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RESUMO 

 

Analisa a preservação da organicidade da informação arquivística à luz do arcabouço 

teórico do campo arquivístico com base na perspectiva pós-custodial e pós-moderna da 

Arquivologia. Investiga a preservação da organicidade através da delimitação teórica 

dos conceitos de “informação arquivística”, “organicidade” e “preservação”, o que 

significa também refletir em torno do que pode ser entendido como preservação da 

organicidade da informação arquivística à luz do referencial teórico-conceitual 

disponível. Verifica também se a questão da preservação da organicidade da informação 

arquivística é uma preocupação presente em duas instituições referência na área: a 

Fundação Casa de Rui Barbosa e o Arquivo Nacional. Dentre os resultados obtidos, 

destaca-se a reflexão em torno da preservação da organicidade da informação 

arquivística. No âmbito teórico-conceitual, observamos que os conceitos de 

“informação arquivística”, “organicidade” e “preservação” requerem maior 

aprofundamento teórico, uma vez que a plena compreensão de tais conceitos em direção 

à teoria arquivística deve estar em consonância com o atual cenário de rápidas 

transformações nos meios de informação e comunicação. Destaca-se também o 

momento atual em que as diferentes abordagens identificadas no campo empírico não 

são excludentes, muito pelo contrário, são complementares na medida em que 

observamos o cenário de mudanças e rupturas procedentes das reflexões pós-modernas 

e pós-custodiais que indicam o redimensionamento necessário para que os arquivos e as 

teorias arquivísticas estejam preparados para possibilitar que a informação arquivística 

esteja acessível e passível de ser recuperada a qualquer tempo.  

Palavras-chave: Informação arquivística. Organicidade. Preservação. Preservação da 

organicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The current research is concentrated at the discussion of the preservation of archival 

information organicity at the perspective of the theoretical framework of archival field 

based at the pos-custodial and post-modern perspective in Archival Science. 

Investigates the preservation of organicity through the theoretical delimitation  of the 

concepts of “archival data”, “organicity” and “preservation”, which also means to 

reflects around what can be understood as the preservation of archival data organicity in 

the light of theoretical-conceptual referential available. It‟s also verified that if the 

question of archival data organicity preservation is a current concern in two great 

institutions in this area: the Fundação Casa de Rui Barbosa and the Arquivo Nacional. 

Among the obtained results, it‟s distinguished the reflection around the preservation of 

archival data organicity. At the theoretical-conceptual, it can be seen that the concepts 

of “archival data”, “organicity” and “preservation” require a larger theoretical 

deepening, since the full comprehension of such concepts toward the archival theory 

must be in consonance to the current scene and its fast transformations in media and 

communication fields. It‟s also distinguished the current moment, in which the different 

approaches identified in empirical fields are not exclusionary, but are complementary, 

in so far we observe the scene of changing and ruptures provided from post-modern and 

pos-custodial reflections, that indicates the necessary resizing so that the archives and 

the archival theories can be able allow the accessibility of archival data and the 

possibility of recovering it at any time.  

Key words: Archival Information, Organicity; Preservation; Organicity Preservation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Ao atentarmos para a importância dos conjuntos informacionais, independente do seu 

suporte como mediadores das relações sociais, deparamo-nos com a função exercida pelas 

unidades informacionais (arquivos, bibliotecas, centros de informação, entre outros) que é a 

de organizar, preservar e possibilitar o acesso à informação
1
. 

 Arquivologia, segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 

29, grifo nosso) é a “Disciplina que estuda as funções do arquivo e os princípios e técnicas a 

serem observadas na produção, organização, guarda, preservação e utilização dos arquivos”. 

Conforme enunciado nessa definição, notamos que um dos aspectos de interesse do campo 

arquivístico é o da preservação, tão primordial quanto à organização, produção e demais 

aspectos situados no mesmo patamar. 

 Esta pesquisa teve origem a partir de questionamentos de natureza empírica que, com 

o passar do tempo e maior familiaridade com o campo arquivístico, foram sendo 

sistematizadas integrando, inicialmente, um projeto de iniciação científica e o trabalho de 

conclusão de curso e, posteriormente, o anteprojeto de pesquisa sugerido na seleção do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação – PPGCI/UFF.  

 Durante o curso de graduação em Arquivologia na Universidade Estadual Paulista – 

UNESP   em estágio realizado na Fundação Energia e Saneamento foram verificados que os 

acervos fotográficos recebiam tratamento diferenciado daquele preconizado pela 

Arquivologia uma vez que as fotografias eram separadas dos relatórios técnicos aos quais 

pertenciam e posteriormente reunidas artificialmente em álbuns, perdendo, portanto, suas 

características orgânicas. 

 Tal observação do cotidiano deu origem a um projeto de iniciação científica 

posteriormente financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – 

FAPESP que, em suas reflexões finais, apontam para a necessidade de aprofundamento nos 

estudos relacionados à preservação do que identifica o que é arquivístico, ou seja, da 

preservação da organicidade. Foi observada também a importância dos estudos que 

considerem, a priori, a preservação dos conteúdos informacionais e do contexto de produção 

quando considerado o universo arquivístico, para tanto, aponta para a abordagem em relação à 

informação arquivística. 

                                                 
1
 “Informação é o conjunto estruturado de representações mentais codificadas (símbolos e significantes) 

socialmente contextualizadas e passíveis de serem registradas num qualquer suporte material (papel, filme, 

banda magnética, disco compacto, etc.) e, portanto, comunicadas de forma assíncrona e multidireccionada” 

(SILVA; RIBEIRO, 2002, p. 37). 
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 Na ocasião da seleção para o mestrado em Ciência da Informação da Universidade 

Federal Fluminense – UFF foi proposto um anteprojeto que privilegiasse a preservação de 

acordo com Silva (2008) para dar conta da preservação da organicidade.  

 Outra proposta inicial foi direcionar os estudos relacionados à preservação da 

organicidade para a abordagem relacionada à informação arquivística, pois, de acordo com o 

que foi observado empiricamente durante a graduação, a perspectiva relacionada à informação 

arquivística privilegia o contexto e todas as relações que não necessariamente estão explícitas 

nos documentos, em detrimento da que versa sobre o documento de arquivo, que por tais 

razões, estes estudos poderiam contribuir para esta pesquisa. 

A pesquisa teve como base elementos teórico-conceituais incontornáveis, tendo em 

vista o objetivo geral da pesquisa. Tais elementos dizem respeito ao conceito de informação 

arquivística, da organicidade no âmbito dos arquivos, e da preservação no campo arquivístico. 

 A informação arquivística, conceito fundamental para os estudos propostos nesta 

dissertação, está diretamente ligada à perspectiva que se mostra mais adequada à abordagem 

da arquivística contemporânea privilegiada por esta dissertação. O ponto de partida para 

iniciarmos a conceituação da informação arquivística se apoia em Fonseca que, inspirada em 

Thomassen (1999) aponta que: 

 

O objeto da Arquivologia, na perspectiva de um novo paradigma, desloca-se 

do arquivo para a informação arquivística, ou „informação registrada 

orgânica‟, expressão cunhada por arquivistas canadenses para designar a 

informação gerada pelos processos administrativos e por eles estruturada de 

forma a permitir uma recuperação em que o contexto organizacional desses 

processos seja o ponto de partida. (FONSECA, 2005, p. 59, grifo da autora). 

 

 Privilegiar uma perspectiva que considere a informação arquivística em detrimento ao 

documento de arquivo foi uma opção de cunho epistemológico. Tal decisão foi orientada com 

base nas reflexões de alguns autores como Cook (1997; 2000), Fonseca (2005), Jardim 

(1998), Silva (2008), Silva et al. (2008), Rousseau e Couture (1998) dentre outros que serão 

devidamente explorados nas seções relativas ao campo teórico conceitual. 

 O objeto das práticas arquivísticas relacionadas ao gerenciamento com vistas à 

preservação e acesso à informação é tema das atuais discussões do campo arquivístico. 

Fonseca (2005, p. 60) trata do tema ao mapear as rupturas que têm marcado a abordagem 

identificada como “arquivologia pós-moderna” ou “arquivologia pós-custodial”. Segundo a 

autora, tal abordagem teve origem no Canadá na década de 90 com base nos preceitos do 
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pensamento pós-moderno preconizada por Terry Cook e apontou para a emergência de uma 

perspectiva informacional nos arquivos. 

 Silva (2008, p. 45) define informação arquivística como “[...] aquela produzida, 

recebida e acumulada por um organismo em razão das competências e atividades necessárias 

para a realização de seus objetivos” e Jardim (1999, p. 30, grifo do autor) acrescenta que “Os 

arquivos expressam, portanto, o conjunto dessas informações orgânicas, quaisquer que sejam 

sua data de produção, seu suporte material, sua natureza, acumuladas por uma organização 

(ou pessoa física), em detrimento de suas ações”. 

 Entendemos, portanto, que de acordo com a perspectiva apresentada, considerar a 

informação arquivística como objeto das práticas arquivísticas, implica um olhar direcionado 

para a organicidade, conforme Cook (1997) apud Fonseca (2005, p. 63) “O foco se transfere 

do documento em si para o seu contexto de produção, do artefato físico para os objetivos de 

sua criação”.  

 Outro importante conceito recorrente nos estudos realizados é o de organicidade. 

Delimitar o conceito do que empiricamente entendemos por organicidade é muito mais 

complexo do que aparenta ser. Silva (2006) comenta a dificuldade em definir de maneira clara 

e estável o que é a organicidade, ainda que este seja um conceito muito caro aos arquivistas. 

 A definição para o verbete organicidade apresentada pelo Dicionário de Terminologia 

Arquivística (1996, p. 57) define organicidade como “Qualidade segundo a qual os arquivos 

refletem a estrutura, funções e atividades da entidade acumuladora em suas relações internas e 

externas”.  

 Já, o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 127), em sua versão 

impressa, define-o como a “Relação natural entre os documentos de um arquivo em 

decorrência das atividades da entidade produtora”. A imprecisão nas definições dos principais 

dicionários da área é um indicativo da necessidade de uma delimitação teórico-metodológica 

aprofundada de um conceito que é considerado tão importante na área. 

 A consideração dos aspectos orgânicos é determinante no tocante à compreensão das 

relações envolvidas na produção e acumulação do conjunto informacional arquivístico e 

imprescindível para o uso de tais informações. A esse respeito Lopez (2000, p. 84) 

complementa que “As informações presentes nos documentos de arquivo ganham 

inteligibilidade quando referenciadas dentro de seu contexto de produção” e Duchein registra 

que: 
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[...] é essencial para apreciação de um documento qualquer saber com 

exatidão quem o produziu, em que circunstâncias, no desenrolar de que 

ação, com que objetivo, a quem se destinava, como e quando foi recebido 

por seu destinatário e por que meio chegou até nós. (DUCHEIN, 1986, p. 

17). 

 

 Nesse sentido, é decisiva a participação do arquivista para a preservação da 

organicidade e que este considere o contexto orgânico de produção que confere a natureza 

arquivística aos arquivos. Silva afirma que: 

 

[...] passa a considerar que as estratégias e procedimentos com vistas a 

garantir a preservação da informação estariam, também, afetas ao cientista 

da informação. Incluiriam uma abordagem política e a preservação da 

organicidade da informação arquivística, nos moldes defendidos também 

por Cook, em relação ao contexto em que os documentos de arquivos são 

produzidos. (SILVA, 2006 apud SILVA, 2008, p. 104, grifo nosso). 

 

 Cook (1997) apud Silva (2008, p. 100-101) destaca ainda que os arquivistas 

“Evoluíram de ascéticos e imparciais guardiões de uma herança documental para se 

transformarem em agentes intervenientes [...]” ao estabelecerem critérios gerenciais para 

selecionar e preservar o que for significativo no âmbito dos arquivos. Neste caso, a 

preservação está estritamente ligada ao estabelecimento de prioridades quanto ao que deve ser 

preservado e o que será destruído, inclusive as características orgânicas dos conjuntos 

informacionais arquivísticos. 

 As características morfológicas
2
 do termo “organicidade” apresentam importantes 

indícios para a compreensão do caráter orgânico como principal qualidade dos arquivos. A 

palavra “organicidade” é formada por três morfemas: o radical “organic” + vogal temática 

“i” + sufixo “dade”. O sufixo “dade” é acrescido aos adjetivos para formar substantivos que 

expressam a ideia de estado, situação ou condição. 

 Logo, inferimos que “organicidade” corresponde à condição do que é orgânico. 

Portanto, o termo “organicidade” pode ser entendido como “qualidade do que é orgânico”. 

 A organicidade não é uma característica exclusiva do campo arquivístico. O verbete 

“orgânico” é originário das ciências biológicas e relaciona-se ao organismo. Segundo o 

Dicionário Michaelis
3
: 1. Relativo ao organismo, à constituição íntima e fundamental; 2. 

Relativo aos órgãos, à organização ou aos seres organizados, e que no contexto arquivístico 

                                                 
2
 A respeito da morfologia e estrutura das palavras disponível em: < 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/morfologia/prefixos-sufixos-e-radicais-3.php>. Acesso em: 01 jun. 

2011. 
3
 Disponível em: < http://dic.busca.uol.com.br/result.html?q=org%E2nico&group=0&t=10>. Acesso em: 01 jun. 

2011. 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/morfologia/prefixos-sufixos-e-radicais-3.php
http://dic.busca.uol.com.br/result.html?q=org%E2nico&group=0&t=10
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apresenta-se como qualidade que possibilita a compreensão da organicidade em toda sua 

dimensão, identificada, preservada e acessível aos atuais e futuros usuários da informação 

arquivística. 

 As técnicas e procedimentos relacionados à recuperação ou que objetivem prolongar a 

“vida útil” dos conjuntos informacionais atingiram níveis avançados de sofisticação quanto 

aos seus aspectos técnicos. Entretanto, seu quadro conceitual ainda requer aprofundamento 

teórico. 

 Podemos observar certo grau de “nebulosidade” quando, por exemplo, nos deparamos 

com as definições de “preservação”, “conservação” e “restauração” no Dicionário Brasileiro 

de Terminologia Arquivística (2005). Segundo a obra de referência, o termo preservação 

corresponde à “Prevenção da deterioração e danos em documentos, por meio de adequado 

controle ambiental e/ou tratamento físico e/ou químico” (p. 126). Já conservação é definida 

como o “Ato ou efeito de promover a preservação e a restauração dos documentos” (p. 45) e a 

restauração, por sua vez, como “Conjunto de procedimentos específicos para recuperação e 

reforço de documentos deteriorados” (p. 139). 

 Podemos inferir, com base nas definições apresentadas, que existe um grau de 

confusão do que pode ser entendido como preservação, conservação e restauração. A esse 

respeito Zúñiga esclarece que: 

 

O quadro conceitual que envolve procedimentos do que se convencionou 

chamar de preservação só recentemente começa a se delinear de forma mais 

clara, com a adesão de alguns países europeus, como a França e a Inglaterra, 

aos métodos e técnicas preconizadas pela chamada conservação preventiva. 

Aos poucos, seguindo linha de trabalho desenvolvida a partir dos Estados 

Unidos, em oposição à nossa matriz cultural europeia, vão se firmando os 

conceitos referentes à preservação, conservação e restauração de bens 

culturais móveis, bem como o de conservação preventiva, o mais recente de 

todos. (ZÚÑIGA, 2005, p.29). 

 

 Nessa circunstância, a abordagem preconizada por Silva (2008) é a que mais se 

coaduna com a presente pesquisa, isto é, a preservação como uma noção ampla, muito além 

do tratamento físico-químico dos suportes informacionais. Ainda segundo o autor, mais do 

que intervenções específicas, a preservação contempla inúmeras ações e decisões para 

possibilitar o acesso à informação de forma contínua e duradoura, além de abranger ações 

corretivas (conservação e restauração) e ações preventivas (conservação preventiva). 

Consideramos a importância dos aspectos destacados no que diz respeito à 

necessidade de permanência e durabilidade dos conjuntos informacionais, entretanto, mais do 
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que intervenções específicas de tratamento dos suportes informacionais, a preservação 

contempla inúmeras ações para possibilitar o acesso à informação de forma contínua e 

duradoura. 

Ao apresentar a “mudança de paradigma na Arquivologia”, Fonseca (2005, p. 62) 

ressalta a alteração da maneira com que os arquivistas “[...] vêm tentando preservar 

documentos como evidências autênticas e confiáveis de atos e transações”. Impulsionada por 

uma sociedade de organizações cada vez mais complexas e de rápidas mudanças, faz-se cada 

vez mais necessária uma ampliação da noção de preservação. Segundo a autora: 

 

Os métodos tradicionais de preservação de documentos de arquivo baseados 

em padrões apropriados de restauração, armazenagem e uso dos suportes 

físicos tornam-se irrelevantes na medida em que os documentos devem 

migrar seus conteúdos muito antes da deterioração física de seus suportes 

[...] (FONSECA, 2005, p. 62, grifo nosso). 

 

 Preservação é aqui entendida como uma função arquivística dentro do escopo do 

gerenciamento de arquivos em todos os seus aspectos, integração incontornável quando 

notamos a impossibilidade de se gerenciar e preservar tudo que é produzido aliado à 

necessidade das atuais e futuras gerações em relação ao acesso à informação. 

No âmbito dos arquivos, ao considerar a noção de preservação e as escolhas 

relacionadas à avaliação do que deve ou não ser preservado, pode-se observar o quão 

determinante é o aspecto gerencial com base nas decisões e definição de prioridades diante da 

impossibilidade de se preservar tudo.  

 Fonseca (2005, p. 59) ao citar algumas reflexões de Thomassen (1999) salienta que, 

de acordo com o autor, o objetivo da disciplina arquivística “[...] vai além da acessibilidade: é 

a manutenção da „qualidade arquivística‟, ou seja, da clareza, da força e da resistência dos 

laços entre a informação e o processo administrativo que a gerou”. 

A “manutenção” citada por Fonseca corresponde à tradução do termo “recordkeeping” 

que, segundo Oliveira (2010) tem um sentido muito mais amplo: 

 

Recordkeeping – conjunto de atividades, processos e procedimentos 

adotados uma vez encerrada a ação que dá origem ao documento, enquanto o 

mesmo, ainda no ambiente do produtor, precisa ser mantido, gerenciado, 

reproduzido, etc. De acordo com o Glossário organizado pela Society of 

American Archivists, A Glossary of Archival and Records Terminology, 

entende-se recordkeeping como a produção, uso, manutenção e disposição 

de documentos para atender fins e responsabilidades administrativas, 

programáticas, legais e financeiras. (OLIVEIRA, 2010, p. 123). 
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 Propor a problematização da organicidade implica em algumas considerações iniciais: 

“O que pode ser entendido como organicidade?”, “De que maneira a organicidade pode ser 

preservada?”. 

 Considera-se, primeiramente, que a falta de preservação dos aspectos orgânicos 

(formação de coleções artificiais) afeta, principalmente, a qualidade do acesso à informação 

arquivística por parte dos usuários. Entretanto, cabe salientar que as implicações vão além. 

Mais do que um problema específico que atinge aos usuários, o cenário que compõe e 

justifica a produção desta pesquisa versa sobre a incipiente delimitação teórico-conceitual das 

questões levantadas. 

 Os encadeamentos decorrentes da ausência de um planejamento de preservação que 

considere, a priori, a preservação das características distintivas dos arquivos, a organicidade, 

incidem na integridade arquivística do próprio arquivo no qual, a despeito da preservação de 

tais aspectos, têm-se coleções e não um todo arquivístico. 

 Os estudos propostos justificam-se também uma vez que se enquadram na tendência 

mundial que vem reconhecendo a preservação como um conjunto de ações e decisões que vão 

muito além do tratamento dos suportes informacionais. A despeito de tal tendência, 

constatamos também a dificuldade em encontrar pesquisas na área de Ciência da Informação 

que explorem o tema “preservação da informação”, fato que, conforme citado anteriormente, 

está intimamente ligado à possibilidade de acesso à informação.  

  Entendemos que, se o objeto da Ciência da Informação
4
 é a informação capaz de 

modificar as estruturas do conhecimento do receptor (BELKIN, 1976), a preservação da 

informação é uma condição para a permanência da informação. Deve ser, portanto, 

problematizada, em pé de igualdade com os demais temas tratados pela CI. Cabe lembrar 

também que, ainda que a pesquisa recorra ao universo arquivístico, no Brasil, significa 

também contribuir com a CI
5
. 

