à noite, de repente, ou ao
amanhecer, no trabalho ou no lazer (mesmo enquanto dorme), e além disso
eles podem ser derivados diretamente da teoria (própria ou de outra pessoa)
ou ocorrer sem teoria, podem atingir o observador enquanto ele está assistindo à sua própria reação ou quando está observando os outros em ação. Além
disso, os seus insights podem parecer como proveitosos mais perto do final
de uma longa investigação que no início. (GLASER; STRAUSS, 2010, p. 251,
tradução nossa, grifo nosso)6

Portanto, a grounded theory afirma que hipóteses poderão ser formuladas depois da
obtenção de dados e de sua análise sistemática. Essas hipóteses não devem, necessariamente,

4

Membro do Grupo de Trabalho Tocantins (Gtat), criado pelo Ministério da Defesa.

5

A grounded theory foi divulgada com a publicação de The Discovery of Grounded Theory, em 1967, pelos sociólogos Barney
G. Glass e Anselm L. Strauss.

6

The root sources of all significant theorizing is the sentitive insights of the observer himself. As everyone knows, these can
come in the morning or at night, suddenly or with slow dawning, while at work or at play (even when sleep); furthermore, they
can be derived directly from theory (one’s own or someone else’s) or occur without theory; and they can strike the observer
while he is watching himself react as well as when he is observing other in action.(GLASER; STRAUSS, 2010, p. 251)
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conduzir o pesquisador à “verdade”, e sim à conceituação daquilo que está ocorrendo (What’s
going on?) na sua pesquisa empírica. O termo grounded7 significa, portanto, que a pesquisa se
fundamenta em dados e que a parte mais importante dos seus resultados surgirá dos próprios
dados.
De modo similar, os dados propriamente ditos – neste caso, os documentos arquivísticos examinados durante a presente pesquisa – levaram aos referidos insights, que acarretaram, por sua vez, extenso exame da bibliografia disponível, bem como entrevistas com
profissionais da área, com o objetivo de encontrar explicações arquivísticas para o fenômeno
revelado por meio da observação dos próprios documentos.
A busca por teorias explicativas, porém, não rendeu resultados positivos: não foram
encontrados textos ou especialistas que descrevessem, com embasamento nos conceitos e
princípios arquivísticos, o fenômeno observado. Tendo em conta a falta de estudo específico
sobre o tema, o presente trabalho pretende demonstrar a existência da noção de ramificação,
no âmbito da Arquivologia, por meio de uma descrição científica do termo.
Antes de examinar e descrever a noção de ramificação, no entanto, deve-se atentar para
os limites inerentes ao próprio termo noção, e diferenciá-lo das definições de teoria e conceito.
Para tanto, as reflexões de Minayo (1999) poderão ser úteis:
• teoria: conjunto inter-relacionado de princípios que servem para dar organização lógica
a aspectos selecionados da realidade empírica;
• conceito: unidade de significado que define a forma e o conteúdo de uma teoria; e
• noção: elemento de uma teoria que ainda não apresenta clareza suficiente e é usado
como imagem na explicação do real.

Não se pretende, portanto, no âmbito do presente trabalho, apresentar definição “fechada”, cuja redação segue a seguinte fórmula: “a ramificação é...”. Ao contrário, enfatiza-se
que a proposta em pauta se enquadra, de forma inequívoca, sob a referida rubrica de noção,
porquanto carece, até o presente momento, de “clareza suficiente”. Apenas após muitas pesquisas adicionais, cujos resultados enriqueceriam e aportariam lastro à noção ora discutida, poder-se-ia vislumbrar seu desenvolvimento pleno e sua transformação em conceito. O
próprio fato de a ramificação ainda configurar-se apenas como noção, no entanto, poderá
estimular a realização de pesquisas ulteriores, com o objetivo de aprimorá-la e conferir-lhe
status mais elevado.

7

Ser muito versado em, ter conhecimentos sólidos, estar bem fundado. (HOUAISS, 1982)
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Não obstante as observações supracitadas, nada impede que se busque a mais clara
noção possível, desde já, mesmo dispondo apenas dos dados obtidos por meio da pesquisa
realizada para o presente estudo.
A ramificação poderia ser descrita, de forma preliminar, como a intercomunicação
implícita entre os conjuntos documentais, ou fundos, de instituições distintas, estas últimas
envolvidas no cumprimento de um objetivo superior, cuja consecução extrapola a missão e as
funções de cada instituição em si, enfocada separadamente. Essa missão superior, ou única,
que conduz a produção desses documentos, não é, necessariamente, explícita ou publicada
oficialmente.
As Figuras 1 a 3 poderão servir de exemplo.
Dentre os documentos do fundo INCRA em Marabá, referentes ao período de 1972,
encontra-se um atestado de bons antecedentes produzido (proveniência) pelo fundo Delegacia de Polícia de Marabá (Figura 3). A existência de um documento do fundo A constante do
fundo B não seria inesperada, caso ambos compartilhassem, oficialmente, a mesma missão.
Entretanto, o caso em pauta não apresentava essa condição. De fato, INCRA e Delegacia de
Polícia não compartilhavam a mesma missão oficial.
O documento referenciado era exigido dos cidadãos que solicitavam terras do governo, naquela região. Neste caso, tratava-se de Lenira, município de Araguaína, em Goiás, uma das regiões
envolvidas na Guerrilha. Produzido pela Delegacia de Polícia de Marabá, o documento não só
comprovava a inexistência de registro de delitos cometidos pelo cidadão solicitante, mas também
facilitava o trabalho das Forças Armadas, responsáveis por identificar os comunistas residentes na
região e por impedir o envolvimento dos moradores locais com a Guerrilha. Vislumbra-se, desse
modo, a formação de um “fundo imaginário”, revestido de legitimidade própria.
Figura 1 – Fundo INCRA: Processo

Figura 2 – Fundo INCRA: Procuração

Fotógrafo: Shirley Carvalhêdo Franco (2010).

A noção de ramificação dos documentos arquivísticos

REPARQ.indd 559

559

16/10/15 09:22

Figura 3 – Fundo INCRA: Atestado de bons antecedentes

Fotógrafo: Shirley Carvalhêdo Franco (2010).

Da mesma forma, os documentos que se seguem, produzidos tanto pelo fundo Delegacia de Polícia de São João do Araguaia, no Pará (Figuras 4 e 6), como pelo fundo Ministério do
Exército (Figura 5), serviam para atestar a idoneidade de um mesmo indivíduo residente nas localidades de atuação da Guerrilha. Aos moradores da região possuidores de documento de “boa
conduta”, era facultada a liberdade de ir e vir, mas não àqueles desprovidos de tal documento,
considerados suspeitos e postos sob os cuidados da vigilância do Estado. Essa situação pode ser
considerada, portanto, como mais um exemplo da existência da ramificação.
Figura 4 – Fundo privado: Atestado de conduta

Figura 5 – Fundo privado: Atestado

Fotógrafo: Shirley Carvalhêdo Franco (2010).
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Figura 6 – Fundo privado: Atestado de vida e residênci.

Fotógrafo: Shirley Carvalhêdo Franco (2010).

O combate à Guerrilha tornou-se, na prática, missão para outras instituições, como delegacias, cartórios, escolas, igrejas e diversos ministérios, além das próprias Forças Armadas.
Surge, a partir do envolvimento dessas instituições em uma “missão maior”, uma complexa
rede de inter-relações, cuja característica emblemática seria a seguinte: os seus respectivos
fundos passaram a comunicar-se entre si. Embora não compartilhassem missão “oficial”, as
instituições envolvidas naquele objetivo superior colaboravam para aprimorar a eficácia do
sistema tecnoburocrático do regime militar.
O referido aprimoramento facilitou e impulsionou fenômeno que já vinha sendo observado ao longo do período sob análise: a expansão do papel do Estado na sociedade. Uma
das consequências dessa expansão foi a multiplicação de documentos, conforme a seguinte
descrição de Eastwood:
[...] o advento do welfare state (em algumas sociedades, pelo menos) e da
intervenção ativa do governo em todos os níveis para regular uma sempre
crescente gama de assuntos econômicos, sociais e culturais expandiu as burocracias públicas para novos domínios. O ritmo da mudança administrativa
tornou-se quase desconcertante – e em alguns casos, mais livre. Unidades
administrativas foram criadas, regularmente transformadas ou abolidas na
busca de processos de trabalho mais eficazes e eficientes. Como consequência
dessas transformações, a taxa de produção de documentos arquivísticos cresceu dramaticamente. (EASTWOOD, 2010, p. 11, tradução nossa)8
8

[…] the advent of the welfare state (in some societies, at least) and the active intervention of all levels of government to regulate an ever-widening range of economic, social, and cultural affairs expanded public bureaucracies into new realms. [...]
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Essa crescente produção de documentos, por sua vez, é um dos fatores que favorece a
ramificação, porquanto as ferramentas que possibilitam a multiplicação de documentos passaram a ser utilizadas por todas as áreas do Estado. Os instrumentos de comunicação, por
um lado, propiciaram o envolvimento de vários autores e destinatários na execução de uma
única atividade; por outro lado, também possibilitaram o envolvimento de um único autor ou
destinatário na execução de várias atividades para a realização de uma necessidade burocrática. Essas práticas ocasionam constante e vasta multiplicação de documentos arquivísticos,
em diversas mídias e por diversos meios. Quanto maior a quantidade de indivíduos ou instituições envolvidas no cumprimento de uma única missão, seja esta oficial ou não, maior a
probabilidade de verificar-se a ramificação.
Não se trata de atribuir o título de “ramificação” à mera multiplicação de cópias. A
presença dessas cópias pode, porém, indicar a incidência de ramificação, uma vez que nelas
há referência aos fundos aos quais pertencem. O fato de que várias instituições distintas estão
envolvidas no cumprimento de uma missão superior aponta, portanto, para a existência de
uma intercomunicação entre fundos distintos; essa intercomunicação, por sua vez, é também
indício de ramificação, que poderá manifestar-se para além dos períodos de exceção política,
como apontado nas páginas precedentes.
Em seu artigo Who Controls the Past,9 Samuel argumenta, de forma muito apropriada,
que “a mudança estrutural das instituições modernas e a utilização de tecnologias avançadas
têm alterado a natureza dos documentos [...]”,10 seja em sua forma ou conteúdo. (SAMUELS,
2000, p. 194, tradução nossa) A dinâmica burocrática atual da sociedade demanda a integração entre as instituições, ocasionando, como consequência, uma integração documental:
[...] Indivíduos e instituições não existem independentemente. Um
exame revela a complexa relação entre instituições e indivíduos. Governo, indústria e meio acadêmico – os setores público e privado – são
The pace of administrative change became almost bewildering as new – and in some cases, freer – administrative units were
created, regularly transformed, or abolished in the search for more effective and efficient work processes. As a consequence
of these transformations, the rate of records production grew dramatically.
9