  Com o objetivo de observar em que medida a Ciência da Informação tem se 

preocupado com a questão da preservação foi realizado uma busca simples do radical 

“preserv” nas publicações da Annual Review of Information Science and Technology
6
 – 

ARIST, publicadas pela American Society for Information Science – ASIS e disponíveis em 

                                                 
4
 Que de acordo com Capurro (2003, p. 04) “[...] tem como objeto a produção, seleção, organização, 

interpretação, armazenamento, recuperação, disseminação, transformação e uso da informação”. 
5
 Segundo a tabela das áreas do conhecimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPQ), a Arquivologia é uma subárea da Ciência da Informação. 
6
 Publicações disponíveis em: <http://books.infotoday.com/asist/#arist>. Acesso em: 13 abr. 2011. 

http://books.infotoday.com/asist/#arist
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sua web site. Das 41 publicações disponíveis, compreendidas entre as datas limites de 1997 – 

2011, somente três apresentam o radical “preserv” no título ou resumo da publicação: 

 

ASIST Monograph Series: 

 

 SKIKANTAIAH, T; KOENIG, E. Knowledge management in practice connections and 

context. ASIS: Medford, NJ.  2008. (Part 8 – “Knowledge preservation”); 

 MCCRANK, L. J. Historical information science: an emerging indiscipline. ASIS: 

Medford, NJ.  2001. 

 

ARIST – Annual Review of Information Science and Technology: 

 GALLOWAY, P. Preservation of digital objects. In: Annual Review of Information 

Science and Technology. 38, p. 549 – 590, 2003. 

 

 

A busca realizada na ARIST, ainda que simples, pode ser considerada como um 

indicativo do pouco interesse com que a área tem tratado a questão da preservação, fato que 

justifica a produção de pesquisas relacionadas ao tema. A investigação realizada só corrobora 

a crítica feita por Zúñiga que na qual afirma: 

 

Como seria possível imaginar o acesso e uso da documentação/informação 

sem contar as ações de preservação? É interessante esse „repúdio‟, ou pelo 

menos esse „alheamento‟ de um em relação ao outro, refletido na ausência de 

menção à preservação na literatura dedicada à Ciência da Informação, 

sobretudo quando pensamos na documentação e na recuperação da 

informação como origens da Ciência da Informação. (ZÚÑIGA, 2005, p. 

22-23). 

 

No campo arquivístico, a pesquisa justifica-se na medida em que a Arquivologia 

carece de estudos que considerem a preservação numa perspectiva mais ampla e relacionada 

ao acesso à informação, sem distinção quanto aos suportes. 

O pressuposto central que apontamos é que a ausência de decisões e ações voltadas 

para a preservação das características orgânicas arquivísticas implica na formação de coleções 

artificiais, ou seja, na descaracterização do aspecto orgânico e resulta na formação de coleções 

que, por tais circunstâncias, perdem sua razão de pertencimento ao conjunto arquivístico. 

É compartilhado também o pressuposto indicado por Silva (2008, p. 243) no que diz 

respeito à noção de “acervo preservado” uma vez que este é uma impossibilidade. Para o 

autor “Não há como se considerar uma intervenção de preservação como um fato conclusivo 

ou concluído”. Nesse sentido, nos fundamentamos nas considerações de Silva (2008) e 
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ratificamos que o gerenciamento de preservação é a abordagem capaz de dar conta da 

necessidade de ações contínuas e em longo prazo no que diz respeito à preservação. 

A presente dissertação teve origem e fundamenta-se no estranhamento, no olhar crítico 

para questões já incorporadas e tidas como “naturais” no campo arquivístico e encontra 

espaço nas reflexões críticas enunciadas pela perspectiva de uma Arquivologia 

contemporânea, pós-moderna e pós-custodial enunciada por Cook (1997; 2000), Thomassen 

(1999), Fonseca (2005) dentre outros autores. 

O gerenciamento é aspecto central no que concerne à preservação da organicidade de 

maneira contínua e com vistas ao acesso à informação. Por gerenciamento não nos referimos 

somente à gestão de documentos que, segundo Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística (2005), pode ser considerada também como “administração de documentos”. 

Mais do que isso, nossa percepção de gerenciamento considera também a administração do 

próprio arquivo enquanto organismo que depende de recursos humanos, materiais, 

orçamentários de forma constante e em longo prazo para possibilitar o acesso às informações 

arquivísticas devidamente contextualizadas aos usuários em qualquer tempo. 

Nesse sentido, Forde (1999) lembra que a preservação é uma ação contínua em um 

arquivo e que é um mecanismo político e estratégico para a gestão de arquivos frente à 

impossibilidade de ser preservar tudo que é produzido e diante da escolha do que deve ou não 

ser preservado (SILVA, 2008).   

 Diante do exposto, a pesquisa, que resultou nesta dissertação teve como objetivo geral, 

problematizar a preservação da organicidade da informação arquivística. Isto significa 

também refletir em torno do que pode ser entendido como preservação da organicidade da 

informação arquivística à luz do referencial teórico-conceitual disponível e verificar se a 

preservação da organicidade da informação arquivística é uma preocupação de duas 

instituições referência na área recorrendo, portanto, à “Coordenação-Geral de Processamento 

e Preservação do Acervo” do Arquivo Nacional e o “Serviço de Arquivo Institucional e 

Histórico” da Fundação Casa de Rui Barbosa como campo de observação empírica no que 

concerne à vivência profissional no processamento técnico de conjuntos informacionais 

arquivísticos em relação à preservação da organicidade. 

 Tendo em vista que os questionamentos iniciais motivadores do desenvolvimento 

desta dissertação tiveram como ponto de partida algumas situações encontradas no cotidiano 

dos arquivos, consideramos de suma importância que, além da investigação teórica do tema, 

seja verificado também o que de fato ocorre no dia-a-dia dos arquivos no que diz respeito à 

preservação da organicidade da informação arquivística. 
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 Para além do viés de guarda das instituições arquivísticas, os arquivos são 

considerados também como entidades produtoras e acumuladoras de seus próprios arquivos 

no decorrer de suas atividades e com vistas ao cumprimento de seus objetivos. 

 A escolha das instituições que integram o campo empírico justifica-se quando 

considerada a relevância de ambas no campo arquivístico nacional e por que estas atendem ao 

critério por nós estabelecido de que, além de organismos conhecidos pela responsabilidade da 

custódia de arquivos por eles recolhidos, também tivessem seus arquivos institucionais 

estabelecidos. Consideramos de grande importância que o estudo fosse realizado com o 

arquivo institucional de um organismo arquivístico, ou seja, a investigação concentra-se no 

arquivo enquanto organismo que produz e acumula seus conjuntos informacionais 

arquivísticos. 

 O Arquivo Nacional, considerada a mais importante agência pública de arquivo no 

Brasil, destaca-se por estar incumbida do gerenciamento dos documentos produzidos pela 

Administração Pública Federal, conforme exposto no Art. 18 da Lei 8.159, de 8 de Janeiro de 

1991: 

 

Compete ao Arquivo Nacional a gestão, o recolhimento dos documentos 

produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar e 

facultar o acesso a documentos sob sua guarda, e acompanhar e implementar 

a política nacional de arquivos. 

 

 Vinculado ao Ministério da Justiça (de acordo com o Decreto nº 7.430, de 17 de 

Janeiro de 2011), o Arquivo Nacional figura não só como principal entidade arquivística do 

país. Mais do que isso, a partir de suas atividades, fornece subsídios para as tomadas de 

decisões governamentais de cunho político-administrativas e aos cidadãos por meio da 

disponibilização de informações necessárias para comprovação de direitos. 

 A Fundação Casa de Rui Barbosa, uma das mais importantes instituições públicas 

federais, é referência na preservação e divulgação de acervos de relevância nacional e tem 

como missão
7
 “Promover a preservação e a pesquisa da memória e da produção literária e 

humanística, bem como congregar iniciativas de reflexão e debate da cultura brasileira”. Seu 

arquivo institucional
8
espelha as atividades realizadas na Fundação desde sua criação e reúnem 

documentos textuais, fotografias, desenhos arquitetônicos, cartazes, fitas de videocassete, 

filmes de 16 mm, fitas de áudio em rolo, negativos, diapositivos, fotolitos, DVD e CD-ROM. 

                                                 
7
 Disponível em: <http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=10>. Acesso em: 30 jul. 2011. 

8
 Para mais informações sobre o arquivo institucional da Fundação Casa de Rui Barbosa: 

<http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=128>. 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=10
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=128
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 Tendo em vista os pressupostos apresentados em conformidade com os objetivos desta 

dissertação, nos apoiamos em duas esferas metodológicas: análise bibliográfica e entrevista 

exploratória do tipo semi-estruturada. 

 A análise bibliográfica abarca a revisão da literatura disponível referente ao tema de 

preservação da organicidade da informação arquivística. Por sua vez, a entrevista exploratória 

realizada com os responsáveis pelo arquivo institucional, tanto do Arquivo Nacional como da 

Fundação Casa de Rui Barbosa desenvolveu-se por meio de entrevistas com um roteiro 

previamente estipulado no que tange a percepção de cada um dos entrevistados com o tema de 

preservação da organicidade, suas vivências profissionais e rotinas de trabalho. 

 Por fim, pretendeu-se uma sistematização e análise das informações obtidas bem como 

uma discussão a respeito das mesmas e a apresentação das considerações ao final de todo 

processo de pesquisa. 

 Esta dissertação é composta cinco seções, além da introdução. As seções dois, três e 

quatro correspondem à investigação teórico-conceitual da informação arquivística, da 

organicidade e sobre a preservação da organicidade; a seção cinco apresenta a investigação de 

natureza empírica realizada e, por fim, a seção seis apresenta as considerações finais de toda 

pesquisa. 

 A seção dois intitulada “Informação arquivística” apresenta uma verticalização 

teórico-conceitual da informação arquivística através de revisão de literatura que aponta o 

percurso histórico da Arquivologia clássica centrada no documento de arquivo, do momento 

de transição que indicaram a emergência de uma abordagem informacional e, por fim, sobre a 

escolha de cunho epistemológico pela informação arquivística de acordo com os pressupostos 

desta dissertação. 

 A seção três “Organicidade” apresenta a necessidade de delimitação teórico-conceitual 

da organicidade no campo arquivístico ainda que esta seja citada no discurso de vários autores 

e nas salas de aula dos cursos de Arquivologia, portanto, são os estudos acerca da 

organicidade em seus aspectos teórico-conceituais. 

 A quarta seção “Preservação da organicidade” apresenta uma revisão teórica sobre a 

preservação segundo a abordagem escolhida que privilegia a preservação calcada no 

gerenciamento planejado e em longo prazo com o intuito de possibilitar o acesso às 

informações a qualquer tempo e, com base nos estudos realizados nas seções anteriores, 

indica a importância da preservação da organicidade. 

 A seção cinco “Investigação empírica: a problematização da preservação da 

organicidade da informação arquivística” apresenta a problematização proposta por esta 
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dissertação e recorre às entrevistas com profissionais com vasta vivência no campo de 

gerenciamento de arquivos a fim de, através do relato de experiências, investigar a dimensão 

da organicidade na “Coordenação-Geral de Processamento e Preservação do Acervo” do 

Arquivo Nacional e o “Serviço de Arquivo Institucional e Histórico” da Fundação Casa de 

Rui Barbosa, campos de investigação empírica escolhida. 

 Por fim, a seção seis “Conclusões” compreende as reflexões finais de todo o 

desenvolvimento da dissertação e aponta algumas possibilidades no que concerne à 

preservação da organicidade da informação arquivística. 
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2 INFORMAÇÃO ARQUIVÍSTICA 

 

  

O termo informação arquivística, cada vez mais presente e explorado na produção 

científica do campo arquivístico, apresenta alguns aspectos que orientam para alguns 

questionamentos e visões vem de encontro à problematização proposta por esta pesquisa. 

 A escolha epistemológica
9
 por tratar da informação arquivística e não do documento 

de arquivo foi um dos pontos mais complexos e que nos acompanhou por todo o percurso 

deste trabalho.   As primeiras impressões e reflexões a respeito de uma abordagem 

informacional nos arquivos e, em especial, à noção de informação arquivística, tiveram 

origem no universo empírico deste pesquisador. 

Por tal razão, resolveu-se dedicar uma seção específica para tratar da questão 

documento ou informação. Para tanto, apresentaremos a seguir um breve resumo histórico 

sobre as abordagens que privilegiam o documento arquivístico, sobre o momento de transição 

em que novos questionamentos indicam a emergência de um viés informacional nos arquivos 

e, por fim, sobre a escolha epistemológica do pesquisador pela informação arquivística. 

 

2.1 ABORDAGEM CENTRADA NO DOCUMENTO 

 

O enfoque que encontra no documento seu aspecto central pode ser considerado uma 

das principais características da “1ª fase” da Arquivologia, fase de estabelecimento e 

delimitação do campo arquivístico. Tal período, compreendido entre o início do século XIX 

até meados dos anos 80, é historicamente marcado pelas práticas de arquivo voltadas para a 

custódia e preservação de documentos. (SILVA, 2006) 

Silva (2009, p. 18), ao apresentar a trajetória do campo arquivístico através do que 

chamou de “visões”, salientou a perspectiva histórica e a gerencial. Segundo o autor, a visão 

histórica “[...] se estabelece com o modelo de instituição arquivística típico do século XIX, e 

que privilegia a dimensão patrimonial de acervos custodiados, para servirem à historiografia”. 

Posteriormente, sob o contexto histórico da primeira metade do século XX, em que a 

reivindicação de eficiência por parte do Estado:  

 

                                                 
9
 A escolha declarada pela informação arquivística é considerada de cunho epistemológico por considerar o 

campo arquivístico em todo seu domínio de conhecimento. “Epistemologia: Filos. Estudo crítico dos princípios, 

hipóteses e resultados das ciências já constituídas, e que visa a determinar os fundamentos lógicos, o valor e o 

alcance objetivo delas; teoria da ciência”. (NOVO DICIONÁRIO AURÉLIO DA LINGUA PORTUGUESA, 

1986, p. 673).  
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[...] frente aos problemas da „explosão documental‟ por parte dos países 

desenvolvidos no período chamado entre Guerras, e o ambiente de difusão 

das ideias de administração científica delinearam o surgimento dos conceitos 

e das práticas de gestão de documentos.  

 

O campo arquivístico volta-se para uma perspectiva gerencial com a notória inserção 

dos preceitos da gestão de documentos
10

 que amplia as funções arquivísticas principalmente 

às ligadas à racionalização do uso e da temporalidade dos documentos (SILVA, 2006). 

Rousseau e Couture (1998, p. 45-46), ao abordar os fundamentos da disciplina 

arquivística fazem menção ao primeiro modelo de instituição arquivística sob a 

responsabilidade de “[...] pessoas que exercem as funções relativas à preparação, ao 

tratamento, à recuperação e à conservação dos documentos produzidos por essas 

administrações [...]”.  

Os autores citam o “arquivista” do século XIX enquanto guardião e controlador de 

documentos que, sob a influência do romantismo e nacionalismo, “[...] abandona o seu papel 

de colaborador da administração. Volta-se para a interpretação dos documentos que já possui” 

uma vez que tais arquivos eram considerados como verdadeiros laboratórios de apoio à 

pesquisa histórica, e que, portanto, demandavam tais atividades. 

Fonseca (1998) ressalta ainda que, apesar das iniciativas em relação à centralização 

dos arquivos datarem desde o século XIII, o surgimento das instituições arquivística, tal qual 

hoje conhecemos, iniciou-se em 1789 com a criação do Arquivo Nacional da França que 

recolhiam em seus depósitos os documentos produzidos pela administração pública. Segundo 

a autora “O próprio uso da palavra arquivo para designar tanto um dado conjunto de 

documentos quanto as instituições [...] é demonstrativo da estreita relação entre o 

desenvolvimento da Arquivologia e surgimento e evolução das instituições arquivísticas”. 

(FONSECA, 1998, p. 37). 

Couture e Rousseau (1998) acrescentam que no século XIX, com o crescimento do 

nacionalismo, foi atribuído ao documento o valor de testemunho, num sentido de reconstrução 

histórica.  

Focado inicialmente na custódia e controle dos documentos para servirem de apoio à 

pesquisa histórica através do fornecimento de fontes primárias
11

, o campo arquivístico vai se 

                                                 
10

 “Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e 

arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento. 

Também chamado de administração de documentos”. (DICIONÁRIO BRASILEIRO DE TERMINOLOGIA 

ARQUIVÍSTICA, 2005, p. 100). 
11

 Fonte primária: “1. Documento primário „que contem principalmente novas informações ou novas 

interpretações de ideias ou fatos acontecidos. Alguns podem ter o aspecto de registro de observações [...] ou 
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modificando e ampliando suas funções após a Segunda Guerra Mundial sob a influência “[...] 

dos preceitos de gestão de documentos que [...] obrigam as instituições arquivísticas à 

reformulação de suas estruturas e redefinição do seu papel” (FONSECA, 1998, p. 38).  

A Arquivologia vai se estabelecendo, tanto no aspecto teórico e prático, mantendo 

como objeto de estudo os fundos
12

 e aperfeiçoando os processamentos técnicos voltados para 

a racionalização da produção e uso dos documentos desde o momento em que são produzidos 

até sua destinação final. 

Sousa (2004, p 120) indica o papel do documento para a Arquivologia enquanto um 

“artefato humano” cujo conteúdo é definido pelo sujeito, pessoa física ou jurídica, que o 

acumula. O documento de arquivo, de acordo com esse autor, nasce do cumprimento de uma 

atividade e é mantido como comprovação da mesma, além de ser subsídio que auxilia o 

processo decisório e, ainda, serem utilizadas enquanto evidências de decisões e ações 

passadas para pesquisas retrospectivas. 

O marco fundador da Arquivologia enquanto disciplina é uma discussão em aberto. 

Muitos autores apontam para o que ficou popularmente conhecido como “Manual dos 

Holandeses
13

” que congrega os primeiros princípios relacionados ao processamento técnico 

dos conjuntos documentais acumulados e que serviriam como fontes primárias para pesquisa. 

De acordo com Fonseca: 

 

A partir do estabelecimento do Manual dos Holandeses como marco 

fundador da codificação da disciplina arquivística podem ser apontados 

alguns tópicos importantes na análise das características de configuração da 

área, tanto do ponto de vista de suas bases teóricas e conceituais quanto de 

sua inserção histórica e geográfica (FONSECA, 2005, p. 33, grifo da 

autora). 
 

 O Manual dos Holandeses estabelece, a partir da própria definição de arquivo, noções 

de proveniência
14

 e, destes, princípios ligados à classificação
15

 e organização específica para 

                                                                                                                                                         
descritivos (como a literatura comercial). 2. Documentos e textos originais, manuscritos ou impressos, que 

servem à elaboração de um trabalho intelectual.” (DICIONÁRIO DE BIBLIOTECONOMIA E 

ARQUIVOLOGIA, 2008, p. 172). 
12

 “Conjunto de documentos de uma mesma proveniência. Termo equivale a arquivo”. (DICIONÁRIO 

BRASILEIRO DE TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA, 2005, p. 97). 
13

 A obra intitulada “Handeigling voor het ordenen em veschrijven van Archieven” escrita em 1898 pelos 

arquivistas holandeses S. Muller, J. A. Feith e R. Fruin foi publicada com apoio da Associação de Arquivistas 

Holandeses e consiste em cem princípios considerados de grande importância para o processamento técnico de 

arquivos. (FONSECA, 2005). 
14

 Princípio da Proveniência: “Princípio básico da arquivologia segundo qual o arquivo produzido por uma 

entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado aos de outras entidades produtoras. Também 

chamado princípio de respeito aos fundos”. (DICIONÁRIO BRASILEIRO DE TERMINOLOGIA 

ARQUIVÍSTICA, 2005, p. 136). 
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conjuntos documentais arquivísticos “[...] subordinados àquelas características inerentes aos 

conjuntos arquivísticos, especialmente as que se referem à organicidade e totalidade” 

(FONSECA, 2005, p. 43).  