Para lidar com a integração documental que descreve, a autora propõe a “estratégia de documentação”. Essa estratégia
envolve selecionar um corpo documental ou “coleção” conforme denominado por Samuels. A pretensão não é reunir essa
“coleção” em um único espaço físico vez que a documentação está em diversos locais. Informações relacionadas a tópicos
e locais serão determinantes para a seleção daqueles documentos que farão parte da “coleção”. A autora chega inclusive a
utilizar, uma única vez, a palavra “ramificação”, para se referir aqueles documentos que fazem parte dessa integração mas
que não serão incluídos nessa “coleção”: [...] In the past, appraisal and collecting activities have focused on the selection of
records produced by an institution or individual. Now documentation strategies must help archivists select those institutions and events to be documented and examine the ramifications of leaving others undocumented. [...] (SAMUELS, 2000,
p. 206)

10

[...] The changing structure of modern institutions and the use of sophisticated technologies have altered the nature of
records [...]
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integrados por acordos de financiamento e regulamentos. Governos
adjudicam contratos a instituições de ensino superior e a companhias
privadas para desenvolver foguetes espaciais ou gerenciar hospitais,
ao mesmo tempo que controlam a privacidade dos arquivos estudantis e os testes de novos fármacos. [...] múltiplas mãos têm criado os
documentos dos indivíduos [...] Esses padrões complexos existem em
qualquer instituição moderna. A MIT [Massachusetts Institute of Technology] recebe recursos para pesquisa da National Science Foundation, da Andrew W. Mellon Foundation, da Exxon e de doadores
individuais. A cidade de Newark, New Jersey, recebe recursos federais
para a construção de casas e estradas e contrata empresa privada para
a coleta de lixo. Fazendeiros recebem recursos federais para controlar a produção da colheita. Os arquivos espelham a sociedade que os
produz. Funções integradas afetam onde e como os arquivos dessas
atividades são criados e onde devem ser guardados. (SAMUELS, 2000,
p. 195, tradução nossa)11

A existência da ramificação corrobora o argumento, portanto, segundo o qual a destruição completa e absoluta de todos os arquivos referentes a determinado evento histórico
seria praticamente impossível: documentos arquivísticos tendem a “escapar” de tentativas de
sua destruição, tornando-se quase imunes à “queima total”. Não é possível prever ou controlar
o destino da totalidade dos documentos de arquivo, especialmente aqueles comprometedores
ou “sensíveis”, segundo a expressão francesa. A intercomunicação entre fundos de instituições
diferentes – a ramificação – ditará que a destruição completa de todos os documentos relacionados a um evento histórico seja, na prática, empreitada inexequível.
No entanto, abundam exemplos históricos de governos que tentaram executar semelhante tarefa. O caso sob estudo é um deles: “ao final do mandato de Figueiredo, último presidente da ditadura militar, os chefes dos serviços secretos das Forças Armadas ordenaram
a destruição dos arquivos referentes ao confronto no Pará”. (MORAIS; SILVA, 2005, p. 540)
Ocorre que instituições como o INCRA, cujas missões e leis diferiam daquelas que regiam o
Exército, a Marinha e a Aeronáutica, não acataram a ordem, razão pela qual sobrevivem, até

11

[...] Individuals and institutions do not exist independently. Examination reveals the complex relationships between institutions and individuals. Government, industry, and academia – the private and public sectors – are integrated through patterns of funding and regulations. Governments award contracts to academic institutions and private companies to develop
space shuttles and run hospitals, while they control the privacy of student records and the testing of new drugs [...] multiple
hands have created the “individual’s” papers [...] These complex patterns exist in any modern institution. MIT receives
reasearch funds from The National Science Fundation, the Andrew W. Mellon Foundation, Exxon, and individual donors.
Newark, New Jersey, receives federal funds for housing and road construction while it contracts out to a private firm for
refuse collection. Farmers receive federal funds to control crop production. Records mirror the society that creates them.
Integrated functions affect where and how the records of these activities are created and where they should be retained.
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hoje, vários documentos arquivísticos relacionados àquele evento, como o atestado de bons
antecedentes encontrado em seu acervo.
Contribui para a sobrevivência de documentos arquivísticos, igualmente, uma característica que lhes é inerente: seu poder de comprovação, que inclui a presença de assinaturas,
nomes do fundo, etc. O documento em si passa a ter, dessa forma, alto valor de troca e pode
ser utilizado às escondidas, como parte de uma barganha, para salvaguardar a si ou a outrem;
ou para ameaçar e revelar a ação de um outro; ou para fins monetários; ou para a obtenção
de poder, mormente poder político. É provável, portanto, que os funcionários participantes
do acontecimento histórico sob análise tenham mantido cópias de documentos para salvaguardarem a si mesmos, ou a outrem, e para utilizá-las como instrumento de chantagem. Não
se descarta a possibilidade, tampouco, de as terem guardado simplesmente para preservar a
memória daquele acontecimento.
Além de contribuir para explicar a sobrevivência dos documentos arquivísticos, a noção de ramificação poderá auxiliar na obtenção de respostas a várias questões relacionadas a
um documento específico: onde, por quem, por quê, quando e como foi criado. O pesquisador que aplicar essa noção terá a seu dispor instrumento mais eficaz que aquele cuja análise
se restrinja ao exame de documentos pertencentes a um único fundo. Ao lançar mão da noção de ramificação, esse pesquisador aumentará a sua capacidade de visualizar o contexto da
criação dos documentos arquivísticos e de entender, de modo mais completo e abrangente,
o acontecimento histórico objeto de sua pesquisa. Poderá determinar o significado do documento, igualmente, a partir do escrutínio de toda a rede circunstancial em que o documento
está inserido.
Com o objetivo de se certificar de que a noção de ramificação não caberia na definição
de outros conceitos ou noções arquivísticos, foi realizada análise das seguintes expressões:
dispersão de documentos, fundo complexo, dossiê, fontes relacionadas, múltipla proveniência e
proveniência paralela.
Segundo um pesquisador da área, contactado para opinar sobre o assunto, a ramificação seria equivalente à dispersão documental. A definição de dispersão, no entanto, é a
seguinte: “1. Ato ou efeito de dispersar-se; 2. Separação de pessoas ou de coisas em diferentes
sentidos; e 3. Debandada, desbarato.” (FERREIRA, 1975) Do ponto de vista arquivístico, a dispersão se refere a documentos, pertencentes a fundo específico, que acabam incluídos em
fundo distinto, em consequência de uma desordem, perda ou lapso, e não em consequência
da intercomunicação entre fundos distintos. A definição de dispersão não pode, portanto, ser
aplicado à “ramificação”.
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Quanto aos documentos encontrados no acervo do INCRA, são oriundos de outro
fundo. Não se encontram naquele local porque estariam perdidos, mas porque fazem parte
de uma lógica de diálogo entre instituições envolvidas em missão ulterior – no caso, a cessão
de terras pelo governo. Um documento que exemplifica esse caso é aquele produzido pela
Delegacia de Polícia de Marabá: pode se tratar do original, ou seja, “a primeira versão perfeita
de um documento”; ou pode ser um “original múltiplo”, produzido no caso de “obrigação
recíproca”, “destinatário múltiplo” ou “programa de segurança”; ou ainda, como esclarece Duranti, pode se tratar de cópia do documento original, “uma transcrição ou reprodução do original, porque essa cópia não pode existir se não proceder de um original”. (DURANTI, 1997,
p. 20-21, tradução nossa)12 O fato de tratar-se de um original, seja este único ou “múltiplo”,
que tem como propósito dar conhecimento do assunto às instituições ou aos indivíduos envolvidos em uma missão específica, afasta a possibilidade de justificar a sua presença naquele
fundo por lapso ou desordem.
A obra de Carucci e Guercio inclui a proposta do conceito de fundo complexo, assim
definido:
Fundo complexo é um fundo constituído de uma pluralidade de fundos por
tratar-se de: a) fundo constituído de uma pluralidade de fundos hierarquicamente organizados no âmbito de uma estrutura institucional própria do
ente produtor; b) fundo constituído de uma pluralidade de fundos hierarquicamente estruturados no âmbito de uma organização documental derivada
do processo de sedimentação ou de reordenamento de documento; c) fundo
constituído de uma pluralidade de fundos, os quais, por apresentarem uma
reciprocidade institucional, convergem no arquivo de um determinado ente
(sujeito coletor). Não há uma conexão hierárquica entre o arquivo do sujeito
coletor e aquele arquivo agregado, o qual permanece com a sua configuração
autônoma e distinta. (CARUCCI; GUERCIO, 2008, p. 83, tradução nossa)13

12

Un originale è la prima versione perfetta di un documento. [...] Esistono originali multipli dello stesso documento nei casi
di obblighi reciproci (es. contratti, trattati, etc.), di destinatari multipli ( es. circolari, inviti, memoranda), o di programmi
di sicurezza ( es. piani de protezione di documenti vitali per mezzo di dispersione di originali multipli in luoghi diversi).
[...] Una copia è una transcrizioni o riproduzione di un’originali, perciò essa non può esistere se non è stata preceduta da un
originali.