Fonseca (2005, p. 55), por sua vez, faz uso da denominação “Arquivologia Clássica” 

para designar o período em que a abordagem centrada no documento era o foco central do 

campo arquivístico. “O objeto da „arquivologia clássica‟ era identificado pelo conjunto de 

documentos produzidos ou recebidos por uma dada administração [...]” e objetivava o 

controle “físico e intelectual” dos documentos com base na proveniência e organização dada 

pelo órgão produtor. 

Fonseca salienta que na “Arquivologia clássica” os documentos de arquivo eram 

considerados como “entidades” centrais por seu valor testemunhal e probatório, bem como 

por sua importância enquanto fontes primárias para a pesquisa histórica. Segundo a autora: 

 

O objeto da „arquivologia clássica‟ era identificado pelo conjunto de 

documentos produzidos ou recebidos por uma dada administração; era o 

arquivo (fond d‟archive) custodiado por uma instituição arquivística. Suas 

principais entidades eram os documentos de arquivo como „artefatos‟ 

físicos, e as interações entre essas entidades eram consideradas orgânicas por 

natureza. (FONSECA, 2005, p. 55, grifos da autora). 

 

Luciana Duranti dentre outros importantes autores da Arquivologia, consideram que 

documento ocupa papel central no que tange o saber arquivístico. Duranti apresenta algumas 

das características que considera constituintes dos registros documentais: 

 

Sendo imparciais no que diz respeito à criação, autênticos no tocante aos 

procedimentos e inter-relacionados no que tange ao conteúdo, os registros 

documentais estão aptos a satisfazer os requisitos da legislação sobre valor 

probatório e constituem a melhor forma não só de prova documental, mas de 

prova geral. De fato, os registros, além das necessidades do direito e da 

história, servem à „transparência das ações‟, um novo e atraente nome para o 

que mais tradicionalmente constitui a obrigação de prestar contas 

(accountability) tanto do ponto de vista administrativo quanto do histórico. 

(DURANTI, 1994, p, 55 apud FONSECA, 2005, p. 56). 

 

Duranti (1994, p. 51 apud FONSECA, 2005) pormenoriza as características que 

considera identificadoras dos documentos arquivísticos, ou “registros documentais 

arquivísticos”, em quatro particularidades, a saber: autenticidade, naturalidade, inter-

                                                                                                                                                         
15

 Classificação: “1. Organização dos documentos de um arquivo ou coleção de acordo com um plano de 

classificação, código de classificação ou quadro de arranjo; 2. Análise e identificação do conteúdo dos 

documentos, seleção da categoria de assunto sob a qual sejam recuperados, podendo sê-lhes atribuir códigos”. 

(DICIONÁRIO BRASILEIRO DE TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA, 2005, p. 49). 
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relacionamento e unicidade que, de certa forma, representa o entendimento do documento e 

do que pode ser entendido por arquivo: 

 

 Autenticidade: a autenticidade está ligada ao processo de criação, manutenção e 

custódia; os documentos são produto de rotinas processuais que visam ao 

cumprimento de determinada função, ou consecução de alguma atividade, e são 

autênticos quando criados e conservados de acordo com procedimentos regulares que 

podem ser comprovados, a partir destas rotinas estabelecidas. 

 Naturalidade: os registros arquivísticos não são coletados artificialmente, mas 

acumulados de modo natural nas administrações, em função dos seus objetivos 

práticos; os registros arquivísticos se acumulam de maneira contínua e progressiva, 

como sedimentos de estratificações geológicas, e isto os dotam de um elemento de 

coesão espontânea, embora estruturada (organicidade). 

 Inter-relacionamento: os documentos estabelecem relações no decorrer do andamento 

das transações para as quais foram criados; eles estão ligados por um elo que é criado 

no momento em que são produzidos ou recebidos, que é determinado pela razão de sua 

criação e que é necessário à sua própria existência, à sua capacidade de cumprir seu 

objetivo, ao seu significado e sua autenticidade; os registros arquivísticos são um 

conjunto indivisível de relações. 

 Unicidade: cada registro documental assume um lugar único na estrutura documental 

do grupo ao qual pertence; cópias de um registro podem existir em um ou mais grupos 

de documentos, mas cada cópia é única em seu lugar, porque o complexo de suas 

relações com os demais registros do grupo é sempre único”. (DURANTI, 1994 apud 

FONSECA, 1998, p. 35 – 36). 

 

2.1.1 A definição de “documento” e “documento de arquivo” na literatura arquivística 

 

 Conforme apresentado no item anterior, o discurso e a prática voltados para a 

necessidade de processamento técnico dos documentos e a atuação dos do campo arquivístico 

em tal tarefa, por muito tempo, foi o aspecto central nos arquivos. 

 Diante deste cenário, sentiu-se a necessidade de compreender como a literatura do 

campo arquivístico define o que é documento e documento de arquivo. Para tanto, optamos 

por utilizar dicionários e glossários da área, tanto do Brasil quanto do exterior, uma vez que 

estas são obras de referência de grande destaque na literatura relacionada à Arquivologia. As 

definições de cada um dos verbetes analisados foram livremente traduzidas e os originais 

referenciados em nota de rodapé. 
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 Dentre as obras disponíveis escolhemos três dicionários de terminologia arquivística 

do Brasil e cinco obras do exterior (sendo quatro glossários e um dicionário de terminologia 

arquivística): 

 Obras do Brasil: 

o ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Dicionário brasileiro de terminologia 

arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005. 

o CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. R. O. Dicionário de biblioteconomia e 

arquivologia. Brasília, DF: Briquet de Lemos / Livros, 2008. 

o DICIONÁRIO DE TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA. Ana Maria 

Camargo; Heloísa Liberalli Bellotto (Coord.). São Paulo (Brasil): Associação 

dos Arquivistas Brasileiros / Núcleo Regional de São Paulo: Secretaria de 

Estado de Cultura, 1996. 

 

 Obras do exterior: 

o A Glossary of Archival and Record Terminology – The Society of American 

Archivists. Disponível em: <http://www.archivists.org/glossary/index.asp >. 

o Glossary – Canadian Council of Archives. Disponível em: 

<http://www.cdncouncilarchives.ca/RAD/RAD_Glossary_July2008.pdf>. 

o Glossary – National Archives of Australia. Disponível em: 

<http://www.naa.gov.au/records-management/publications/glossary.aspx>. 

o Select list of archival terminology – School of library, archival & information 

studies – The University of British Columbia. Disponível em: 

<http://www.slais.ubc.ca/resources/students/Archival_Terminology.pdf>. 

o Diccionario de Terminología Archivística – Subdirección General de los 

Archivos Estatales de la España. Disponível em: 

<http://www.mcu.es/archivos/MC/DTA/Diccionario.html>. 

 

 O verbete
16

 “documento” nas obras de referência da área: 

 

O conceito de documento é apresentado pelo Dicionário de Terminologia Arquivística 

(1996, p. 28) como “(Unidade constituída pela informação e seu suporte)”, definição muito 

parecida com a do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 65) “Unidade 

                                                 
16

 Verbete: “3. Na organização de um dicionário, glossário ou enciclopédia, o conjunto de acepções e exemplos 

respeitantes a um vocábulo”. (NOVO DICIONÁRIO AURÉLIO DA LINGUA PORTUGUESA, 1986, p. 1764). 

http://www.archivists.org/glossary/index.asp
http://www.cdncouncilarchives.ca/RAD/RAD_Glossary_July2008.pdf
http://www.naa.gov.au/records-management/publications/glossary.aspx
http://www.slais.ubc.ca/resources/students/Archival_Terminology.pdf
http://www.mcu.es/archivos/MC/DTA/Diccionario.html


28 

 

de registro de informações, qualquer que seja o suporte”. O Dicionário de Biblioteconomia e 

Arquivologia (2008, p. 132) apresentam as definições para o verbete “documento” em quatro 

grupos (1 – Definições básicas; 2 – Definições a partir de 1970; 3 – ARQ
17

; 4 – DIR
18

.).  

Considerando as finalidades desta dissertação optamos por analisar a definição que 

está diretamente relacionada à temática arquivística que, no caso do Dicionário de 

Biblioteconomia e Arquivologia, está designado com a sigla “ARQ”. No item 3, respectivo ao 

campo arquivístico, encontramos a seguinte definição para o verbete documento: “todo 

documento é sempre produto de relações sociais mediadas pelo Estado, por entidades da 

sociedade civil ou por indivíduos, e que se revestem, ao mesmo tempo em que revelam, uma 

temporalidade definida”.  

O “Glossary of archival and records terminology”
19

 da “The Society of American 

Archivists” define documento enquanto “1. Qualquer trabalho escrito ou impresso. 2. 

Informações ou dados fixos em algum meio de comunicação. 3. Informações ou dados fixos 

em alguns meios de comunicação, mas que não é parte de um registro oficial. [...]”. O 

glossário da “Canadian Council of Archives”
20

 apresenta a definição de documento como 

“Informação registrada. Ver também: “Registro”.  

O “Diccionario de Terminologia Archivística”
21

 produzido pela Secretaría de Estado 

de Cultura do Gobierno de España define documento como: “Qualquer expressão em 

linguagem natural ou convencional, expressão gráfica, som ou imagem, empregada a qualquer 

tipo de material, incluindo suportes informáticos [...]”. 

O glossário do “Canadian Council of Archives”
22

 e a “Select list of archival 

terminology” 
23

 da “School of library, archival & information studies – The University of 

British Columbia” apresentam a definição de documento enquanto “informações registradas”.  

                                                 
17

 ARQ = Arquivologia (DICIONÁRIO DE BIBLIOTECONOMIA E ARQUIVOLOGIA, 2008). 
18

 DIR = Direito (DICIONÁRIO DE BIBLIOTECONOMIA E ARQUIVOLOGIA, 2008). 
19

 “1. Any written or printed work; writing. 2. Information or data fixed in some media. 3. Information or data 

fixed in some media, but which is not part of the official record, a no record. […]”. Disponível em: 

<http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=23>. Acesso em: 18 jan. 2012. 
20

“Document: recorded information. See also: Record”. Disponível em: 

<http://www.cdncouncilarchives.ca/RAD/RAD_Glossary_July2008.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2012. 
21

 “Toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, 

recogidas, en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos. Se incluyen los ejemplares 

no originales de ediciones. Un documento de archivo es el testimonio material de un hecho o acto elaborado de 

acuerdo con unas características de tipo material y formal”. Diccionario de Terminología Archivística. 

Disponível em: <http://www.mcu.es/archivos/MC/DTA/Diccionario.html#_d>. Acesso em: 19 jan. 2012. 
22

“Document: recorded information. See also: Record”. Disponível em: 

<http://www.cdncouncilarchives.ca/RAD/RAD_Glossary_July2008.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2012. 
23

“Document: Recorded information. See also: archival documents”. Disponível em 

<http://www.slais.ubc.ca/resources/students/Archival_Terminology.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2012. 

http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=23
http://www.cdncouncilarchives.ca/RAD/RAD_Glossary_July2008.pdf
http://www.mcu.es/archivos/MC/DTA/Diccionario.html#_d
http://www.cdncouncilarchives.ca/RAD/RAD_Glossary_July2008.pdf
http://www.slais.ubc.ca/resources/students/Archival_Terminology.pdf
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Em geral, a partir das definições apresentadas para o verbete “documento”, 

entendemos que documento consiste na informação registrada em um suporte. Observamos, 

implicitamente, a ideia de subordinação entre os conceitos de documento e informação e certa 

tendência de valorização do documento, em parte por conta do caráter custodial e 

patrimonialista que, historicamente, foi incorporado aos arquivos nos quais os conjuntos 

documentais têm papel de destaque, conforme abordado através das citações de vários autores 

no item anterior. 

 

 O verbete “documento de arquivo” nas obras de referência da área: 

 

A priori, deduzimos que, assim como documento é entendido como informação 

registrada em um suporte, a definição de “documento de arquivo” apresentaria um aspecto 

diferencial, uma característica que visa conferir ao documento “comum” atributos que o 

qualificam como “arquivísticos”.  

Ao se tratar dos documentos num contexto arquivístico, a literatura da área apresenta 

duas perspectivas relacionadas ao documento e à atuação profissional do arquivista. A 

primeira tem como objeto os records, ou seja, “[...] os documentos institucionais que 

veiculam uma informação orgânica [...]” e o arquivista atuaria enquanto gestor (ou “record 

manager”) junto aos documentos de valor primário
24

 e com uma abordagem quase que 

exclusivamente administrativa.  

Por sua vez, a segunda abordagem está centrada nos arquivos considerados 

permanentes
25

, formados pelos “archives” que designa tanto à noção de valor permanente 

quanto ao conjunto de documentos de um arquivo que são mantidos por conta de seu valor 

secundário
26

. (COUTURE; ROUSSEAU, 1998, p. 69-70, grifos dos autores). 

Por nos depararmos com a menção dos termos “records” e “archives”, que embora 

pertencentes a correntes de natureza distintas, estão relacionados ao documento de arquivo é 

que investigamos também tais verbetes. 

                                                 
24

 “Valor atribuído ao documento em função do interesse que possa ter para a entidade produtora, levando-se em 

conta a sua utilidade para fins administrativos, legais e fiscais”. Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística (2005, p. 162). 
25

 “Valor permanente: Valor probatório ou valor informativo que justifica a guarda permanente de um 

documento em um arquivo. Também referido como valor arquivístico ou valor histórico”. Dicionário Brasileiro 

de Terminologia Arquivística (2005, p. 162). 
26

 “Valor atribuído a um documento em função do interesse que possa ter para a entidade produtora e outros 

usuários, tendo em vista sua utilidade para fins diferentes daqueles para os quais foi originalmente produzido”. 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 163). 
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Dentre os dicionários de terminologia arquivística brasileiros, salientamos a ausência 

do verbete no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005) e no Dicionário de 

Biblioteconomia e Arquivologia (2008). Por sua vez, o Dicionário de Terminologia 

Arquivística (1996, p. 05) indica que: “Documento de arquivo: Ver: arquivo (1)” – “Arquivo: 

1. Conjunto de documentos que, independentemente da natureza ou do suporte, são reunidos 

por acumulação ao longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. 

Ver também: fundo”. 

O Glossary of archival and records terminology
27

 da The Society of American 

Archivists define o “record” como: “1. Um trabalho escrito ou impresso de natureza legal ou 

oficial que pode ser usado como evidência ou prova, um documento. 2. Dados ou informações 

fixados em algum meio com conteúdo, contexto e estrutura e que é usado como extensão da 

memória humana ou para demonstrar a responsabilidade. 3. Dados ou informações, criados ou 

recebidos no âmbito da atividade individual ou institucional, útil como evidência da atividade 

humana para referência futura. 

O Diccionario de Terminologia Archivística
28

 cita na segunda parte da definição do 

verbete “documento” as características que, segundo o dicionário, dizem respeito ao 

documento de arquivo, a saber: “[...] documento de arquivo é um testemunho material de um 

fato ou ato elaborado de acordo com características do tipo material e formal”. Fato similar 

ocorreu com a definição do verbete “documento” apresentado pelo glossário do Canadian 

Council of Archives
29

 em que aparece menção direta ao verbete “record” que é definido como 

“Um documento produzido ou recebido no curso da condução dos assuntos”. 

O glossário do Arquivo Nacional da Austrália
30

 define que “Um registro é toda 

informação produzida e recebida no curso das realizações do negócio de sua agência. Os 

                                                 
27

 “Record: 1. A written or printed work of a legal or official nature that may be used as evidence or proof; a 

document. 2. Data or information that has been fixed on some medium; that has content, context, and structure; 

and that is used as an extension of human memory or to demonstrate accountability. 3. Data or information in a 

fixed form that is created or received in the course of individual or institutional activity and set aside (preserved) 

as evidence of that activity for future reference.” Disponível em: < 

http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=54>. Acesso em: 19 jan. 2012. 
28

 “[…] Un documento de archivo es el testimonio material de un hecho o acto elaborado de acuerdo con unas 

características de tipo material y formal”. Diccionario de Terminología Archivística. Disponível em: 

<http://www.mcu.es/archivos/MC/DTA/Diccionario.html#_d>. Acesso em: 19 jan. 2012. 
29

 “Document: recorded information. See also: Record”. Record: A document made or received in the course of 

the conduct of affairs and preserved. (Document d‟archive). Disponível em: 

<http://www.cdncouncilarchives.ca/RAD/RAD_Glossary_July2008.pdf>. Acesso em: 19 jan. 2012. 
30

 “Record: A record is all information created, sent and received in the course of carrying out the business of 

your agency. Records have many formats, including paper and electronic. Records provide proof of what 

happened and who made decisions. Not all records are of equal importance or need to be kept.” Disponível em: 

<http://www.naa.gov.au/records-management/publications/glossary.aspx#r>. Acesso em: 19 jan. 2012. 

http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=54
http://www.mcu.es/archivos/MC/DTA/Diccionario.html#_d
http://www.cdncouncilarchives.ca/RAD/RAD_Glossary_July2008.pdf
http://www.naa.gov.au/records-management/publications/glossary.aspx#r
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registros têm muitos formatos, incluindo o papel e eletrônico. Fornecem a prova do que 

aconteceu e as decisões que foram tomadas. [...]”. 

 A Select list of archival terminology da University of British Columbia
31

, por sua vez, 

apresenta o verbete “archival document” que é definido como “Qualquer documento 

produzido ou recebido no âmbito de uma atividade prática. Veja também: arquivos”. 

Consideramos, a partir das definições encontradas e das reflexões de Silva (2006) que 

a utilização da noção de “documento de arquivo”, da maneira como foi apresentada pelos 

glossários e dicionários, mostra-se imprecisa. Silva acrescenta ainda que “documento de 

arquivo” é: 

 

Expressão crucial para os arquivistas que insistem na autonomia científica da 

Arquivística e para outros profissionais da informação. É, porém, um 

constructo muito pouco consistente que desafia a lógica mais elementar. 

Tomado à letra significa aquele e só aquele que pertence ao Arquivo, 

instituição pública ou privada, com estatuto cultural, destinada a custodiar 

documentação que serve para a pesquisa histórica e outros fins. A fragilidade 

óbvia de uma tal acepção tem levado os arquivistas a optar por um outro 

caminho, confundindo documento de arquivo com documento administrativo 

termo genérico usado para designar todo documento produzido pelos 

serviços administrativos, nomeadamente públicos [...]. Mais sutis foram as 

autoras do Dicionário do Livro [...] ao definirem documento de arquivo 

como o documento de qualquer natureza ou sobre qualquer suporte material 

que uma pessoa, entidade ou organismo criou ou recebeu e conservou em 

virtude das suas funções ou das suas actividades, para assegurar a prova de 

um facto ou acção, ou simplesmente a título de informação. Não caíram na 

restrição administrativa, mas penderam para uma abrangência tão ampla que 

o documento que definem pode ser tanto de Arquivo como de Biblioteca... E 

de qualquer forma reforçam a alteração de sentido, que implica uma 

alteração de natureza: o documento deixa de ser caracterizado pelo lócus 

onde está ou é guardado, para ser considerado pela tipologia de acções e de 

assuntos típicos de um contexto burocrático público e privado. O primado da 

custódia ou guarda cede, assim, ao primado da produção, só que este levanta 

outras e complexas implicações que ferem e inviabilizam a pretensão 

autonomista. “Um dilema sem saída credível...”. (SILVA, 2006, p. 145-146, 

grifo do autor). 

 

Portanto, consideramos que o mais adequado ao optar pelo uso da noção de 

“documento de arquivo” seria o de enfatizar os aspectos orgânicos, diferenciais quanto aos 

demais e identificadores quanto se trata da natureza arquivística. Acrescentamos também que, 

mais importante do que focar esforços na definição do que é o documento de arquivo, é reunir 

                                                 
31

 “Archival document(s): Any document(s) made or received in the course of a practical activity”. “See also: 

archives.” Disponível em: <http://www.slais.ubc.ca/resources/students/Archival_Terminology.pdf>. Acesso em: 

19 jan. 2012. 

http://www.slais.ubc.ca/resources/students/Archival_Terminology.pdf
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esforços para um estabelecimento mais claro e preciso das características orgânicas inerentes 

à natureza arquivística que independem de um suporte material e fixo. 