13

Il fondo complesso è un fondo costituito da una pluralità di fondi. Può trattarsi di: a) fondo costituito da una pluralità
di fondi gerarchicamente organizzati nell’ambito di una strutura istituzionale propria del soggetto produttore; b) fondo
costituito da una pluralità di fondi gerarchicamente struttturati nell’ambito di una organizazione delle carte derivante del
processo di sedimentazione o di riordinamento delle carte; c) fondo costituito da una pluralità di fondi che, presentando
un reciproco legame istituzionale, confluiscono nell’archivio di un determinato ente (soggetto collettore). No vi è collegamento gerarchico tra l’archivio del soggetto colletore e gli archivi in esso confluiti che hanno una configurazione autonoma
e distinta.
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Segundo as autoras, a importância do fundo complexo provém do fato de se tratar de
conceito arquivístico capaz de abarcar a própria história da instituição, cuja formação pode
ter sido resultado de estrutura orgânica, dotada de conexões hierárquicas ou paralelas com
outras instituições. Gera-se, nesses casos, arquivo que reflete a complexidade daquelas conexões, como arquivos de ministérios ou entes públicos, ou de sociedades privadas de grande
dimensão, ou até mesmo de uma família. Um exemplo seria o fundo do Ministério das Relações Exteriores, que engloba o fundo Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG), o fundo
Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais (IPRI) e o fundo Centro de História e Documentação Diplomática (CHDD).
O conceito de fundo complexo também importa, de acordo com Carucci e Guercio,
porquanto supre lacuna da Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística – ISAD(G),
cuja solução para os casos supracitados é “meramente descritiva” e “geral”: a eles se aplica,
simplesmente, o rótulo de “fundo” ou de “subfundo”, extirpando-lhes, dessa forma, a particularidade de suas estruturas hierárquicas. (CARUCCI; GUERCIO, 2008, p. 83)
O presente estudo, no entanto, demonstra que a ramificação não é apenas a reunião
de fundos distintos, hierarquicamente ordenados, como é o fundo complexo. A ramificação
ocorre, de fato, quando documentos de um fundo são incluídos em fundo distinto, como
consequência da existência de rede trans e intrainstitucional de produção, recepção e compartilhamento documental. Essa rede, por sua vez, surge em decorrência do cumprimento de
missão ulterior por parte de todas as instituições participantes, não importando o fato de que
a missão tenha sido cumprida apenas temporariamente ou mesmo que não tenha sido publicada, oficialmente. É importante, ao buscar os indícios da ramificação, levar em consideração
também o contexto político, e não apenas questões relativas aos documentos em si.
Consultou-se a Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística – ISAD(G) para
proceder à análise das expressões dossiê e fontes relacionadas. Criada em 1994 pela Comissão de Normas de Descrição do Conselho Internacional de Arquivos, essa norma estabelece
diretrizes gerais para a preparação de descrições arquivísticas. Apresenta-se, a seguir, trecho
pertinente da norma:
[...] identificar e explicar o contexto e o conteúdo de documentos de arquivo a
fim de promover o acesso aos mesmos. Isto é alcançado pela criação de representações precisas e adequadas e pela organização dessas representações de
acordo com modelos predeterminados. Processos relacionados à descrição
podem começar na ou antes da produção dos documentos e continuam durante
sua vida. Esses processos permitem instituir controles intelectuais necessários para tornar confiáveis, autênticas, significativas e acessíveis descrições
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que serão mantidas ao longo do tempo. (CONSELHO INTERNACIONAL
DE ARQUIVOS, 1999, p. 11, grifos nossos)

Seria possível, portanto, enquadrar a ramificação na definição de dossiê/ processo?No
glossário das normas de descrição, dossiê/processo é definido como “unidade organizada de
documentos agrupados, quer para uso corrente por seu produtor, quer no decurso da organização arquivística, porque se referem a um mesmo assunto, atividade ou transação”. (CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 1999, p. 15)
O dossiê é um agrupamento de documentos sobre um determinado tema, realizadode
forma intencional, com planejamento. Não é possível, no entanto, aplicar essa definição à
caixa de arquivo pesquisada em Marabá, onde foi encontrado o atestado de bons antecedentes, porquanto aquele documento foi disposto naturalmente: uma das funções do INCRA
era controlar a cessão de terras doadas pelo governo, quando aquele órgão exercia as suas
atividades.
Seria possível aplicar à ramificação a definição correspondente à expressão arquivística
fontes relacionadas?
A área de fontes relacionadasé um dos campos da ISAD(G) (CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 1999, p. 41-43) que prevê o registrode: a) a existência, a localização, a disponibilidade e, ou, a destruição dos originais, quando a unidade de descrição consiste de cópias; b) existência e localização e disponibilidade de cópias da unidade de descrição;
c) existência de unidades de descrição relacionadas e d) notas sobre publicações que sejam
sobre ou baseadas no uso, estudo ou análise da unidade de descrição. No caso das fontes relacionadas, o arquivista, ao fazer a descrição, baseia-se concretamente nas relações que o fundo
descrito estabelece com outros fundos, oriundas das semelhanças das missões/unções/ atividades/biografias, etc. O arquivista pode estar seguro de que essas relações existem, porquanto
são relações de caráter oficial.
A noção de ramificação, em contrapartida, é instrumento analítico a ser utilizado pelo
arquivista para auxiliá-lo no discernimento das relações existentes entre fundos distintos -mas que não se misturam. Por essa razão, o arquivista deve basear-se apenas em hipóteses
oriundas da própria noção de ramificação.
Tendo em conta que novos conceitos arquivísticos têm sido elaborados por arquivistas
australianos, que também contribuíram para aperfeiçoar o conceito de fundo e o significado
de proveniência, examina-se a possibilidade de a noção de ramificação enquadrar-se em algum dos referidos conceitos novos.
O conceito de proveniência paralela, por exemplo, foi formulado pelo arquivista australiano Chris Hurley, tendo em conta sua insatisfação com a definição de proveniência cons-
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tante da Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística (ISAD(G)). Esta lhe pareceu
limitada, incapaz de descrever, de maneira completa, a formação e as funções dos documentos e dos processos dos quais fazem parte:
A norma de descrição que temos não ajuda muito, pois foi desenvolvida para
implementar não uma visão de integração, e sim de separação e de perpetuação de métodos invalidados pelos atuais desenvolvimentos tecnológicos.
Criar métodos inteligentes para simular no ciberespaço o que nós já fizemos
no espaço físico é um desperdício de tempo e esforço. […] Esta é a arte de escrever obituários e não a arte de gerenciar os arquivos. As normas não são suficientemente amplas para abranger ambas as visões: tradicional e integrativa.
Elas se concentram na criação e gestão de des-crição dos arquivos em vez de
se concentrarem na gestão dos próprios arquivos. Outra limitação que se quer
evitar é aquela que exclui uma análise de entidades contextuais que ‘produzem’ documentos descritos indireta e não diretamente. Trata-se de ambience
ou de contexto de proveniência. A formação verdadeira é realizada pelo autor
ou quem arquiva um documento, pelo recordkeeper de uma organização, família ou grupo, pelo agente encarregado de agir em nome de uma empresa,
ou pela própria empresa (ou um de seus componentes). Qualquer um desses
pode ser considerado como o único “criador” de registros. (HURLEY, 2005,
p. 7-8, tradução nossa)14