 

2.2 TRANSIÇÃO: A EMERGÊNCIA DE UMA ABORDAGEM INFORMACIONAL NOS 

ARQUIVOS 

 

 A despeito das modificações oriundas da multiplicação no uso e recursos das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC‟s), alguns autores de destaque no campo 

arquivístico identificam, em meados dos anos 80, um momento de ruptura de ideias e 

concepções na Arquivologia. Theo Thomassen, com base no conceito de paradigma de 

Thomas Kuhn, considera que o estabelecimento de um paradigma com a publicação do 

Manual dos Holandeses e que, a partir das novas demandas decorrentes das TIC‟s 

direcionaram a Arquivologia para um momento de “revolução científica” (FONSECA, 2005).  

 

[...] o assombroso desenvolvimento das tecnologias da informação e da 

comunicação deu origem a novas ideias, as quais, num certo ponto, não 

podem ser integradas às tradições arquivísticas existentes [...]. No início dos 

anos 1980 ficou claro que os computadores afetariam tremendamente o 

mundo arquivístico, mas a maioria dos arquivistas ainda considerava o 

computador como uma simples ferramenta técnica. (THOMASSEN, 1999, p. 

07 apud FONSECA, 2005, p. 58). 

  

Fonseca, com base nas reflexões de Thomassen, afirma que com os novos 

questionamentos incorporados à Arquivologia, pela primeira vez, a área está adquirindo um 

patamar de ciência “[...] em sua etapa pós-moderna, está adquirindo estatura de ciência, tão 

autônoma quanto outras ciências da informação e quanto a história”. (THOMASSEN, 1999, 

p. 10 apud FONSECA, 2005, p. 59). 

 Surge, portanto, deste cenário de mudanças de ordem tecnológica e social, uma nova 

abordagem identificada como “arquivologia pós-moderna” ou “arquivologia pós-custodial”. 

Esta nova abordagem tem origem no Canadá no início dos anos 90 e teve como um de seus 

principais representantes Terry Cook que explica: 

 

O pós-moderno desconfia da ideia de verdade absoluta baseada no 

racionalismo e métodos científicos. O contexto por trás do texto, as relações 

do poder que confrontam a herança documental lhe dizem tanto ou mais que 

o próprio assunto que é o conteúdo do texto. Nada é neutro. 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 
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determinada audiência. [...] Os pós-modernistas procuram desnaturalizar o 

que presumimos natural. [...] O pós-modernista torna tais fenômenos 

„naturais‟ – seja o patriarcalismo, o capitalismo, a religião ou, poderia 

acrescentar, a ciência arquivística tradicional – e afirma que são 

„antinaturais‟ ou „culturais‟ ou, no mínimo, „construções sociais‟ de um 

tempo, lugar, classe, gênero, raça etc. específicos. (COOK, 1997, p. 15–16 

apud FONSECA, 2005, p. 60). 

 

Dentro da perspectiva apresentada por Cook, o autor detalha ainda cinco pontos 

relacionados ao panorama das TIC‟s e para uma arquivologia pós-moderna ou pós-custodial 

(COOK, 1997 apud FONSECA, 2005): 

 

1. Os limites do entendimento da noção de arquivo e de sua atuação seriam ampliados 

para além dos limites institucionais relacionando-se, desta forma, com o contexto 

sociocultural pelo qual foi criado; 

2. É indicada a necessidade de uma compreensão mais ampla do papel da preservação no 

contexto arquivístico e de que esta esteja relacionada às demais atividades realizadas 

nos arquivos de maneira a buscar a estabilidade dos suportes documentais e 

possibilitar o acesso aos conteúdos dos mesmos. 

3. Ressalta a importância do contexto no qual o conjunto documental foi produzido e 

acumulado uma vez que os documentos são construções de um dado momento 

histórico e fadado a atender expectativas específicas que originaram sua criação. 

4. Diante de tal cenário, é emergencial que o arquivista atue enquanto gestor, 

administrando não só conjuntos de documentos, mas de recursos tecnológicos, 

humanos e financeiros. Que esteja à frente do estabelecimento de prioridades e 

planejamento da instituição arquivística sob sua responsabilidade. 

5. As nuances e vertentes sob as quais a teoria arquivística foi e está sendo construída 

devem ser consideradas uma vez que os contrastes das visões a respeito do campo 

arquivístico são fundamentais para entendermos a situação que hoje vivemos. 

 

Nesta perspectiva em que os arquivos são considerados sob um aspecto pós-custodial 

ou pós-moderno, observa-se um deslocamento do objeto da Arquivologia: 

 

[...] desloca-se do „arquivo‟ para a „informação arquivística‟ ou „informação 

registrada orgânica‟, expressão cunhada por arquivistas canadenses para 

designar a informação gerada pelos processos administrativos e por eles 

estruturada de forma a permitir uma recuperação em que o contexto 
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organizacional desses processos seja o ponto de partida. (FONSECA, 2005, 

p. 59). 

 

Para Thomassen este é um objeto duplo, que se refere tanto ao conteúdo semântico dos 

documentos quanto ao seu contexto de produção, ou seja, do processo que dá origem ao 

documento denominado pelo autor como “conteúdo diplomático”. (FONSECA, 2005). 

As novas reflexões oriundas do surgimento das novas tecnologias de informação e 

comunicação ocasionaram profundas mudanças no campo arquivístico. A informação passou 

a ser considerado como importante subsídio para as organizações, fato que impulsionou a 

incorporação de uma nova visão nos arquivos, a abordagem informacional. 

 

2.2.1 A definição de “informação” na literatura arquivística 

 

 Com a emergência de uma abordagem que passa a considerar não só os conjuntos 

documentais, mas a informação no ambiente e nas discussões do campo arquivístico, fez-se 

necessário averiguar o que a literatura da área define como informação. 

Para isto, realizamos uma pesquisa em glossários e dicionários
32

 a fim de verificar a 

ocorrência do verbete “informação” bem como as definições apresentadas.  

O Dicionário de Terminologia Arquivística (1996, p. 44) define informação como “1. 

Todo e qualquer elemento referencial contido num documento. Ver também: dado”. No 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 97), por sua vez, encontra-se a 

seguinte definição: “Elemento referencial, noção, ideia ou mensagem contida num 

documento”.  

A definição do verbete “informação” no Dicionário de Biblioteconomia e 

Arquivologia aparece dividida em cinco grupos que correspondem às áreas do conhecimento 

(1 – BIB
33

; 2 – BIB COMN INF
34

; 3 – COMN; 4 – ENG
35

; 5 – LING
36

).  

1.1 Registro de um conhecimento que pode ser necessário a uma decisão. A expressão 

„registro‟ inclui não só os documentos tipográficos, e quaisquer outros susceptíveis de 

serem armazenados visando sua utilização. 

1.2 Informação, na sua definição mais ampla, é uma prova que sustenta ou apoia um fato. 

1.3 Registro de um conhecimento para utilização superior. 

                                                 
32

 Os dicionários e glossários consultados foram os mesmos utilizados no item 2.1.1 que investigou a definição 

de documento e documento de arquivo nas obras de referência. 
33

 BIB: Biblioteconomia (DICIONÁRIO DE BIBLIOTECONOMIA E ARQUIVOLOGIA, 2008). 
34

 BIB COMN INF: Biblioteconomia, Comunicação e Informática (DICIONÁRIO DE BIBLIOTECONOMIA E 

ARQUIVOLOGIA, 2008). 
35

 ENG: Engenharia (DICIONÁRIO DE BIBLIOTECONOMIA E ARQUIVOLOGIA, 2008). 
36

 LING: Linguística (DICIONÁRIO DE BIBLIOTECONOMIA E ARQUIVOLOGIA, 2008). 
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1.4 Dados numéricos alfabéticos ou alfanuméricos processados por computador. 

(DICIONÁRIO DE BIBLIOTECONOMIA E ARQUIVOLOGIA, 2008, p. 201). 

Dentre os dicionários e glossários estrangeiros, o verbete “informação” não foi 

encontrado no Diccionario de Terminología Archivística da Subdirección General de los 

Archivos Estatales e nem no Glossary – Canadian Council of Archives.  

O glossário da “Society of American Archivists” indica que informação é “1. Uma 

coleção de dados, ideias, pensamentos ou memórias. [...]”
37

. De acordo com glossário do 

National Archives of Australia, o verbete informação é definido como “Qualquer tipo de 

conhecimento que possa ser trocado. Em troca, ela é representada por dados.”
38

  

A Select list of archival terminology da University of British Columbia define 

informação como: “1. Inteligência dada; 2. Conhecimentos comunicados ou recebidos sobre 

um fato ou circunstância especial; 3. Todas as ideias, fatos e obras imaginativas da mente que 

tenham sido comunicados, gravados, publicados e distribuídos formal ou informalmente em 

qualquer formato”.
39

 

Deduzimos a partir da análise das definições apresentadas pelos dicionários de 

terminologia arquivística nacionais, que há a ideia implícita de subordinação entre informação 

e documento, fato não foi observado nos dicionários e glossários internacionais. 

Por sua vez, as obras de referência internacionais, sequer chegam a mencionar na 

necessidade de um “elemento referencial” (seja uma ideia, dado, pensamento ou 

conhecimento) estar contido num documento para que venha a ser considerada informação. 

Cabe salientar inclusive que o glossário do Arquivo Nacional da Austrália e a Select list of 

archival terminology da Universidade de British Columbia apresenta a definição de 

informação enquanto conhecimento que pode ou não ser trocado (ou transmitido) enquanto o 

glossário da Society of American Archivists restringe a definição de informação às ideias, 

dados e pensamentos. 

A partir da análise das definições apresentadas nas obras de referência e nas reflexões 

de Silva (2006) inferimos que a compreensão da informação, da maneira como foi 

apresentada, mostra-se, de certo modo, reducionista. Fica evidente que a vinculação explícita 

de uma suposta subordinação entre documento e informação, assim como a restrição de 

                                                 
37

 “1. A collection of data, ideas, thoughts, or memories”. Disponível em: 

<http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=106>. Acesso em: 19 jan. 2012. 
38

 “Any type of knowledge that can be exchanged. In a exchange, it is represented by data”. Disponível em: 

http://www.naa.gov.au/records-management/publications/glossary.aspx#i. Acesso em: 20 jan. 2012. 
39

 “Intelligence given (Samuel Johnson); 2. Knowledge communicated or received concerning a particular fact 

or circumstance; 3. All ideas, facts, and imaginative works of the mind which have been communicated, 

recorded, published, and or distributed formally or informally in any format.” Disponível em: 

http://www.slais.ubc.ca/resources/students/Archival_Terminology.pdf. Acesso em: 20 jan. 2012. 

http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=106
http://www.naa.gov.au/records-management/publications/glossary.aspx#i
http://www.slais.ubc.ca/resources/students/Archival_Terminology.pdf
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informação enquanto dados e ideias sem aprofundar a definição prejudica, e muito, a 

compreensão do que é e do papel da informação no campo arquivístico. 

Silva (2006, p. 150) apresenta uma definição de informação por nós compartilhada: 

 

[...] Refere um fenômeno humano e social que compreende tanto o dar forma 

a ideias e emoções (informar), como a troca, a efectiva interacção dessas 

ideias e emoções entre seres humanos (comunicar). E identifica um objecto 

científico, a saber: conjunto estruturado de representações mentais e 

emocionais codificadas (signos e símbolos) e modelado com/pela interacção 

social, passíveis de serem registradas num qualquer suporte material (papel, 

filme, banda magnética, disco compacto, etc.) e, portanto, comunicadas de 

forma assíncrona e multi-direccionada. [...]. 

 

 

2.3 ABORDAGEM INFORMACIONAL  

 

 

 A emergência de uma abordagem informacional nos arquivos advém de um cenário 

em que a informação, no contexto administrativo e organizacional, é reconhecida como 

subsídio tão importante quanto os recursos materiais, humanos e financeiros e que, por tal 

razão, requer um gerenciamento adequado. Silva (2009. p. 39) complementa que: 

 

Para Rodrigues (2006, p. 21), as exigências informacionais da sociedade 

atual, tanto na perspectiva dos serviços governamentais quanto dos negócios, 

terão colocado mudanças nas funções e atividades dos arquivistas com 

relação ao tratamento e à recuperação da informação, que redefinem os 

objetivos e o corpo conceitual da Arquivologia. 

 

Cook (1987), ao abordar a relação da Arquivologia com o pós-modernismo afirma 

que, diante deste novo panorama, já não cabe considerar o documento como “um recipiente 

vazio nos quais atos e fatos são despejados”. Questiona, também, a ideia de objetividade, 

neutralidade, imparcialidade, universalidade e autonomia quando se trata do universo 

arquivístico.  

A ruptura da ideia de documento – estrutura, conteúdo e contexto – que, 

tradicionalmente encontram-se fixos em um único meio físico, passam a ser questionáveis 

quando considerados os novos suportes pelos quais as informações são vinculadas no atual 

cenário tecnológico. 

Terry Cook (1987) argumenta que as atribuições da Arquivologia perpassam por uma 

visão teórica sobre as práticas arquivísticas, que se desloca da entidade documental para o 

processo, ou seja, defende uma perspectiva que privilegie o aspecto relacional no campo 
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arquivístico. Para tanto, sugere ao invés de partir do arranjo e do armazenamento dos 

conjuntos documentais, que sejam considerados a priori a análise das funcionalidades, 

diretamente ligadas ao fenômeno informacional nos arquivos. 

Para Couture e Rousseau (1998, p. 69) a arquivística encontra sua “nova vocação” no 

gerenciamento da informação nas organizações. Os autores afirmam ainda que para atender 

esse desafio a área tem de “definir-se em função de uma abordagem integrada e fazer escolhas 

estratégicas quanto à organização interna, às suas alianças e sua renovação [...]”. 

A abordagem informacional manifesta-se, de maneira mais evidente, na literatura da 

área da Arquivologia a partir dos anos 80 na qual a expressão informação arquivística é 

relacionada à perspectiva em que o arquivo passaria a incorporar a informação em seu escopo 

de atuação.  

Fonseca explica os níveis de informação encontrados nos arquivos em que: “Ficam 

claros, desta forma, os dois níveis de informação contidos num arquivo isoladamente, e 

aquela contida no arquivo em si, naquilo que o conjunto, em sua forma, em sua estrutura 

revela sobre a instituição ou sobre a pessoa que o criou” (FONSECA, 1998, p. 41). 

Nesta perspectiva informacional nos arquivos, a Arquivologia teria na informação 

ligada aos processos de trabalho de determinada entidade produtora, pessoa física ou jurídica, 

um objeto privilegiado. 

 

Este objeto seria uma informação gerada e estruturada nas circunstâncias 

executivas das tarefas. Os objetivos do saber arquivístico repousariam nos 

processos informacionais que são os produtos e produtores da realização de 

uma função e a preservação de uma estrutura informacional que serve de 

evidência para transações efetuadas. (SILVA, 2009, p. 37). 

 

Na abordagem informacional, as informações seriam produzidas e estruturadas, de 

acordo com Silva (2009, p. 36), no âmbito dos processos de trabalho, uma vez que o arquivo é 

constituído por informações produzidas no decorrer das atividades de determinado órgão 

produtor e acrescenta que “A função dos arquivos estaria na perspectiva das possíveis 

reutilizações da informação gerada e estruturada por processos de trabalho, que lhes impõem 

uma interpretação contextual”. 

 Silva (2009, p. 37) com base nas reflexões de Thomassen vai além e afirma que, de 

acordo com tal perspectiva, o trabalho arquivístico está voltado para a análise da missão, da 

função e das atividades do produtor, objetivando traçar uma estratégia para que o arquivista 

possa intervir na otimização dos fluxos informacionais. O campo arquivístico estaria 
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interessado na investigação das relações entre a informação e os elementos contextuais de sua 

produção e estruturação.  

 

2.3.1 Informação arquivística 

 

 

 A incorporação da expressão informação arquivística na literatura do campo 

arquivístico a partir de meados nos anos 80 aponta para uma nova perspectiva que encontra 

espaço na abordagem informacional nos arquivos, conforme apresentado no item anterior. 

Para Jardim e Fonseca, em 1998, a noção de informação arquivística era considerada 

recente na literatura da área e um indicativo da aproximação entre o campo arquivístico e as 

escolas de Ciência da Informação e, já na época, requeria aprofundamento teórico para sua 

plena compreensão.  

Fonseca (2005) reforça a perspectiva de aproximação das áreas no que tange a 

abordagem informacional ao destacar a criação do Group Interdisciplinaire de Recherche en 

Archivistique – GIRA (Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Arquivologia) na Escola de 

Biblioteconomia e Ciências da Informação da Universidade de Montreal – Canadá em 1987. 

De acordo com os autores: 

 

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, grifo dos autores). 

 

Couture e Rousseau (1998, p. 65) comentam que é na produção de informações 

orgânicas registradas que consiste a formação dos arquivos e que, sob tal perspectiva, são 

“[...] agrupados todos os documentos, seja qual for o suporte e idade, produzidos e recebidos 

pelo organismo no exercício de suas funções”. Além das características orgânico-funcionais 

apresentadas, Jardim (1999, p. 31-32) apresenta o ciclo da informação arquivística em duas 

perspectivas: 

a) No contexto organizacional de produção: 

 Produção; 

 Processamento técnico; 
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 Uso privilegiado pelo administrador e, excepcionalmente, pelo cidadão e 

pesquisador científico; 

 Estocagem das informações de uso corrente e, em alguns casos, das que se 

encontra em fase intermediária; 

 Eliminação e transferência / recolhimento para instituições arquivísticas. 

b) Nas instituições arquivísticas: 

 Recolhimento; 

 Estocagem das informações consideradas de valor permanente e, em certas 

situações, daquelas em fase intermediária; 

 Processamento técnico; 

 Uso pelo cidadão e o pesquisador científico e, eventualmente, pelo administrador 

público. 

 

Jardim (1999, p. 30) lembra que “Ao que Ampudia Mello (1998) denomina 

informação institucional, Couture, Ducharme e Rousseau (1998, p. 51) intitulam informação 

registrada orgânica [...]” e afirma que os arquivos são expressão do conjunto de informações 

orgânicas, independente de sua natureza, suporte material, data de produção, acumuladas por 

uma pessoa física ou jurídica no decorrer de suas atividades. A respeito desse tipo de 

informação, Couture e Rousseau explicam que: 

 

Essa informação pode ser verbal ou registrada num suporte como o papel, a 

fita magnética, o vídeo, o disco óptico ou o microfilme. Pode ser orgânica, 

isto é, elaborada, enviada ou recebida no âmbito da sua missão, ou não 

orgânica, isto é, produzida fora do âmbito desta. (COUTURE; ROUSSEAU, 

1998, p. 63-64). 

 

Ainda que careça de uma abordagem teórico-conceitual mais aprofundada, alguns 

autores avançam na abordagem informacional nos arquivos apresentando algumas 

características relacionadas aos processos informacionais arquivísticos. Jardim, com base em 

Ampudia Mello (1988, p. 12-13), indica dois aspectos a serem considerados: 

 

[...] o primeiro pode denominar-se objetivação e consiste em que a 

informação institucional se assenta sempre sobre um suporte material 
[...]; ao segundo fenômeno pode-se chamar formalização e consiste em que, 

dentro das instituições, a informação circula através de canais prévia e 

claramente estabelecidos, integrando redes que unem hierarquicamente a 

todas e cada uma das partes que as compõem. [...] tal informação objetivada 

são os documentos e arquivos que durante tantos séculos a Administração 
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Pública tem se empenhado em produzir, assim como os canais formais de 

informação são sistemas internos que esta criou para gerar, distribuir e 

conservar seus registros. (JARDIM, 1999, p. 30, grifo nosso). 

 

Silva (2008, p. 45) entende 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”, lembra que na Lei nº 8. 159 /1991 não consta a expressão 

“informação arquivística” e ressalta também a ausência do verbete no Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística (2005). 