O autor explica que não criou o conceito para abandonar completamente a perspectiva
da proveniência estabelecida e sim para abrir caminhos para visão mais rica diante das limitações da definição tradicional de proveniência. Para ele, a proveniência “é uma visão legítima,
mas não é a única visão legítima”. (HURLEY, 2005, p. 24, tradução nossa)
O termo ambience refere-se tanto ao contexto de proveniência como ao de criação dos
documentos, enquanto a proveniência paralela “descreve uma situação na qual duas ou mais
entidades são identificadas como estabelecedoras da proveniência dos documentos, cada uma
delas pertencendo a uma ambience diferente”. (HURLEY, 2005, p. 39, tradução nossa)15

14

[...] the descriptive standardisation we have is not very helpful because it has been developed to implement a vision not of
integration but of separation and the perpetuation of methods invalidated by current technological developments. Clever
methods to emulate in cyberspace what we once did in physical space are a waste of time and effort. [...] This is the art of
writing obituaries, not managing records. The standards are not broad enough to encompass both traditional and integrative views. They focus on the creation and management of descriptions of records, not the management of the records
themselves. Another limitation one wants to avoid is one that precludes an analysis of contextual entities that produce
documents being described vicariously rather than directly. This is ambience, or the context of provenance. The actual
formation is undertaken by the author of filer of a document, by the recordkeeper within an organization, family or group,
by the agent mandated to act on behalf of an enterprise, or by the enterprise itself (or one of its component parts). Any of
these may be nominated as the sole creator or records.

15

Parallel provenance describes a situation where two or more entities are indentified as establishing the provenance of records, where each resides in a different ambience. (HURLEY, 2005, p. 39)
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Ao propor o conceito, o autor pretendeu ir além do conceito de proveniência múltipla,
adotado na Austrália desde 1960 e cuja definição inclui o seguinte procedimento: “os documentos reunidos em um arquivo podem passar pelas mãos de sucessivos e diversos criadores
ao longo do tempo”. (HURLEY, 2005, p. 39, tradução nossa)16 Dentro de sua visão crítica da
Norma, Hurley justifica a necessidade da proveniência paralela, porquanto esta seria dotada
da capacidade de auxiliar na descrição dos documentos:
Os objetos de descrição existem em camadas irradiantes de estrutura e significado – existem documentos dentro de pastas dentro de arquivos que compõem uma série. Muitos agentes de formação estão envolvidos em todas as
funções, com exceção das mais simples, e em cada camada de compreensão,
dentro da qual o documento está encapsulado. O autor do documento (indiscutivelmente seu criador em pelo menos um sentido) pode ser alguém
diferente dos agentes responsáveis pela formação daquela pasta ou arquivo ou
série em que o documento será depositado. Outros agentes (para não falar de
funções) estão envolvidos por meio de seu relacionamento com os agentes de
formação – a matriz de uma unidade da empresa responsável pela formação
da série, por exemplo, ou a família da qual faz parte um correspondente particular. Essas entidades no ambiente circundante contextualizam documentos
de forma vicária. Não podemos descrever todas as possibilidades. Uma seleção deve ser feita. Tendo realizado essa tarefa, os arquivistas deram um passo
fatal ao convencer-se de que a seleção que preferem como a melhor, quando
preservam evidências, é a única válida. Estão errados. (HURLEY, 2005, p. 8,
tradução nossa)17

Hurley demonstra que a aplicação do conceito de proveniência paralela, no caso da
Australia’s Stolen Generation, pode auxiliar no entendimento do seu contexto e também na
localização dos documentos pertencentes às igrejas e às agências de assistência que participaram do movimento. Dessa forma, poderão ser contactados tanto as pessoas como os grupos
assistidos durante aquele episódio (lembra o autor que aos aborígenes foram estendidos diferentes tipos de auxílio, como seguro saúde, educação, negócios, etc.).

16

[...] documents assembled as records can pass through the hands of several successive creators over time […]