Silva (2008, p. 44-45, grifo nosso) indica a presença de dois aspectos comuns às 

definições encontradas tanto para “documento de arquivo” como para “informação de 

arquivo”: a natureza orgânica e a natureza funcional. O autor detalha ainda que a natureza 

orgânica da informação arquivística “[...] se relaciona a fato de que tal informação é 

produzida a partir de uma estrutura organizacional com os setores, departamentos e divisões 

interdependentes com objetivos comuns [...]”; a natureza funcional, por sua vez, “[...] diz 

respeito às diferentes funções e usos dessas informações produzidas”.  

Silva (2009, p. 56) afirma que para Monção tanto o documento de arquivo quanto a 

informação arquivística são conceitos que devem ser objeto de estudo do campo arquivístico e 

complementa que: 

 

Conclui-se que o documento arquivístico permanece como objeto de estudo 

da arquivística, porém as discussões estão avançando de forma bastante 

intensa em relação à mudança do objeto de estudo, no sentido de vir a ser a 

informação arquivística. Essa mudança ainda encontra bastante resistência 

por parte da comunidade científica e profissional da área. [...] Com base na 

literatura revisada, pode-se dizer que a informação arquivística constitui-se 

em grande desafio para a área, devido à ausência de conceitos a respeito e à 

responsabilidade de vir a ser objeto de estudo da Arquivologia. (MONÇÃO, 

2006, p. 27 apud SILVA, 2009, p. 56). 

 

Para Silva (2009), a noção de informação arquivística está ligada a uma perspectiva de 

renovação do discurso das práticas de arquivo e tal inovação estaria presente na orientação do 

processo decisório no interior das organizações e nas próprias instituições arquivísticas no que 

concerne à representação dos conteúdos dos documentos de arquivo através de sistemas e 

redes de informação. 

A informação arquivística, através de seus aspectos orgânico-funcionais, tende a 

indicar o contexto no qual os processos de trabalho no escopo de competências, funções e 
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atividades de determinado organismo fornecendo subsídios para a compreensão 

contextualizada da informação independente de seu suporte. 

 Buscamos o verbete “informação arquivística”, assim como realizado com 

“documento”, “documento de arquivo” e “informação”, em dicionários e glossários da área, 

nacionais e internacionais, entretanto, o verbete não foi encontrado em nenhuma das obras. 

Enfatizamos que a ausência do verbete é bastante significativa considerando a ocorrência do 

termo na produção científica da área. 

 Silva (2008, p. 14), que desenvolveu sua dissertação sob o objetivo geral de “[...] 

problematizar a abordagem informacional na Arquivologia, além de contribuir para os 

estudos, na Arquivologia e na Ciência da Informação, sobre o fenômeno informacional 

arquivístico” indicou, nas considerações finais de seu trabalho, que entre 1996 – 2006, 97 

teses e dissertações foram produzidas no Brasil com a temática arquivística e que, desse 

montante, 12% possuem a expressão “informação arquivística” no título ou no resumo dos 

trabalhos. 

 Apesar de estar um pouco atualizado, notamos que no período citado já era notável a 

quantidade de trabalhos que vincularam a expressão “informação arquivística” ainda que este 

não estivesse presente em dicionários ou glossários da área indicando, segundo inferência 

nossa, um período de transição que requer aprofundamento e consolidação teórica. 

 

2.4 DOCUMENTO VERSUS INFORMAÇÃO: UMA ESCOLHA EPISTEMOLÓGICA 

  

Desde as primeiras reflexões e tentativas de delineamento do anteprojeto de pesquisa 

que deu origem a esta dissertação uma pergunta esteve presente em todo o desenvolvimento 

desta pesquisa: Fazer uso do já consolidado conceito de „documento de arquivo‟ ou da noção 

de informação arquivística e assumir o risco por tal escolha?  

Esta questão que, à primeira vista, parece ser bastante simples foi um dos pontos mais 

discutidos e ponderados de todo o desenvolvimento desta dissertação. Tal ponto de discussão 

não é recente, perpassa pela própria trajetória da Arquivologia perpassa pela própria trajetória 

da Arquivologia e demanda investigação por autores como Armando Malheiro da Silva, José 

Maria Jardim, Maria Odila Fonseca, Eliezer Silva, dentre outros, que abordaram 

especificamente tal questão e nos fornecem indicativos para a compreensão do tema. Para tal 

partiu-se, inicialmente, da abordagem arquivística em torno do documento, dos indicativos 

que apontam uma transição que resulta numa nova visão voltada para os aspectos 

informacionais nos arquivos. 
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 Mais do que apresentar os aspectos divergentes entre as abordagens, priorizamos a 

compreensão do contexto no qual tais estão inseridas e em suas características que, ainda que 

não correspondentes à totalidade do escopo teórico arquivístico, tratam-se de enfoques 

representativos para os fins desta investigação.  

 Com base nas perspectivas apresentadas e nosso olhar sobre o campo arquivístico 

optamos por uma abordagem informacional dos arquivos expresso pelo uso da expressão 

“informação arquivística”. Tal escolha de cunho epistemológico orienta-se na medida em que 

consideramos ser a mais adequada à atual conjuntura das tecnologias de informação e 

comunicação e à diversidade dos suportes informacionais. 

 Consideramos também que toda conjuntura de novas reflexões do que foi denominado 

como “Arquivologia pós-custodial” ou “Arquivologia pós-moderna” é a mais favorável para o 

entendimento das práticas arquivísticas e do âmbito de atuação dos arquivos os quais são 

considerados enquanto construções intencionais, multidirecionadas, parciais e fortemente 

influenciáveis pelo ambiente político-econômico e sociocultural no qual estão inseridos. 
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3 ORGANICIDADE 

 

 

 A escolha por abordar o conceito da organicidade no campo arquivístico e as 

especificidades que distingue o “arquivístico” dos demais foi uma tarefa de extrema 

complexidade. A principal dificuldade reside no fato da organicidade estar tão presente no 

discurso das salas de aula dos cursos de Arquivologia e, entretanto, escasso à delimitação 

teórico-conceitual acerca da organicidade. Partilhamos da opinião de Brito (2010) cuja 

impressão que temos é a de que devido a palavra ser utilizada recorrentemente pelos 

arquivistas não se necessitasse de conceituação. 

 Outro obstáculo que encontramos foi de encontrar na literatura da área escassos 

estudos acerca da organicidade e, em glossários e dicionários de terminologia arquivística, a 

pouca ocorrência do verbete bem como sua definição. Consideramos que a marca da ausência 

da organicidade nos fóruns de discussão e publicações da área aponta para a emergência em 

assumir que a organicidade não é uma questão resolvida para a Arquivologia e que só a 

investigação teórico-conceitual poderá fornecer um panorama real de sua importância para o 

campo arquivístico. 

 Para tanto, investigamos, ainda que superficialmente, a etimologia
40

 e o conceito lato 

do termo organicidade, bem a como a relação deste com seus cognatos (orgânico, órgão e 

organismo), assim como a relevância das relações entre o termo e seus cognatos na 

compreensão do conceito de organicidade, inicialmente, num contexto geral, uma vez que este 

não é exclusivo da Arquivologia.  

 Posteriormente, verificou-se como a noção de organicidade é apresentada pela 

literatura arquivística. Foram analisados os indícios encontrados na literatura que apontam 

para a organicidade a fim de delimitar suas características específicas no universo arquivístico 

e, por fim, ressaltamos alguns aspectos relacionados à organicidade dos documentos e à 

organicidade da informação com base em todo levantamento realizado. 

 

 

 

 

                                                 
40

 Etimologia: 1. Estudo da origem, formação e evolução das palavras e da construção de seus significados a 

partir dos elementos que as compõem. Dicionário online Aulete. Disponível em: 

<http://dic.busca.uol.com.br/result.html?group=0&t=10&q=etimologia>. Acesso em: 09 fev. 2012. 

http://dic.busca.uol.com.br/result.html?group=0&t=10&q=etimologia
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3.1 O CONCEITO LATO
41

 DE ORGANICIDADE 

 

 O conceito de organicidade é aspecto considerado fundamental no universo 

arquivístico. O discurso da área afirma que um conjunto documental só é considerado 

arquivístico se o conjunto for orgânico. Tal aspecto pode ser notado quando observados os 

principais conceitos arquivísticos nos quais, direta ou indiretamente, a organicidade aparece 

como aspecto chave na formação dos mesmos.  

 A delimitação conceitual da organicidade na Arquivística foi objeto de investigação 

desde o trabalho de conclusão de curso de graduação de Brito (2000) até os abordados por 

Couture; Rousseau (1998), Cook (2000), Duchein (1986), Duranti (1997) e Fonseca (2005), 

dentre outros que nos forneceram elementos para compreensão do universo teórico-conceitual 

no qual está inserida a organicidade, tanto no seu sentido mais amplo quanto na sua relação 

com o campo arquivístico. 

 Tendo em vista a necessidade de delimitação do conceito de organicidade, verificou-se 

a contribuição que os estudos de natureza terminológica
42

 poderia nos oferecer para 

compreensão, a priori, do que é um conceito e, posteriormente, a identificar quais são as 

características concernentes ao conceito de organicidade e a dinâmica de tais aspectos com os 

demais conceitos do universo arquivístico. 

 

[...] o processo de determinação do conceito se dá no momento em que 

selecionamos um item de referência – um referente – e o analisamos dentro 

de um determinado Universo, predicamos sobre ele, selecionando 

características relevantes para nossos propósitos, e estas características 

devem auxiliar no processo de designação por uma forma apropriada, que 

denota o conceito. Assim, o conceito só pode ser determinado a partir da 

reunião de todos esses elementos que o compõem. (CAMPOS, 1994, p. 127 

apud BRITO, 2000, p. 12). 

 

 Optamos por analisar inicialmente o conceito lato de organicidade, ou seja, mais 

amplo, por este não ser uma exclusividade da Arquivologia, e investigarmos o conceito num 

âmbito geral a partir da seleção da organicidade como item de referência. O verbete 

“organicidade” é definido como
43

: “1. Essência ou qualidade de orgânico” e é formado por 

                                                 
41

 “1. Que tem grande amplitude; não restrito; largo [...]”. Dicionário Online Aulete. Disponível em:< 

http://dic.busca.uol.com.br/result.html?group=0&t=10&q=lato>. Acesso em: 03 mar. 2012. 
42

 Pertencentes à Teoria da Terminologia que, segundo CAMPOS (1994, p. 152) é a “disciplina científica que 

propicia princípios metodológicos para a elaboração de terminologias (sistemas de conceitos) mais bem 

estruturadas para as diversas áreas do conhecimento”. 
43

 Fonte: Dicionário Online Aulete. Disponível em: 

<http://dic.busca.uol.com.br/result.html?q=organicidade&group=0&t=10>. Acesso em: 09 fev. 2012.  

http://dic.busca.uol.com.br/result.html?group=0&t=10&q=lato
http://dic.busca.uol.com.br/result.html?q=organicidade&group=0&t=10


45 

 

três morfemas
44

: o radical “organic” + a vogal temática “i” + o sufixo “dade” (tal sufixo é 

acrescido aos adjetivos para formar substantivos que expressam a ideia de estado, situação ou 

condição). Logo se percebe que organicidade corresponde a  qualidade ou estado do que é 

orgânico. 

 O verbete orgânico, por sua vez, é definido pelo Dicionário Online Aulete como
45

: 

  

2. Que constitui um órgão ou um organismo; 3. Ref. a ou próprio dos órgãos 

do corpo humano, entendidos como um conjunto de partes integradas, como 

um sistema [...]; 9. Ref. ou pertencente à estrutura ou à constituição de um 

conjunto, de um todo; 10. Ref. à organização, à estruturação ou disposição 

de algo; 11. De um órgão, instituição, entidade ou de qualquer associação de 

pessoas que se organizam em função de um objetivo comum: regulamento 

de funcionamento orgânico; 15. Fil. De organização com grau de 

complexidade similar à dos seres vivos. 

 

 O Dicionário Aurélio (1986, p. 1232), por sua vez, define orgânico como: “1. Relativo 

a órgão, a organização, ou a seres organizados [...]; 2. Relativo a, ou próprio do organismo 

[...]; 3. Arraigado profundamente; 4. Que ataca os órgãos [...]”. O Dicionário de Filosofia de 

Ablaganno (1970, p. 702 apud BRITO, 2000, p. 13, grifo do autor), por sua vez, define 

orgânico da seguinte forma: “Que é um organismo ou pertencente a um organismo. Além dos 

significados relativos a êste termo, o adjetivo foi e é às vezes empregado para indicar aquela 

subordinação das partes ao todo que se julga próprio do organismo”. 

 Brito (2000) apresenta ainda as definições para órgão e organismo conforme expresso 

por Aristóteles e citados no Dicionário de Filosofia de Ablaganno (1970, p. 702). Desta 

maneira, o verbete organismo é apresentado com a seguinte definição: 

 

O corpo vive naquilo que especificamente o distingue do corpo não vivo. O 

conceito de O. [organismo] foi pela primeira vez formulada por Aristóteles 

da seguinte maneira: “Se o machado tem que rachar a madeira, deve ser 

necessariamente duro; e se tem que ser duro, deve necessariamente ser de 

bronze ou de ferro. Ora exatamente da mesma maneira, o corpo, que é 

instrumento como o machado – pois cada uma de suas partes assim como a 

sua totalidade têm cada uma a sua finalidade própria – tem que ser feito 

necessariamente assim e assim, se deve levar a efeito a sua função” ( De  

Part., An, I, 1, 642 a 10). Nesta noção o ponto fundamental é que a interna 

estrutura do O. está subordinada à sua função, isto é, ao seu fim de 

sobreviver como O.; e dêste ponto deriva o outro o da subordinação das 

partes com o todo. (Ibid., II, 1, 646 a 27); e que “a ciência da natureza 

                                                 
44

“Morfema: 1. Ling. A menor unidade linguística com significado (p. ex. um radical, um sufixo)”. Dicionário 

Online Aulete. Disponível em: <http://dic.busca.uol.com.br/result.html?q=morfema&group=0&t=10>. Acesso 

em: 09 fev. 2012. 
45

Fonte: Dicionário Online Aulete. Disponível em: 

<http://dic.busca.uol.com.br/result.html?q=org%E2nico&group=0&t=10>. Acesso em: 09 fev. 2012. 

http://dic.busca.uol.com.br/result.html?q=morfema&group=0&t=10
http://dic.busca.uol.com.br/result.html?q=org%E2nico&group=0&t=10
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ocupa-se da composição e da totalidade da substância e não das partes que 

não podem existir separadamente da mesma substância” (Ibid., I, 5, 645 a 

33). A subordinação das partes ao todo, o qual, sòmente êle, é a 

substância, ficou sendo a característica fundamental do organismo. 

Justamente porque êste na sua totalidade deve ser apropriado ao seu fim e a 

êle subordinado, as partes do O. Devem ser subordinados à totalidade do 

próprio O. O conceito de fim ficou, portanto, de Aristóteles em diante, como 

fundamento da noção e de O. [...]. (ABLAGANNO, 1970, p. 702 apud 

BRITO, 2000, p. 15, grifo nosso). 

 

O mesmo dicionário apresenta para o verbete órgão a seguinte definição: 

 

O [órgão] foi definido por Aristóteles em base à função por êle efetuada por 

analogia com o inorgânico: “Todo instrumento, disse êle, e cada parte do 

corpo tem um fim próprio, isto é, uma própria ação específica... Como a 

serra é feita para serrar e não o serrar para a serra, de modo que o serrar é sua 

função específica assim, o corpo é feito para a alma e as partes do corpo têm 

por natureza cada uma à própria função” (De Part. An. I, 5, b 12). Êste 

conceito permaneceu constante, na biologia, na filosofia e em todos os 

outros campos em que êle é empregado. (ABLAGANNO, 1970, p. 704 apud 

BRITO, 2000, p. 16). 

 

Pode-se observar que, a partir do item de referência selecionado, ou seja, o termo 

organicidade é perceptível à relação direta deste com seus cognatos
46

 orgânico, órgão e 

organismo. Mais do que evidenciar uma relação próxima dos cognatos com o termo 

organicidade, identificamos características pertencentes a estes que estão presentes na 

formação do conceito de organicidade.  

 Das características identificadas que julgamos relacionadas à organicidade inferimos 

que: 

 Organicidade é a qualidade ou estado do que é orgânico; 

 Orgânico: é relativo a um organismo; 

 Organismo: um “todo” que está subordinado a uma função e existe, obrigatoriamente, 

uma relação de subordinação das partes com o todo; 

 Órgão: atua enquanto instrumento e parte do organismo. 

Com base em tais análises e reflexões acerca das qualidades inerentes ao conceito de 

organicidade, investigaremos como a literatura arquivística aborda a questão da organicidade 

e a relação deste com demais conceitos da área. 

 

                                                 
46

 Cognato: “1. Gram. Palavra que tem a mesma raiz que outra(s). Por ex. livro e livraria”. Dicionário Online 

Aulete. Disponível em: <http://dic.busca.uol.com.br/result.html?q=cognato&group=0&t=10>. Acesso em: 09 

fev. 2012. 

http://dic.busca.uol.com.br/result.html?q=cognato&group=0&t=10
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3.2 A NOÇÃO DE ORGANICIDADE NA ARQUIVOLOGIA 

 

 No item anterior observamos algumas características formadoras do item de referência 

selecionado, ou seja, a “organicidade” através de um breve estudo etimológico. A 

identificação de tais qualidades nos forneceram elementos para a compreensão do conceito 

lato de “organicidade” que, de acordo com a nossa leitura, será um facilitador para o 

entendimento de como o campo arquivístico apresenta a noção de organicidade em seu 

arcabouço teórico. 

 A noção de organicidade, apesar de aparentemente incorporada no discurso de vários 

teóricos da área e recorrente nos estudos e práticas relacionadas à arquivística, carece de 

problematização e aprofundamento teórico-conceitual. Partimos de um consenso bastante 

difundido de que um conjunto informacional só pode ser considerado arquivístico se for 

orgânico.  

Verificamos, portanto, a dimensão da organicidade na Arquivologia a partir das 

definições que as obras de referência da área apresentam para o verbete “organicidade” e, 

posteriormente, indícios encontrados na literatura que apontam para a organicidade a fim de 

delimitar suas características específicas no universo arquivístico através de sua ocorrência 

nos conceitos de “arquivo”, “fundo” e “princípio da proveniência”. 

 O Dicionário de Terminologia Arquivística (1996, p. 57, grifo nosso) define 

organicidade como “Qualidade segundo a qual os arquivos refletem a estrutura, funções e 

atividades da entidade acumuladora em suas relações internas e externas”. 

Já a versão impressa do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 

127) apresenta a definição do verbete “organicidade” como “Relação natural entre 

documentos de um arquivo em decorrência das atividades da entidade produtora”. Por 

sua vez, o verbete “organicidade” é definido pelo Dicionário de Biblioteconomia e 

Arquivologia (2008, p. 270, grifo nosso) enquanto a: “[...] qualidade segundo a qual os 

arquivos refletem a estrutura, funções e atividades da entidade acumuladora em suas 

relações internas e externas”. 

 Ressaltamos a ausência do verbete “organicity” nos dicionários e glossários de outros 

países que foram consultados, a saber: “A glossary of archival and records terminology” da 

The Society of American Archivists, o “Diccionario de Terminología Archivística” do 

Governo Espanhol, o glossário da Canadian Council of Archives e a “Select List of Archival 

Terminology” da University of British Columbia. 
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Observada a ausência do verbete “organicidade”, identificamos o termo “organicity” 

enquanto parte formadora da definição do verbete “interrelatedness” 
47

, por nós traduzido 

como “inter-relação” que foi definido pela Select List of Archival Terminology de acordo com 

nossa tradução e grifo nosso como: “a qualidade de cada documento em um arquivo de ser 

dependente de suas relações funcionais com outros documentos de arquivo. Também 

referido como qualidade orgânica ou organicidade”. 

Duranti (1997) em seu texto intitulado “The Archival Bond”, apresenta parte de um 

projeto de pesquisa desenvolvido junto à Universidade de British Columbia no qual o 

conceito de “archival bond
48

”, por nós traduzido como “vínculo arquivístico”, é apresentado 

no contexto dos estudos da Diplomática e da Arquivologia a fim de contribuir com o desafio 

de “[...] tornar explícito e preservar intacto a longo prazo o vínculo entre os registros 

eletrônicos e os não-eletrônicos pertencentes a um mesmo conjunto” (DURANTI, 1997, 

p.213, tradução nossa).  