17

The objects of description exist in radiating layers of structure and meaning – documents within dockets exist within files
that are part of a series. many different agents of formation are involved in all but the most simplistic of functions – at each
layer of understanding within which the documents are cocooned. The author of a document (indisputably its creator in at
least one sense) may be very different from the agents responsible for formation of the docket, file, or series in which it is
placed. other agents (to say nothing of functions) are involved via their relationship with agents of formation – the parent
corporation of the business unit responsible for forming the series, for example, or the family to which a personal correspondent belongs. These ambient entities contextualise documents vicariously. We cannot describe all of the possibilities.
A selection must be made. Having done so, archivists took the fatal step of convincing themselves that the selection they
prefer as the best one is the only valid one when preserving evidence. They are wrong.
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A proveniência paralela de Hurley centra-se, conforme a descrição acima, na relação
entre o documento e seus diversos criadores. A proposta de ramificação do presente trabalho,
em contrapartida, focaliza a existência da comunicação entre fundos de diferentes instituições, em um dado momento e com objetivos pontuais.
O conceito de proveniência paralela pressupõe a identificação de todas as instituições
participantes, mesmo que tenham colaborado em diferentes fases, no processo de criação dos
documentos, bem como de suas respectivas funções e atividades. Determina-se, dessa forma,
a existência de um arquivo legítimo (legitimate archival whole, na expressão em inglês). A
noção de ramificação, em contraposição, depende da identificação das instituições que participaram de uma missão superior (no caso em pauta, o desmantelamento da guerrilha do
Araguaia).
Segundo McKemmish, (2001) as tentativas de modificar conceitos arquivísticos tradicionais, como demonstra o exemplo da proveniência paralela de Hurley, estão inseridas
no movimento australiano chamado continuum model. Formalmente adotado em 1990, esse
modelo busca reconceituar a teoria tradicional e reinventar a prática arquivística a partir da
perspectiva de que a dimensão da vida dos documentos vai além daquela estipulada pelo ciclo
de vida, prática dominante da disciplina na segunda metade do século XIX:
[...] os documentos ‘sempre estão em um processo de ser’ [...] Os documentos
podem ter várias vidas no espaço-tempo, assim como os contextos que os envolvem, o quais alteram o controle e abrem novos tópicos de ação, acarretando a reelaboração e a renovação dos ciclos de criação e disposição. (UPWARD
apud McKEMMISH, 2001, p. 335-36, tradução nossa)18

No âmbito do continuum model, os australianos consideram que a proveniência dos
documentos não deve relacionar-se, de modo estanque, a apenas um criador e, sim, situar-se
em um complexo contexto de criação, envolvendo diversas instituições.
Apesar de os referidos conceitos arquivísticos apresentarem relação indireta com a ramificação, eles não a definem de maneira completa. A presente proposta não tem a pretensão
de desabonar a ISAD(G) ou qualquer outro conceito ou teoria estabelecidos. Ao contrário, a
noção de ramificação busca contribuir para os diálogos, na Arquivologia, sobretudo àqueles
relacionados a seus fundamentos.

18

[...] records is “always in a process of becoming” [...] Records can even have multiple lives in spacetime as the contexts that
surround their use and control alter and open up new threads of action, involving re-shaping and renewing the cycles of
creation and disposition.
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Portanto, faz-se mister analisar os documentos arquivísticos, levando em conta as incertezas, as confusões, as ambiguidades que fizeram parte do seu contexto de criação; o pesquisador não deve esquecer que o dinamismo da sociedade está refletido nos próprios fundamentos arquivísticos; deve conduzir as operações metodológicas da Arquivologia, como
a avaliação, a descrição e o apoio à pesquisa, ciente de que a ramificação pode auxiliar na
“compreensão do passado tanto imediato quanto histórico”. (DURANTI, 1994, p. 52)

Conclusão
A proposta em pauta foi desenvolvida a partir da identificação dos fundos das instituições de Estado envolvidas em uma missão superior, ainda que essa missão tenha sido temporária e ocultada dos comunicados oficiais, e que tenha sido diferente da missão específica atribuída a cada uma dessas instituições. Os fundos identificados, embora não se misturassem,
mantinham intercomunicação entre si, fato que implica, necessariamente, a existência de um
elo entre eles. Esse elo, por sua vez, surge em razão de existir rede trans e intrainstitucional
de produção, recepção e compartilhamento documental, aqui denominado de ramificação,
noção que reforça o papel do contexto documental e político dos documentos, sobretudo no
que diz respeito aos conceitos de fundo e proveniência. Como descrito anteriormente, a noção
de ramificação não se confunde com dispersão documental; não se trata, tampouco, de fundo
complexo, e nem mesmo de dossiê; e não se resume a fontes relacionadas ou a proveniência
paralela.
Ao propor a noção de ramificação, o presente trabalho não tem como propósito desabonar a ISAD(G) ou qualquer outro conceito ou teoria estabelecidos. Pretende, ao contrário,
apenas contribuir para a construção de instrumento analítico, elaborado formalmente como
noção arquivística, que poderá ser útil para outros pesquisadores, especialmente aqueles que
se deparam com alegações infundadas de que todos os documentos arquivísticos relacion
ados a determinado evento histórico – neste caso, o da Guerrilha do Araguaia – foram
destruídos, de forma total e absoluta.
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Recomendações e moções