Nesse contexto, o vínculo arquivístico é entendido pela autora, segundo tradução 

nossa como “[...] a rede de relações que cada registro
49

 tem com registros a ele relacionados, 

de acordo com sua acumulação” (DURANTI, 1997, p. 215) e entende que a função do vínculo 

arquivístico é a de demonstrar a “confiabilidade e autenticidade” dos registros eletrônicos 

para sua preservação. Duranti explica que: 

 

Além de determinar a estrutura dos fundos arquivísticos, o vínculo 

arquivístico é o principal componente de identificação de cada registro
50

 [...]. 

Porque o vínculo arquivístico é o que transforma um documento em um 

registro, não se pode dizer que os registros são „transações registradas‟. 

Documentos são expressões de uma transação e não são registros até serem 

postos em relação com outros registros, enquanto os documentos que não 

são expressões de uma transação tornam-se registros no momento em que 

eles adquirem uma ligação com outros documentos de arquivo que 

participam da mesma atividade. O vínculo de arquivo pode ser revelado por 

                                                 
47

Interrelatedness: the quality of each document in an archive of being dependent on its functional relations to 

other documents in that archive. Also referred to as organic quality or organicity. Disponível em: 

http://www.slais.ubc.ca/resources/students/Archival_Terminology.pdf. Acesso em: 20 jan. 2012. 
48

 Bond: 1. Algo que se liga, prende, limita ou mantém unida; 2. Um cabo, corda, banda ou ligamento; 3. Algo 

que liga uma pessoa ou pessoas a uma determinada circunstância ou linha de comportamento: o vínculo do 

matrimônio; 4. Algo, como um acordo a amizade, que une pessoas em um grupo; aliança: o vínculo entre as 

nações. [...]. Tradução nossa. Dictionary.com – Inglês - Inglês. Disponível em: 

<http://dic.busca.uol.com.br/result.html?q=bond&group=1&t=10>. Acesso em: 15 fev. 2012. 
49

 A autora apresenta uma definição própria para “registro” criada no escopo do projeto de pesquisa da 

Universidade de British Columbia: “Qualquer documento criado por uma pessoa física ou jurídica no curso da 

atividade prática como um instrumento e um subproduto do mesmo, onde criado significa produzido ou recebido 

e acumulado no decorrer de uma ação ou para servir de referência”. (DURANTI, 1997, p. 216, tradução nossa). 
50

 Ainda que a tradução para “records” para o português mais utilizado seja “documento arquivístico” optamos 

pela tradução literal e uso do termo “registro” uma vez que o termo foi conceituado pela própria autora. 

http://www.slais.ubc.ca/resources/students/Archival_Terminology.pdf
http://dic.busca.uol.com.br/result.html?q=bond&group=1&t=10
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qualquer ordem física dos registros, seu código de classificação ou seu 

número de registro. (DURANTI, 1997, p. 216, tradução nossa). 

 

A noção de vínculo arquivístico anunciada por Duranti (1997), de acordo com a nossa 

percepção, aproxima-se muito da definição apresentada pela Select list of archival 

terminology da Universidade de British Columbia e com a do Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística (2005) em que o vínculo arquivístico (ou orgânico) ocorre quando 

consideradas as relações entre os documentos. Inferimos que esta percepção da organicidade 

enquanto um vínculo é de certa forma reducionista. A redução ocorre em considerar 

prioritariamente a relação entre as partes que constituem o arquivo, ou seja, o fundo.  

Mais do que uma simples ligação (ou vínculo) entre documentos que veiculam 

informações produzidas no decorrer de uma ação, a natureza orgânica vai além, está presente 

também na relação de subordinação entre o próprio arquivo e o organismo ao qual está 

diretamente relacionado conforme apresentado pelo Dicionário de Terminologia Arquivística 

(1996) e o Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia (2008).  

Quando observadas as características do conceito lato de organicidade e a relação 

deste com seus cognatos (orgânico, organismo e órgão) notamos a fragilidade de uma 

definição teórico-conceitual mais aprofundada da organicidade num contexto arquivístico. 

 A noção de organicidade permeia outros conceitos formadores da área uma vez que a 

característica orgânica é a que identifica e diferencia os acervos arquivísticos das coleções. 

Brito (2000) em sua crítica e estudos voltados para a delimitação conceitual da organicidade 

no âmbito arquivístico sinalizou a carência teórica relacionada à organicidade e passados doze 

anos reafirmamos que o cenário pouco mudou. O autor cita que: 

 

Apesar da ausência na maioria dos dicionários e glossários de terminologia 

arquivística, a organicidade aparece como característica importante na 

constituição e compreensão de diversos conceitos arquivísticos, como, por 

exemplo, nos conceitos de fundo, princípio da proveniência, arranjo, 

acumulação, arquivo, além do conceito de organicidade ser considerado, 

[...], o diferencial entre os acervos arquivísticos e as coleções. (BRITO, 

2000, p. 09). 

 

3.2.1 A noção de organicidade e os conceitos de “arquivo”, “fundo”, “principio da 

proveniência”  

 

 A noção de organicidade é um referente que consideramos de grande importância para 

o campo arquivístico uma vez que é a natureza orgânica, ainda que não exclusiva da 



50 

 

Arquivologia, que confere aos conjuntos informacionais o caráter arquivístico. A esse respeito 

Bellotto afirma que: 

 

[...] organicidade, que está vivamente presente na própria conceituação de 

fundo, é o fator que melhor esclarece a diferença entre os conjuntos 

documentais arquivísticos e as coleções características das bibliotecas e 

centros de documentação [...]. (BELLOTTO, 2004, p. 85). 

 

 A importância da organicidade fica ainda mais evidente quando se observa a 

terminologia da área e percebe-se que a noção
51

 de organicidade aparece como característica 

marcante na formação de conceitos de grande importância para a área.  

 Desta maneira, para verificar a dimensão da noção de organicidade na Arquivologia, 

optamos pela análise das definições dos verbetes “arquivo”, “fundo” e “princípio da 

proveniência” segundo algumas obras de referência da área
52

 e segundo a concepção de 

alguns autores da área com a finalidade de verificar os “indícios” da organicidade em 

conceitos formadores da Arquivologia bem como as suas características neste campo de 

conhecimento. 

 Posteriormente, a partir das características relacionadas nos conceitos de “arquivo”, 

“fundo” e “princípio da proveniência” e com base nas características identificadas no item 

anterior sobre o conceito lato de organicidade, indicaremos algumas características da noção 

de organicidade sob a ótica arquivística de acordo com as reflexões realizadas no decorrer das 

análises. 

 

 A definição de “arquivo” e a noção de organicidade 

O termo “arquivo” é caracterizado por ser polissêmico, ou seja, com mais de um 

significado. A polissemia pode ser observada na definição apresentada pelo Dicionário 

Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 19, grifo nosso)
53

: 
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 Utilizaremos o termo “noção” para tratar da organicidade no contexto arquivístico por considerarmos que, 

apesar deste ser amplamente divulgado, ainda requer delimitação teórico-conceitual para que, de fato, seja mais 

do que uma concepção. “Noção: 1. Conhecimento intuitivo; ideia. 2. Conhecimento superficial ou informação 

que se tem sobre algo; 3. Conceito, concepção”. Dicionário Online Aulete. Disponível em:< 

http://dic.busca.uol.com.br/result.html?group=0&t=10&q=no%E7%E3o>. Acesso em: 05 mar. 2012. 
52

 As obras de referência consultadas são as mesmas que utilizamos na Seção 2 “Informação Arquivística” desta 

dissertação. 
53

 Versão online. Disponível em:< http://www.arquivonacional.gov.br/download/dic_term_arq.pdf>. Acesso em: 

29 fev. 2012. 

http://dic.busca.uol.com.br/result.html?group=0&t=10&q=no%E7%E3o
http://www.arquivonacional.gov.br/download/dic_term_arq.pdf
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1. Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade 

coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas 

atividades, independente da natureza dos suportes; 

2. Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o 

processamento técnico, a conservação e o acesso a documentos; 

3. Instalações onde funcionam os arquivos; 

4. Móvel destinado à guarda de documentos. 

 

Em virtude da característica polissêmica do verbete “arquivo”, escolhemos apresentar 

apenas uma definição para o verbete, aquela que estiver mais relacionada às questões 

levantadas nesta seção e que apresente alguma indicação a respeito da organicidade. 

O Dicionário de Terminologia Arquivística (1996, p. 05, grifo nosso) relaciona o 

verbete “arquivo” com o de “fundo”, uma vez que alguns autores consideram ambos 

sinônimos. Segundo o dicionário o termo arquivo corresponde ao: “1. Conjunto de 

documentos que, independentemente da natureza ou do suporte, são reunidos por 

acumulação ao longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. 

Ver também: fundo”. 

Por sua vez, o Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia (2008, p. 24, grifo 

nosso) apresenta uma definição, a nosso ver, muito parecida com a do Dicionário Brasileiro 

de Terminologia Arquivística: “Arquivo: 1. Conjunto de documentos, quaisquer que sejam 

suas datas, suas formas e seus suportes físicos, produzidos ou recebidos por pessoa física ou 

jurídica, ou por instituição pública ou privada, em decorrência de suas atividades”.  

 De acordo com o Diccionario de Terminología Archivística
54

 vinculado pela web site 

do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte do governo espanhol e segundo tradução 

nossa e grifo nosso, arquivo é o “1. Conjunto orgânico de documentos produzidos e recebidos 

no exercício de suas funções por pessoas físicas ou jurídicas, públicas e privadas [...]”. 

 Já o Glossary of Archival and Records Terminology da The Society of American 

Archivists define o verbete “arquivo”
55

 , de acordo com nossa tradução como: 
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 Archivo: 1. Conjunto orgánico de documentos producidos y/o recibidos en el ejercicio de sus funciones por 

las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas. [...] Dicionário de terminologia archivística. Disponível 

em: <http://www.mcu.es/archivos/MC/DTA/Diccionario.html#_a>. Acesso em: 22  fev. 2012.  
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 1. Materials created or received by a person, family, or organization, public or private, in the conduct of 

theirs affairs and preserved because of the enduring value contained in the information they contain or as 

evidence of the functions and responsibilities of their creator, especially those materials maintained using the 

principles of provenance, original order, and collective control; permanent records; 2. The division within an 

organization responsible for maintained the organization‟s records of enduring value. • […] A GLOSSARY OF 

ARCHIVAL AND RECORDS TERMINOLOGY. Disponível em: 

<http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=156>. Acesso em: 22 fev. 2012.  

 

http://www.mcu.es/archivos/MC/DTA/Diccionario.html#_a
http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=156
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1. Materiais produzidos ou recebidos por uma pessoa, família ou 

organização, pública ou privada na condução dos assuntos e preservada em 

virtude do valor duradouro contidas nas informações que contenham prova 

de funções ou responsabilidades de seu criador, especialmente aqueles 

materiais mantidos sob o princípio da proveniência e ordem original; [...]. 

2. A divisão dentro de uma organização responsável pela manutenção da 

organização de registros de valor duradouro [...]. 

 

Ao longo da apresentação das definições percebemos a menção recorrente à relação 

orgânica do arquivo em relação à entidade produtora (pessoa física ou jurídica) e entre os 

conjuntos informacionais que constituem o arquivo. Cabe ressaltar que consideramos o 

arquivo orgânico por pertencer e manter uma relação de subordinação com o organismo 

produtor, conforme observado no conceito lato de organicidade.  

 

 A definição de “fundo” e a noção de organicidade 

 

Outro importante conceito em que identificamos forte aspecto orgânico é o da 

definição de fundo que, por alguns autores, é entendido como o sinônimo de arquivo.  

O Dicionário de Terminologia Arquivística (1996, p.40) define o verbete “fundo” 

enquanto: “Unidade constituída pelo conjunto de documentos acumulados por uma entidade 

que, no arquivo permanente, passa a conviver com o arquivo de outras. Ver também: 

acumulação, coleção” e o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p.87) 

como “Conjunto de documentos de uma mesma proveniência. Termo equivale a arquivo”. 

Com uma definição mais detalhada, o Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia 

(2008, p. 177, grifo nosso) apresenta a definição de “fundo” como “1. Conjunto de peças de 

qualquer natureza que qualquer entidade administrativa, qualquer pessoa, física ou jurídica, 

reuniu automática e organicamente, em razão de suas funções ou atividades. [...]”. 

Verificamos também a ocorrência do verbete “fundo” em alguns dicionários e 

glossários de outros países. O Glossary of Archival and Records Terminology define fundo de 

acordo com nossa tradução e grifo como: “A totalidade do corpo de registros de uma 

organização, família ou indivíduo que tenha sido criado e acumulado como resultado de um 

processo orgânico refletindo as funções de seu criador”
56

.  
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 “The entire body of records of an organization, family, or individual that have been created and accumulated 

as the result of an organic process reflecting the functions of the creator”. A glossary of archival and records 

terminology. Disponível em: <http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=756>. Acesso 

em: 22 fev. 2012. 

http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=756
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O Diccionario de Terminologia Archivística, por sua vez, define como “Conjunto de 

séries produzidas por cada um dos sujeitos produtores que conforme a estrutura de um 

organismo no exercício de suas competências”
57

. 

A definição de fundo foi explorada por diversos autores do campo arquivístico. Dentre 

os autores destacamos os estudos realizados por Duchein (1982-1986), Couture e Rousseau 

(1998) e Bellotto (2007). 

Ao abordar especificamente a noção de respeito aos fundos e apontar para os 

problemas de ordem teórica e aplicabilidade prática, Michel Duchein apresenta aspectos de 

grande importância para a compreensão da dimensão da noção de fundo e das características 

orgânicas relacionadas à constituição dos fundos de arquivo. 

 Ressaltamos que dentre os autores citados, Duchein considera o termo “fundo” 

enquanto uma noção que requer delimitação teórico-conceitual mais aprofundada, os demais 

autores apresentam enquanto um conceito. Segundo Duchein, o respeito aos fundos: 

 

[...] consiste em manter agrupados, sem misturá-los a outros, os arquivos 

(documentos de qualquer natureza) provenientes de uma administração, de 

uma instituição ou de uma pessoa física ou jurídica: é o que se chama de 

fundo de arquivos dessa administração, instituição ou pessoa. (DUCHEIN, 

1982-1986, p. 14). 

 

Na perspectiva canadense, o fundo de arquivo é entendido como: “[...] conjunto de 

documentos de qualquer natureza reunidos automática e organicamente, criados e/ou 

acumulados e utilizados por uma pessoa física, ou moral, ou família no exercício de suas 

actividades ou de suas funções” (COUTURE; ROUSSEAU, 1998, p. 91). Os autores 

explicam ainda que o fundo de arquivo é originado a partir da reunião automática e orgânica 

do conjunto de documentos, pois: 

 

Há, pois, esse carácter de acumulação cronológica (automaticamente) que 

decorre das próprias actividades da pessoa física ou moral e da ordem da 

sua realização, bem como o elo com a missão, os mandatos, os objectivos 

(organicamente) da pessoa física ou moral [...]. (COUTURE; 

ROUSSEAU, 1998, p. 91, grifo nosso). 

 

Devida sua importância na delimitação do arquivo e na atuação profissional do 

arquivista, Duchein lembra que:  
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“Fondo: conjunto de series generadas por cada uno de los sujetos productores que conforman la estructura de 

un organismo en el ejercicio de sus competencias”. Diccionario de terminologia archivística. Disponível em: 

<http://www.mcu.es/archivos/MC/DTA/Diccionario.html#_f>. Acesso em: 22 fev. 2012. 

http://www.mcu.es/archivos/MC/DTA/Diccionario.html#_f
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O interesse prático de tal método parece evidente uma vez que oferece ao 

arquivista uma base segura para seu trabalho de arranjo e inventário. A 

margem do respeito aos fundos todo trabalho arquivístico é arbitrário, 

subjetivo e desprovido de rigor. (DUCHEIN, 1982-1986, p.17). 

 

O autor argumenta ainda que na prática a delimitação do fundo de arquivo não é tão 

pacífica quanto aparenta teoricamente. Estabelecer critérios que ajudem a compreender a 

relação entre o fundo de arquivo e o organismo produtor é tarefa complexa que requer a 

observação atenta de muitas variáveis. Quando se trata de definir o organismo produtor de 

fundos, Duchein recomenda alguns aspectos a serem observados: 

 

a) Para produzir um fundo de arquivos, no sentido atribuído pela 

Arquivística (isto é, um conjunto indivisível de arquivos), um organismo, 

seja público ou privado, deve assumir denominação e existência jurídica 

próprias, resultantes de um ato (lei, decreto, resolução, etc.) preciso e datado; 

b) Deve possuir atribuições específicas e estáveis, legitimadas por um 

texto dotado de valor legal e regulamentar; 

c) Sua posição na hierarquia administrativa deve estar definida com 

exatidão pelo ato que lhe deu origem; em especial, sua subordinação a outro 

organismo de posição hierárquica mais elevada deve estar claramente 

estabelecida; 

d) Deve ter um chefe responsável, em pleno gozo do poder decisório 

correspondente a seu nível hierárquico. Ou seja, capaz de tratar os assuntos 

de sua competência sem precisar submetê-los, automaticamente, à decisão de 

uma autoridade superior. [...]; 

e) Sua organização interna deve ser na medida do possível, conhecida e 

fixada num organograma. (DUCHEIN, 1982-1986, p. 20). 

 

A abordagem de Duchein nos chamou a atenção, pois, além de citar as características 

apresentadas nas definições dos dicionários e glossários da área, o autor foi além em sua 

análise, indicando, inclusive que a real delimitação do fundo e da identificação das relações 

hierárquicas e de subordinação entre o arquivo e o organismo produtor não são facilmente 

identificadas. 

 Diante de tal dificuldade, Duchein apresenta duas perspectivas para compreender tais 

relações: a maximalista e a minimalista. De acordo com o autor: 

 

A primeira consiste em definir o fundo por seu nível mais alto, considerando 

que a verdadeira unicidade funcional (à qual está estreitamente ligada, não 

esqueçamos, a de fundo de arquivos) situa-se na cúpula. Admitiremos, pois, 

neste caso, que o conjunto de arquivos provenientes de todos os serviços e 

estabelecimentos dependentes de um mesmo ministério forma um fundo 

único [...]. A segunda atitude, ao contrário, caracteriza-se por reduzir o fundo 

ao nível da menor partícula funcional possível, considerando que o 
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verdadeiro conjunto orgânico deriva do trabalho dessa pequena célula. 

(DUCHEIN, 1982-1986, p. 19). 

 

Seja a partir de uma perspectiva maximalista, na qual possui como referente um nível 

hierárquico elevado à totalidade do organismo como um todo, ou seja, que considera a parte 

do organismo hierarquicamente inferior e subordinada ao todo, que o fundo de arquivo, o 

estabelecimento claro das relações hierárquicas e de subordinação ao qual o arquivo está 

subjugado, é determinante para a compreensão da natureza orgânica do arquivo. 

A respeito das definições de fundo, Bellotto (2007, p. 129-130, grifo nosso) destaca 

alguns pontos a serem considerados; 

 

- que o fundo abarca documentos gerados/recebidos por entidades 

físicas ou jurídicas necessários à criação, ao seu funcionamento e ao 

exercício das atividades que justifiquem a existência mesma, 

descartando-se, assim, a caracterização de coleção (documentos reunidos por 

razões científicas, artísticas, de entretenimento ou quaisquer outras que não 

administrativas); 

- que os documentos pertencentes a um mesmo fundo guardam relação 

orgânica entre si, constituindo uma unidade distinta, como frisa 

Schellenberg, não podendo seus componentes ser separados, vindo a 

constituir outros agrupamentos aleatoriamente; 

- que a noção de fundo está estritamente ligada ao próprio órgão 

gerador dos documentos, essa noção preside a fixação dos fundos, muito 

embora a produção dos documentos represente a sua primeira idade e o 

estabelecimento do fundo seja uma operação típica do arquivo permanente, 

portanto aplicada a documentos de terceira idade; 

- que para os documentos possibilitarem a constituição de fundo é preciso 

que a entidade produtora seja administrativa e juridicamente consolidada 

[...]; 

- que o fator norteador da constituição de fundo é o órgão produtor, a origem 

do documento, o que ele representa no momento de sua criação. A entidade 

que o gerou, a razão pela qual foi criado e sua função são fatores que o 

marcarão definitivamente, mesmo que a sua utilização pelos historiadores 

seja muito mais ampla e até mesmo muito mais diversificada do que se 

poderia supor quando da produção da informação. 

 

 Notamos que as definições apresentadas para o conceito de “fundo”, assim como as 

considerações dos autores muito nos dizem sobre as relações entre o arquivo e o organismo 

produtor. Inferimos que tais considerações precisam ser estudadas com maior profundidade, 

pois, em muito podem contribuir com as discussões e o entendimento do campo arquivístico.  

 

 A definição de “princípio da proveniência” e a noção de organicidade 
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Associado ao conceito de fundo, o princípio da proveniência (conhecido também pelos 

equivalentes
58

 principio de procedência (espanhol), principle of respect des fonds (francês), 

principle of provenance (inglês) e principio di provenienza (italiano) é considerado acepção 

fundamental do campo arquivístico.  

Segundo definição do Dicionário de Terminologia Arquivística (1996, p. 61) é o 

“Princípio segundo o qual os arquivos originários de uma instituição ou pessoa devem manter 

sua individualidade, não sendo misturados aos de origem diversa” e, de acordo com o 

Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia (2008, p. 301, grifo nosso) “Indica a origem e 

procedência dos documentos que, no decorrer das atividades da instituição, administração 

ou pessoa foram criados ou recebidos, acumulados, conservados. Os documentos são depois 

transferidos a um arquivo intermediário ou a um arquivo permanente; procedência”.  

Couture e Rousseau detalham alguns aspectos abordados nas definições apresentadas 

para o princípio da proveniência e aprofundam características interligadas na relação do fundo 

de arquivo e seu organismo produtor. 

 

O princípio da proveniência, que comporta duas vertentes, define-se como o 

„[...] princípio fundamental segundo o qual os arquivos de uma mesma 

proveniência não devem ser misturados com os de outras proveniências e 

devem ser conservados segundo sua ordem primitiva, caso exista‟ ou „o 

princípio segundo o qual cada documento deve ser colocado no fundo donde 

provém e, nesse fundo, no seu lugar de origem‟. Tanto de um ponto de vista 

teórico como de um ponto de vista prático, a aplicação do princípio da 

proveniência garante, por um lado, a ordem estritamente administrativa que 

preside à organização dos documentos nas unidades e que estes devem 

conservar e, por outro, o valor de testemunho que alguns deles têm. 

(COUTURE; ROUSSEAU, 1998, p. 82). 

 

 A estreita ligação do princípio da proveniência com a noção de fundo e deste com a 

própria concepção de arquivo é detalhada por Bellotto: 

 

[...] consiste em deixar agrupados, sem misturar a outros, os arquivos 

(documentos de qualquer natureza) provenientes de uma administração, de 

um estabelecimento ou de uma pessoa física ou jurídica determinada: o que 

se chama de fundo de arquivo dessa administração, desse estabelecimento ou 

dessa pessoa. Significa, por conseguinte, não mesclar documentos de fundos 

diferentes. Mas esse princípio, na verdade, desdobra-se em dois. [...] o 

primeiro é o princípio do respect des fonds, significando que o arranjo dos 

documentos não pode se desvincular do lugar de onde vieram, devendo estar 

agrupados de acordo com sua origem nos corpos administrativos de onde 

provieram. O segundo princípio é relativo à ordem que tinham os 

documentos quando na primeira e na segunda idade. [...] Assim, ademais de 
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 De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 127). 
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não mesclar papéis de repartição com o de outra, o arquivista teria ainda que 

respeitar o arranjo interno com que esses papéis vieram do órgão de origem. 

Bellotto (2007, p. 131). 

 

Diretamente ligado ao conceito de fundo, a proveniência, considerada por muitos 

autores enquanto princípio fundador da Arquivologia fornece indícios relacionados ao 

organismo produtor e de seu contexto funcional que incidem no estabelecimento dos fundos e 

na própria constituição do arquivo.  

As definições de princípio de proveniência carregam em si características relacionadas 

à organicidade do arquivo e devem ser consideradas como mais um elemento que aponta a 

incorporação da noção de organicidade no campo arquivístico bem como identificado nos 

conceitos de “arquivo” e “fundo”. 

 

3.2.2 As características da noção de organicidade na Arquivologia a partir do conceito 

lato de organicidade 

 

Nos estudos realizados no item anterior, foram verificadas as poucas definições para o 

verbete “organicidade” e o indício das características da organicidade na formação de 

conceitos basilares para a Arquivologia como “arquivo”, “fundo” e “princípio da 

proveniência” e pode-se observar a indicação, direta ou indireta, de relações de hierarquia e 

subordinação que conferem a natureza orgânica, ou seja, enquanto pertencente a um 

organismo, ao arquivo. 

No decorrer da investigação, observou-se que mais do que apontar às características 

relacionadas a noção de organicidade na Arquivologia, faz-se necessário indicar os diferentes 

enfoques para tal noção. Fonseca (2005) ao investigar a trajetória da Arquivologia desde sua 

origem até as rupturas paradigmáticas frente às novas tecnologias de informação e 

comunicação e o pensamento pós-moderno, enfatiza que a própria percepção da natureza 

orgânica no campo arquivístico também sofreu alterações. 

A autora chama atenção não só para a existência da “conexão orgânica” que 

identificamos, mas, para a forma como essa natureza orgânica era compreendida numa 

perspectiva clássica e, atualmente, no escopo das discussões de caráter pós-moderno. Segundo 

a autora, os arquivistas holandeses em seu famoso Manual consideravam que só os arquivos 

oriundos de instituições (pessoas jurídicas) poderiam ser considerados “orgânicos” excluindo, 

portanto, os arquivos provenientes de pessoas físicas.  
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Os órgãos administrativos e os empregados de entidades privadas também 

podem originar um arquivo. [...] No entanto, não abrange o exposto os 

chamados „arquivos de família‟. Constituem estes, por via de regra, um 

aglomerado de papéis e escritos, que os vários membros de determinada 

família [...] reuniram e conservaram. Os documentos de um arquivo de 

família não formam „um todo‟; foram, não raro, agrupados segundo os mais 

estranhos critérios e falta-lhes a conexão orgânica de um arquivo em que o 

define o presente Manual. (ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS 

HOLANDESES, 1975, p. 13 apud FONSECA, 2005, p. 52-53). 

 

Com o passar do tempo e a partir da incorporação de novas reflexões do campo 

arquivístico verificou-se que a natureza orgânica está presente também nos arquivos 

produzidos por pessoa física. Este foi um importante avanço para a compreensão e 

delimitação teórico-conceitual da própria área, porém, ainda numa perspectiva tradicional da 

Arquivologia. Fonseca explica que tal “naturalidade” é entendida em tal contexto como: 

  

Naturalidade: os registros arquivísticos não são coletados artificialmente, 

mas acumulados naturalmente nas administrações, em função dos seus 

objetivos práticos; os registros arquivísticos se acumulam de maneira 

contínua e progressiva, como sedimentos de estratificações geológicas, e isto 

os dotam de um elemento de coesão espontânea, embora estruturada 

(organicidade). (DURANTI, 1994, p. 03 apud FONSECA, 2005, p. 56, grifo 

nosso). 

 

Tal afirmação nos leva a várias considerações. O primeiro ponto que nos chamou a 

atenção foi a própria ideia de naturalidade. De acordo com o Dicionário online Michaelis o 

verbete “naturalidade” 
59

 significa: “1. Qualidade do que é natural; 2. Estado ou modo de ser 

conforme a natureza [...]” e “natural” 
60

, por sua vez: “1. Que pertence ou se refere à natureza; 

2. Produzido pela natureza, ou de acordo com suas leis [...]”. 

Por considerarmos, a partir de uma perspectiva pós-moderna, tudo o que não é 

proveniente da natureza enquanto uma construção social, criada para atender uma necessidade 

específica e dotada de intencionalidade, é que a ideia de naturalidade é questionada. Ainda 

nessa perspectiva, Terry Cook comenta as alterações que tais reflexões ocasionaram no campo 

arquivístico: 

 

[...] Assim, o princípio da proveniência modifica sua perspectiva de 

relacionar um documento diretamente a seu „lugar‟ individual, numa 

hierarquia organizacional tradicional, e se transforma num conceito mais 
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 Disponível em:< http://dic.busca.uol.com.br/result.html?q=naturalidade&group=0&t=10>. Acesso em: 02 

mar. 2012. 
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 Disponível em:< http://dic.busca.uol.com.br/result.html?q=natural&group=0&t=10>. Acesso em: 02 mar. 

2012. 

http://dic.busca.uol.com.br/result.html?q=naturalidade&group=0&t=10
http://dic.busca.uol.com.br/result.html?q=natural&group=0&t=10
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elástico, refletindo as funções e processos na criação dos documentos, 

dentro de organizações em constante mudança, interagindo com uma 

clientela mutável, refletindo diferentes culturas organizacionais, na maioria 

das vezes menos verticalizadas, ligadas em rede de curta duração: 

„proveniência, em suma, está relacionada à função e atividade, mais do que 

a estrutura e lugar. Proveniência passa a ser mais virtual do que física. 

(COOK, 2000, p. 10 apud FONSECA, 2005, p. 63, grifo nosso). 

 

Tendo em vista a análise realizada a partir das definições encontradas na literatura 

arquivística, seja nas obras de referência ou nas reflexões de alguns autores da área, 

destacamos algumas características em tais definições que mencionam os aspectos orgânicos 

enquanto característicos e diferenciadores do que é arquivístico. 

Com o intuito de verificar as características da noção de organicidade no campo 

arquivístico retornemos à definição de organismo de Aristóteles, citada no item anterior. Em 

tal definição pode-se averiguar que a estrutura de um organismo é subordinada à sua 

finalidade e que as partes que a constituem são subordinadas ao organismo, ou seja, ao todo. 

Identificamos também que as “partes” exercem suas próprias funções que estão relacionadas e 

submetidas à finalidade do todo, do organismo. “[...] vale dizer que, a parte só possui seu real 

significado dentro do todo ao qual ela pertence” (BRITO, 2000, p. 17). 

Com base em todo o estudo realizado e a investigação acerca do conceito de 

organicidade na arquivística desenvolvido por Brito (2000) destacamos as características do 

referente selecionado, o conceito de organicidade, a saber: 

 Primeira característica: as “relações orgânicas” significam “relações do organismo 

e/ou órgão”. As relações orgânicas seriam as relações próprias de um organismo e/ou 

órgão uma vez que tanto o organismo (o “todo”) quanto o órgão (“parte” que constitui 

o organismo) possuem finalidades e funções próprias e relacionadas às do organismo; 

 Segunda característica: o arquivo pode ser considerado o próprio organismo, uma 

vez que os conjuntos informacionais que o constituem (fundos) são inter-relacionados 

e subordinados ao “todo arquivístico”.  

 Terceira característica: a relação orgânica do arquivo com o organismo que o 

produziu, relação que pode ser compreendida quando considerados os pressupostos de 

Aristóteles que caracterizam o organismo enquanto o “todo” e as partes que o compõe 

como “órgãos”. Em tal perspectiva o arquivo é orgânico por pertencer ao organismo, 

por ser um órgão com funções específicas e subordinadas às finalidades do todo. 

Pode-se compreender a característica orgânica do arquivo quando se observa uma 

coleção; no caso das bibliotecas, as unidades por ela reunida não dependem do todo, ou seja, 
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são caracterizadas por relações inorgânicas uma vez que quando analisado isoladamente um 

livro, ele encerra em si todo o sentido sem depender da totalidade. Em relação ao documento, 

Brito (2000, p. 18) acrescenta ainda que: 

 

Já um documento retirado de um arquivo não representa inteiramente a sua 

função, pois esta subordina-se à finalidade do todo, do arquivo ao qual o 

documento pertence. O documento precisa das outras partes para fazer 

sentido. 

 

Considerando que a organicidade, enquanto conceito lato está intrinsecamente ligada 

aos seus cognatos “orgânico”, “organismo” e “órgão” e que está principalmente relacionada à 

hierarquia e subordinação das partes para com o todo, verificamos que a noção de 

organicidade no campo arquivístico não está devidamente declarada. 

Observamos certa confusão, talvez pela ausência de esforços em investigar 

teoricamente a questão da organicidade, que ora a organicidade é apresentada na relação entre 

os documentos pertencentes a um arquivo, sem ao menos considerar as relações entre o 

arquivo e o organismo produtor, ora considera-se quase que exclusivamente o contexto de 

produção como a principal “manifestação” orgânica no campo arquivístico. 

Inferimos que um importante ponto de partida para uma real delimitação teórico-

conceitual da organicidade na Arquivologia é a compreensão do conceito lato de organicidade 

e de organismo. A alusão ao corpo humano, às relações entre os órgãos e as funções por este 

desempenhada a fim do pleno funcionamento do organismo como um todo nos ajudam a 

compreender as relações do organismo, ou, em outras palavras, relações orgânicas, que são 

características identificadoras do que é arquivístico. Para isto, segundo a recomendação de 

Tanodi, é necessário que o arquivo seja considerado “[...] un organismo, una individualidad 

en la cual las piezas individuales forman parte de una totalidad” (TANODI, 1960, p. 11 apud 

BRITO, 2000, p. 17). 

Diante do exposto, deparamo-nos com muitos questionamentos e reflexões. Após os 

estudos realizados acerca da organicidade registrados nesta seção observamos que, tendo em 

vista que consideramos a organicidade qualidade do arquivo e não dos documentos 

isoladamente e que, trataremos da informação arquivística e não do documento de arquivo, 

faz-se necessário declarar tal escolha uma vez que o objeto de pesquisa em pauta é a 

preservação da organicidade da informação arquivística e um dos principais objetivos da 

presente pesquisa é justamente problematizar a questão. 
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3.3 A NOÇÃO DE ORGANICIDADE DA INFORMAÇÃO ARQUIVÍSTICA 

 

 

 Iniciamos esta seção ratificando que a organicidade não é uma questão resolvida para a 

Arquivologia. De fato, após os estudos realizados só podemos reafirmar tal proposição. Mais 

do que alguns esclarecimentos, deparamo-nos com inúmeras indagações que apontam a 

emergência em pesquisar a organicidade que, apesar de ser considerada tão importante é, 

ainda assim, pouco investigada talvez por estar tão confortavelmente incorporada ao discurso 

da maioria dos teóricos da área. Dentre várias reflexões destacamos algumas questões que 

vieram à tona ao pesquisador e que indicam a necessidade de aprofundamento teórico da 

organicidade no âmbito arquivístico: 

 A organicidade, de fato, é a característica identificadora do que é arquivístico? Os 

arquivos „refletem‟ natural e organicamente o organismo que o produziu? De que maneira as 

característica orgânicas podem ser identificadas? Se a organicidade é de fato tão importante 

por que os estudos sobre o tema são tão escassos e incipientes? Como um arquivo pode ser 

entendido num âmbito geral se as relações orgânicas não estão bem delimitadas e explícitas?  

 Frente à conclusão de que (1) a organicidade é qualidade do arquivo e (2) de nossa 

escolha epistemológica pela informação arquivística, declaramos nossa decisão pela 

problematização da preservação da organicidade da informação arquivística nesta dissertação. 

Tal escolha orienta-se por considerarmos que, diante das novas tecnologias de informação e 

comunicação bem como a inserção de novos suportes digitais, a abordagem teórica que trata a 

informação arquivística é a mais adequada ao intento desta dissertação.  

Ao indicarmos a organicidade do documento versus a organicidade da informação 

arquivística inferimos, a partir da perspectiva de alguns autores já citados, que a organicidade 

está presente na relação tanto nos fundos que constituem o arquivo quanto na relação entre o 

arquivo e o organismo produtor. 

A escolha epistemológica pela abordagem que privilegia a informação arquivística 

abarca a forma como consideramos a Arquivologia em todos os seus aspectos. Desta forma, 

ao propormos a problematização da preservação da organicidade num âmbito arquivístico, em 

razão de tal escolha epistemológica, trataremos da preservação da organicidade da informação 

arquivística.  

A identificação da organicidade nos conjuntos documentais a partir dos elementos que 

constituem o documento (elementos intrínsecos e extrínsecos) carrega em si a ideia de que o 

documento “reflete” todas as relações entre o organismo e o arquivo e, mais ainda, que o 

arquivista é capaz de verificar, a partir do conjunto documental, tais relações.  
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Outro ponto a ser considerado é que a forma como os documentos são 

tradicionalmente entendidos – estrutura, conteúdo e contexto – já não atendem a atual 

conjuntura em que a plataforma tecnológica disponível modificou e ampliou as possibilidades 

de registro de informação.  

Percebemos tais transformações quando nos deparamos em um arquivo com a 

variedade de suportes informacionais em que cada vez mais importa menos o objeto físico e 

sim seu aspecto conceitual. Fonseca explica ainda que: 

 

O documento se transformou, então, de objeto físico em objeto conceitual, 

controlado por metadados que combinam virtualmente conteúdo, contexto e 

estrutura. Os documentos deixam de serem artefatos fechados: „o documento 

não é mais um objeto passivo, um registro de evidência, mas um agente 

ativo, jogando um papel contínuo na vida de indivíduos, organizações e 

sociedades‟. (FONSECA, 2005, p. 63). 

 

 Considera-se ainda que tais reflexões vão ao encontro à perspectiva pós-moderna que, 

segundo Fonseca (2005, p. 63, grifo nosso) não mais se concentra na guarda e controle de 

documentos, em tal perspectiva: 

 

[...] O foco se transfere do documento em si para o seu contexto de 

produção, do artefato físico para os objetivos de sua criação. A teoria 

arquivística se baseia agora na análise dos processos de criação dos registros, 

mais do que nas metodologias de arranjo e descrição de documentos 

custodiados em instituições arquivísticas.  

 

Ao observarmos a dimensão da noção de organicidade na Arquivologia percebemos 

que, de maneira geral, os autores que tratam desse aspecto consideram que a organicidade está 

presente tanto no próprio conjunto informacional que constitui o arquivo como na relação 

entre o arquivo e o organismo que o produziu.  

Por tais razões, inferimos que em um cenário ideal a organicidade pode ser 

identificada tanto a partir do organismo produtor quanto do próprio conjunto informacional 

que constitui o arquivo, ou seja, quando se percebe com clareza os objetivos que 

possibilitaram a existência do organismo e pode-se reconhecer o complexo das relações entre 

competências, funções e atividades específicas dos órgãos (ou das divisões do organismo). 

Entretanto, salientamos que tais circunstâncias ideais são raramente percebidas no cotidiano. 

 É possível observar empiricamente que, por vezes, o próprio organismo tem 

dificuldades em delimitar o âmbito de sua missão, competências, funções e atividades que são 

atribuídos aos setores que o integram. Cabe ressaltar também que as “demarcações 
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territoriais” entre os organismos produtores de arquivos, considerando a atual conjuntura 

econômico-social, estão cada vez mais complexas e menos evidentes, o que dificulta ainda 

mais a identificação e preservação da organicidade de tais arquivos. 

Enfatizamos ainda a inferência de que a noção de organicidade da informação 

arquivística está presente, tanto no contexto de produção que ocorre no complexo das relações 

políticas, econômicas, sociais e culturais no qual o organismo produtor está inserido e da 

relação deste com o arquivo e o conjunto informacional que compõem o arquivo. 

Consideramos que, com base nos preceitos da Arquivologia pós-moderna, a 

abordagem que privilegia a informação arquivística mostra-se mais adequada à atual 

conjuntura no qual o campo arquivístico está inserido. Desta maneira, problematizaremos a 

noção de organicidade da informação arquivística, ou seja, das características orgânicas – 

relativas ao organismo produtor – presentes na informação arquivística e da importância da 

preservação da natureza orgânica dos arquivos.  

Entendemos que a organicidade da informação arquivística pode ser identificada, a 

priori, no complexo das relações entre organismo e arquivo, a partir da análise dos objetivos 

do organismo bem como as competências, funções e atividades voltadas para atender a tais 

objetivos e, a posteriori, numa análise das relações que o próprio conjunto informacional que 

constituem o arquivo tende a revelar sobre seu produtor no que concerne ao contexto de 

produção e acumulação do próprio arquivo. 