Entre os dias 16 a 18 de outubro de 2013, realizou-se em Salvador, Bahia, a III Reunião
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (III Reparq), reunindo docentes dos dezessete cursos de graduação em Arquivologia do país, pesquisadores, estudantes de graduação
e pós-graduação e demais profissionais do campo arquivístico. Realizada pelo Instituto de
Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia (ICI/UFBA), a III Reparq foi patrocinada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) do
MCTI, Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
do MEC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) e contou com os
apoios da Secretaria Estadual de Cultura, Fundação Pedro Calmon, Arquivo Público do Estado da Bahia, Grupo de Estudos de Políticas de Informação, Comunicações e Conhecimento
(GEPICC), Gerência de Eventos da (GERE) da UFBA, Editora da UFBA (EDUFBA), Sindicato dos Bancários da Bahia e Phases Arquivos.
Na Sessão de Encerramento da III Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia foram aprovadas as seguintes recomendações e moções:
Recomendações:
• Que sejam identificadas quais Universidades poderão implementar o programa de pósgraduação stricto sensu em Arquivologia, até 2020, no marco do Plano Nacional de PósGraduação.
• Que os processos seletivos para contratação de docentes para os cursos de Arquivologia
nas Universidades, valorizem em especial a experiência do candidato no campo da Arquivologia e a sua produção científica na área.
• Que se estabeleça uma prospecção das possibilidades de formação de arquivistas para
a docência nos próximos anos, através da identificação de estudantes com perfil acadêmico e estímulo à qualificação.
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• Que seja dada continuidade aos encaminhamentos para criação da Associação Científica em Arquivologia, cujo tema deverá estar na pauta do Fórum Nacional de Ensino e
Pesquisa em Arquivologia em 2014.
• Que o Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia promova, a partir de
2014, a instituição de um prêmio nacional para os Trabalhos de Conclusão de Curso
(TCC).
• Que os cursos de Arquivologia promovam a divulgação do programa “Jovens Talentos”,
da CAPES, como incentivo à iniciação científica.
• Que, na próxima Reparq, sejam acolhidos relatos de experiências de ensino em Arquivologia, de caráter reflexivo, produzidos pelos professores dos cursos.
• Criação de um GT para levantar e definir a bibliografia básica da área, com vistas ao
estabelecimento de um conjunto de textos fundamentais à disposição de todos os cursos, formado pelos professores Vitor Manoel da Fonseca (UFF), Rita de Cássia Portela
(UFRGS) e Renato Pinto Venâncio (UFMG).
• Que seja criado um portal da Reparq para abrigar informações sobre os cursos, produção, links para revistas, repositórios etc. Manifestaram-se favoráveis a viabilizar o portal
os professores Josemar Henrique de Melo (UFPB), Aurora Leonor Freixo (UFBA) e
Daniel Flores (UFSM).
• Que os pesquisadores e os professores dos cursos de Arquivologia contribuam com
publicações sobre a história da Arquivologia brasileira para publicação de uma coleção
sobre o tema.
• Que os programas de pós-graduação que possuem cursos de mestrado profissional sejam contemplados com recursos do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) e
bolsas de estudo da CAPES para os discentes.
• Que seja apresentada ao Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), pelo representante das entidades mantenedoras de cursos de Arquivologia, a necessidade de incentivar
a participação de arquivistas e demais profissionais de arquivo e serviços arquivísticos
das instituições públicas em programas de pós-graduação stricto sensu, para o desenvolvimento de pesquisas que possam contribuir para a melhoria das práticas arquivísticas.
• Que a II Reunião de Estudantes de Pós-Graduação com pesquisas com temática arquivística seja realizada durante a IV Reparq.
• Que os professores da UFMG, Welder Silva e Cintia Arreguy, em conjunto com o pesquisador Leandro Negreiros, promovam o desdobramento da pesquisa sobre harmonização curricular, selecionando e enviando aos cursos alguns pontos a serem discutidos
com os Colegiados, a fim de ampliar o estudo, levando em conta a estrutura e especificidades de cada curso e o perfil docente daí decorrente. Os resultados dessa nova fase da
pesquisa serão discutidos no Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia,
durante o Congresso Nacional de Arquivologia, em 2014.
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• Que as propostas de revisão da Lei nº 8.159, encaminhadas pelos cursos de Arquivologia, sejam elaboradas estritamente de acordo com as recomendações emanadas da I
Conferência Nacional de Arquivos.
• Que, enquanto não se fizer modificações na Lei 8.159, o CONARQ seja reconfigurado
conforme os termos estabelecidos na I Conferência Nacional de Arquivos.
• Que o Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia se reúna no Congresso
Nacional de Arquivologia em Santa Maria/RS, em outubro/2014 e no Congresso Brasileiro de Arquivologia em Belo Horizonte, em outubro de 2015.
• Que a IV Reparq, promovida pelo Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia, seja realizada pela parceria entre Universidade Federal da Paraíba (UFPb) e Universidade Estadual da Paraíba (UEPb), no primeiro semestre de 2015, em João Pessoa/PB.

Moção:
• Os participantes parabenizam a Comissão Organizadora da III Reunião Brasileira de
Ensino e Pesquisa em Arquivologia.

Salvador, 18 de outubro de 2013.
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A coletânea Perfil, evolução e
perspectivas do ensino e da pesquisa em
Arquivologia no Brasil reúne os resultados de
pesquisas apresentadas na III Reunião Brasileira
de Ensino e Pesquisa em Arquivologia
(Reparq), realizada pelo Instituto de Ciência da
Informação da Universidade Federal da Bahia,
na cidade de Salvador, Bahia, no período de 16
a 18 de outubro de 2013, no Campus Ondina,
com o apoio do Fórum Brasileiro de Ensino e
Pesquisa em Arquivologia.
Este livro parte do pressuposto de que
a institucionalização da Arquivologia, como
campo acadêmico-científico, no Brasil,
encontra-se em processo de consolidação,
devido às conquistas em âmbito nacional e,
também, pela própria afirmação da área, na
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esfera internacional.
Embora com um eixo comum,
considerando a abrangência dos temas, os
textos foram agrupados em 5 seções: “Ensino
em Arquivologia”; “Comunicação Cientifica
em Arquivologia”; “Arquivos, Arquivologia
e Administração Pública”; “Arquivos e
Tecnologias” e “Organização e Tratamento
de Acervos”. Soma-se, ainda, a publicação
das Recomendações e Moções aprovadas na
Plenária de Encerramento da III Reparq.
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