Destacamos que frente à diversidade de suportes informacionais - sejam eles ópticos 

digitais ou analógicos - a permanência da informação arquivística bem como seu contexto de 

produção, faz-se necessária. Inferimos que ao considerarmos a organicidade da informação 

arquivística nos referimos à natureza orgânico-funcional que, segundo Silva (2008): 

 

[a natureza orgânica] 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). 

 

Por tratar-se de um enfoque praticamente inexplorado muitas são as dúvidas e o 

arcabouço teórico é incipiente. Através dos estudos realizados, ressaltamos a necessidade de 

aprofundamento teórico conceitual acerca da organicidade que, de acordo com nossa 

investigação, tem papel central no que concerne a delimitação e compreensão do campo 

arquivístico. Buscamos através da seleção do referente “organicidade”, predicar sobre suas 
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características apresentadas tanto no conceito lato quanto no âmbito arquivístico e, com base 

em tais análises, designar o que denota o conceito propriamente dito. 

 Investigaremos mais a fundo alguns aspectos da organicidade e a noção de 

preservação da organicidade da informação arquivística nas entrevistas junto aos responsáveis 

pelo gerenciamento dos setores de arquivo do Arquivo Nacional e da Fundação Casa de Rui 

Barbosa a fim de tentar elucidar a questão. 

Por fim, por considerarmos que a organicidade é característica identificadora dos 

arquivos e que, a despeito desta, o arquivo consiste numa acumulação arbitrária e 

descontextualizada de informações, apontamos para a necessidade de preservação da 

organicidade da informação arquivística para possibilitar o acesso, atual e futuro, de 

informações que, de fato, sejam inteligíveis num âmbito arquivístico. 
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4 PRESERVAÇÃO DA ORGANICIDADE 

 

 

A preservação é considerada aspecto central e norteador desta pesquisa. Por 

considerarmos que a preservação da organicidade é determinante no que diz respeito ao 

campo arquivístico, apontamos a necessidade de aprofundamento teórico-conceitual do que a 

literatura arquivística entende e pretende por preservação. Para tanto, esta seção apresentará 

uma breve revisão teórica sobre a preservação e, posteriormente, com base na abordagem 

escolhida relacionada à preservação e aos estudos e reflexões abordados nas seções anteriores, 

refletiremos acerca da noção de preservação da organicidade da informação arquivística. 

 

4.1 Preservação: revisão teórico-conceitual 

 

Historicamente, a preservação foi vinculada tanto aos procedimentos de tratamento 

dispensado aos conjuntos documentais quanto nos arquitetônicos com a finalidade de 

recuperar danos físicos dos suportes. Silva salienta que poucas são as abordagens teóricas 

acerca da preservação e que estas, em sua grande maioria, versam sobre a proteção do 

chamado patrimônio artístico, monumentos arquitetônicos, dentre outros.  

Nesse sentido, são raros os autores que tratam da preservação no âmbito informacional 

e que “O reflexo mais evidente disso é que a terminologia da área mantém-se com um 

considerável grau de nebulosidade” (SILVA, 2008, p. 74). 

 No âmbito dos arquivos, o alto grau de nebulosidade que envolve o aspecto 

terminológico da preservação pode ser verificado nas definições para o verbete nos principais 

dicionários da área.  

O Dicionário de Terminologia Arquivística (1996, p. 61) define preservação como 

“Função arquivística destinada a assegurar as atividades de acondicionamento, 

armazenamento, conservação e restauração de documentos” e o Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística (2005, p. 135) define o verbete como a “Prevenção da deterioração 

e danos em documentos, por meio de adequado controle ambiental e/ou tratamento físico ou 

químico”.  

Observamos que o Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia também define o 

verbete “preservação”, a saber: “1. Medidas empreendidas com a finalidade de proteger, 

cuidar, manter e reparar ou restaurar os documentos. [...] 2. Definição de critérios adequados 
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de armazenamento e uso de documentos, em condições ambientais ótimas para sua guarda, 

evitando-se, desta forma, danos”. 

 Em uma análise superficial às três definições apresentadas pelos dicionários da área 

para o verbete “preservação”, podemos observar que é recorrente a vinculação do conceito de 

preservação com a conservação e a restauração. Percebemos também que a preservação é 

entendida enquanto um procedimento estritamente ligado ao controle ambiental e tratamento 

físico/químico, fato que fornece elementos para a confusão terminológica entre 

“preservação”, “conservação” e “restauração”. 

 Ward (1992) apud Silva (2008) comenta sobre o significado dos termos “preservação”, 

“conservação” e “restauração” e da relação mais próxima entre a preservação e a conservação. 

Segundo a autora “Conservación” corresponde ao conservations/preservation (no inglês) e a 

conservation (em francês). O especialista em conservación tem como correspondente o 

conservator/conservation scientist (inglês) ou o professionnel de la conservation (francês). O 

conservator atua tanto na conservação quanto na preservação, e o restorer, apenas na 

restauração. 

A confusão terminológica observada em relação à preservação aos poucos vai se 

modificando aos poucos. Zúñiga (2005, p. 44) lembra que “O Brasil acompanha de longe essa 

mudança de entendimento dos fazeres da preservação, tentando administrar tanto quanto 

possível o razoável caos conceitual”. A autora afirma também que é por conta dos 

procedimentos e maior delimitação conceitual da conservação preventiva que uma concepção 

mais ampla em relação à preservação foi se delineando. Segundo a autora: 

 

O quadro conceitual que envolve procedimentos do que se convencionou 

chamar de preservação só recentemente começa a se delinear de forma mais 

clara, com a adesão de alguns países europeus, como a França e a Inglaterra, 

aos métodos e técnicas preconizados pela chamada conservação preventiva. 

Aos poucos, seguindo linha de trabalho desenvolvida a partir dos Estados 

Unidos, em oposição à nossa matriz cultural europeia, vão se firmando os 

conceitos referentes à preservação, conservação, restauração de bens 

culturais móveis, bem como o de conservação preventiva, o mais recente de 

todos. (ZÚÑIGA, 2005, p. 27). 

 

Com a delimitação dos aspectos teóricos e práticos relacionados à preservação, 

consideramos que as intervenções de reparação e às voltadas para a restauração de itens 

específicos foi dando lugar a ações mais relacionadas à formação profissional do arquivista. O 

foco das ações preservacionistas, em tal circunstância, transfere-se do específico para o geral 

e cada vez mais voltadas para a prevenção planejada e integrada.  
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Sob tal perspectiva, considera-se que mais do que o tratamento a um conjunto 

informacional específico, através de uma ação pontual e de curto prazo, a preservação integra 

um complexo de atividades de cunho gerencial e político de longo prazo voltado para o acesso 

à informação. 

 

De fato, o conceito não é totalmente novo. Estava no ar há muito tempo, 

tempo demais. Já no século XIX Adolphe Napoleón Didron escreveu: 

conservar o máximo possível, reparar o menos possível e não restaurar por 

preço nenhum, deixando entender que seria preciso intervir o menos possível 

sobre o objeto para assegurar a autenticidade de sua mensagem. (FRONER; 

ROSADO, 2008, p. 13). 

 

 Considerando que a restauração, ou seja, as intervenções físico/químicas não 

correspondem a uma tarefa arquivística, uma vez que o arquivista não é instruído para tal 

atividade, faz-se necessário compreender a definição de conservação preventiva, tarefa típica 

da gestão de arquivos. Ingrid Beck (2006) com base em uma definição do National Archives 

of Australia cita que: 

 

A conservação preventiva se refere a um conjunto específico de ações não 

invasivas de preservação, sem nenhum tratamento de intervenção física ou 

química. Objetiva prevenir ou sustar a deterioração, ou retardar o seu 

processo, ou ainda, produzir uma substituição potencial por meio de 

determinados procedimentos de reprodução que mantenham cópias 

inalteradas. Preservação preventiva não é reparo, desacidificação ou 

migração, que são ações de intervenção ativa, que afetam o documento. 

Também não é restrita às atividades das equipes de preservação, mas é parte 

integral de todas as atividades, da aquisição, seleção, arranjo até a provisão 

de acesso, e toda a equipe institucional assume responsabilidades para a 

preservação preventiva apropriada em suas funções, baseada em normas e 

recomendações. A conservação preventiva inclui o estabelecimento e 

implementação de um plano de manutenção de acervos, que inclui 

armazenamento, manuseio e condicionamento adequados, de procedimentos 

de embalagem e transporte e de determinados procedimentos de reprodução. 

(BECK, 2006, p. 18-19). 

 

A percepção mais ampla relacionada à preservação é por nós como a mais adequada 

aos pressupostos desta dissertação. Optamos por tratar do tema com base na concepção 

teórica preconizada pelos teóricos da “Preservation of Information Specialization” da 

University of Michigan, abordados por Silva (2008) e que abarcam a definição e aplicação da 

preservação que julgamos mais adequadas à discussão por nós proposta. 

Helen Forde acrescenta ainda algumas das características da preservação de acordo 

com a abordagem escolhida: 
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A totalidade dos processos e operações envolvidas na estabilização e 

proteção dos documentos contra danos ou deterioração e no tratamento de 

danos ou documentos deteriorados. Preservação também pode incluir a 

transferência de informação para outro suporte, como o microfilme. 

(FORDE, 1999, p. 21, tradução nossa). 

 

Conway (2005, p. 497, tradução nossa), por sua vez, chama atenção para a necessidade 

de distribuição de recursos “[...] humanos, físicos e monetários” como importantes aspectos 

da preservação tendo em vista que: 

 

A essência do gerenciamento de preservação está na alocação de recursos. 

Pessoas, fundos e materiais devem ser requeridos, organizados e postos em 

operação para assegurar que será dada proteção adequada às fontes de 

informação. A preservação preocupa-se com os objetos propriamente ditos e 

com a evidência – que Michael Buckland (1991) chama de „informação 

enquanto coisa‟ – embutida no conteúdo intelectual dos objetos. 

Investimentos eficazes em processos de preservação não podem ser adotados 

sem um compromisso com a obtenção de resultados reais. (CONWAY, 

2001, p. 14 apud SILVA, 2008, p. 74). 

 

 Notamos, portanto, que a abordagem da preservação apresentada busca muito mais do 

que a estabilidade dos suportes documentais. Mostra-se como uma noção ampla que requer 

administração para ter condições de ser uma ação contínua. Nesse sentido, Paul Conway 

afirma que a preservação prevê gerenciamento dos custos envolvidos nas ações 

preservacionistas com vistas à “[...] proteção adequada à informação histórica de valor 

duradouro para acesso pelas gerações atuais e futuras”. (CONWAY, 2005, p. 497, grifo nosso, 

tradução nossa). 

Na mesma linha, Sherelyn Ogden (2001, p. 07) complementa que o planejamento de 

um programa de preservação não deve ser considerado enquanto algo complexo, que exija 

conhecimentos aprofundados por parte do arquivista sobre os componentes químicos dos 

materiais dentre os demais conhecimentos técnicos. Muito pelo contrário, segundo o autor 

“[...] a tarefa assemelha-se muito a outros processos de decisão administrativa: trata-se da 

distribuição de recursos disponíveis entre as atividades e funções mais importantes, de acordo 

com a ordem de prioridade na missão de uma instituição”. Neste caso, a preservação deve ser 

pensada como uma das tarefas arquivísticas de gestão e integrada às demais atividades 

enquanto parte da administração de arquivos. 

Ingrid Beck (2006) ao tratar do ensino da preservação de documentos nos cursos de 

Arquivologia e Biblioteconomia considera também a preservação sob uma perspectiva 

gerencial. De acordo com a autora “A preservação requer administração e não restauração 
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[...]” (ALBADA, 1987 apud BECK, 2006, p. 03, grifo nosso) e que, sob o aspecto 

administrativo da preservação, convém estabelecer planejamento e elencar prioridades sobre a 

utilização de recursos em tal atividade. 

 Ainda com base nas reflexões de Beck (2006), entendemos a preservação enquanto 

um aspecto abrangente que, além de procedimentos que objetivam retardar ou prevenir a 

deterioração dos suportes informacionais, envolvem decisões integradas de natureza 

administrativas, políticas e tecnológicas a fim de possibilitar o acesso atual e futuro. De 

acordo com a autora, a preservação pode ser definida como: 

 

[...] todas as ações que podem ser adotadas com o propósito de assegurar a 

acessibilidade presente e de longo prazo da forma física, do conteúdo 

informacional e dos metadados relevantes dos registros documentais, 

incluindo aquelas empreendidas para influenciar os criadores dos registros, 

no processo que antecede a aquisição e seleção. (BECK, 2006, p. 18). 

 

 Com forte viés gerencial, a preservação, de acordo com a perspectiva adotada, requer 

planejamento e definição de prioridades frente à impossibilidade de se preservar a totalidade 

do que é produzido pelo ser humano. Por tais motivos, consideramos que a preservação: 

 
 [...] deve ser uma atividade desenvolvida de forma abrangente, com 

planejamento e políticas elaboradas em consenso, identificando o que deve 

ser preservado. Para ele, a preservação envolve três atividades principais: 1. 

Adequação dos ambientes à preservação; 2. Os tratamentos individualizados 

de restauração e conservação; e 3. A transferência de conteúdo intelectual de 

um formato para outro, no caso da microfilmagem, a digitalização e 

migração continuada de mídias digitais. (HAZEN, 1997, p. 4 apud BECK, 

2006, p. 23). 

 

A partir de uma abordagem ampla e essencialmente gerencial da preservação, notamos 

que esta visa mais do que ações preservacionistas isoladas, relaciona-se às atividades 

realizadas no arquivo e deve estar presente desde o momento em que o conteúdo 

informacional é gerado, visando além de sua permanência, o acesso atual e futuro das 

informações. Ingrid Beck acrescenta que: 

 

Entende-se que a preservação somente tem sentido quando se está vinculada 

ao acesso, e por isto a organização e custódia responsável fazem parte de seu 

processo. A conservação preventiva amplia o foco de ação para os conjuntos 

documentais, e os procedimentos buscam a melhoria das condições 

ambientais, de proteção física e segurança dos acervos, para um efeito de 

longo prazo. (BECK, 2006, p.17). 
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Helen Forde observa que manter a informação acessível, não só no seu aspecto físico 

como também de seu conteúdo informacional, envolve inúmeros custos. Ressalta também que 

tradicionalmente a preservação encontra-se desagregada dos demais fazeres arquivísticos 

comprometendo, portanto, aspectos caros à preservação como a questão da continuidade. A 

autora argumenta ainda que:  

 

Sem as estratégias de preservação, o acesso aos documentos não será 

possível e estes, ao deixarem de existir, direitos humanos básicos seriam 

negados. Quando os profissionais, do primeiro ao último escalão, 

entenderem isso, as medidas de preservação serão muito mais eficazes. 

(FORDE, 1999, p. 21). 

 

O imperativo da continuidade quando tratamos da preservação está diretamente 

vinculado à propagação e ampliação da plataforma tecnológica ligada à informação e 

comunicação. Silva explica que tais mudanças impulsionaram tal aproximação, fato que 

resultou na ideia de preservação contínua e em longo prazo: 

 

Por preservação contínua e em longo prazo entende-se o conjunto de ações 

implementadas para garantir durabilidade e permanência aos suportes que 

contem a informação.  Tais ações constituem um amplo espectro de 

atividades, estratégias e decisões que reúnem desde as possibilidades 

oferecidas pela plataforma tecnológica disponível (intervenções de 

conservação física, microfilmagem, digitalização, reformatação e 

reprodução etc.) até planejamentos, programas e projetos que envolvem 

responsabilidades técnicas, administrativas, recursos financeiros e humanos. 

A preservação é caracterizada por ser uma intervenção abrangente e que 

requer continuidade no tempo. Isso se torne premente com as novas 

tecnologias de informação e comunicação, porque a recuperação da 

informação registrada nesses novos suportes exige que, além da preservação 

desses novos materiais, sejam preservados também os respectivos 

elementos lógicos (software, aplicativos, sistemas operacionais, redes etc.). 

Para isso, a preservação não pode ser mais realizada de forma intermitente e 

inconstante. (SILVA, 2008, p. 85). 

 

Entendemos, desta maneira, a preservação enquanto uma função estratégica, parte do 

conjunto de ações da gestão de arquivos sob a responsabilidade do arquivista e que fornece 

possibilidades de acesso à informação arquivística. Desta maneira: 

 

[...] a preservação é componente indissociável do fazer e do pensar 

arquivísticos deriva da ideia de que somente é possível classificar, avaliar, 

organizar, descrever, recuperar, disseminar e dar acesso à informação 

arquivística que esteja registrada e preservada em algum suporte material. 

(SILVA, 2008, p.76). 
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O termo “possibilidade” em detrimento à “garantia”, este recorrente na literatura, foi 

escolhido por representar importante aspecto para a compreensão da preservação de acordo 

com a abordagem adotada, nesse caso, os procedimentos executados assim como as demais 

ações previstas nos procedimentos de gerenciamento da informação são indicativos da 

possibilidade de posterior acesso à informação que hoje é gerenciada com vistas à sua 

preservação.  

Nesse sentido, buscamos desconstruir a ideia de que atividades isoladas e restritas de 

preservação são suficientes para possibilitar o acesso à informação devidamente inserida em 

seu contexto de produção. A falsa impressão de que a preservação garante o acesso e mantém 

os acervos definitivamente preservados são muito comuns. O‟Tolle questiona que: 

 

Mas o que os arquivistas realmente querem dizer quando falam sobre suas 

participações com os registros permanentes? Como observou Leonard 

Raport permanente é “um termo conveniente para que nenhum substituto 

venha à mente”. A intemporalidade de um termo é difícil de entender, mas, a 

ideia de permanência, no entanto, oferece todos os confortos de qualquer 

absoluto. O significado de uma palavra é tão evidente, por que deveria nos 

preocupar? Dizer que os registros de arquivo são permanentes parece fixar o 

seu caráter de independência e de estabelecer, além do desafio, toda a 

extensão da responsabilidade do arquivista para eles. (O‟TOLLE, 1989, p. 

477, grifo nosso, tradução nossa). 

 

Forde observa que manter a informação arquivística acessível, não só no seu aspecto 

físico como também em seu conteúdo informacional, envolve inúmeros custos. Ressalta 

também que tradicionalmente a preservação encontra-se desagregada aos demais fazeres 

arquivísticos comprometendo, portanto, aspectos caros ela no que concerne a questão da 

continuidade das ações preservacionistas. A autora argumenta ainda que: 

 

Sem as estratégias de preservação, o acesso aos documentos não será 

possível e estes, ao deixarem de existir, direitos humanos básicos seriam 

negados. Quando profissionais, do primeiro ao ultimo escalão entenderem 

isso, as medidas de preservação serão muito mais eficazes. (FORDE, 1999, 

p. 21-29 apud SILVA, 2008, p. 77). 

 

Os aspectos ligados à continuidade da preservação estão diretamente relacionados à 

disseminação das tecnologias de informação e comunicação. Silva (2008) explica ainda que 

tais mudanças impulsionaram esta aproximação, fato que possibilitou a preservação contínua 

e em longo prazo. O autor afirma que: 
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Por preservação contínua e em longo prazo entende-se o conjunto de ações 

implementadas para garantir durabilidade e permanência dos suportes que 

contêm informação. Tais ações constituem um amplo espectro de atividades, 

estratégias, e decisões que reúnem desde as possibilidades oferecidas pela 

plataforma tecnológica disponível (intervenções de conservação física, 

microfilmagem, digitalização, reformatação e reprodução, etc.) até 

planejamentos, programas e projetos que envolvem responsabilidades 

técnicas, administrativas, recursos financeiros e humanos. A preservação é 

caracterizada por ser uma intervenção abrangente e que requer continuidade 

no tempo. Isso se torna premente com as novas tecnologias de informação e 

comunicação, porque a recuperação da informação registrada nesses novos 

suportes exige que, além da preservação desses novos materiais, sejam 

preservados também os respectivos elementos lógicos (software, aplicativos, 

sistemas operacionais, redes, etc.). Para isso, a preservação não pode ser 

mais realizada de forma intermitente e inconstante. (SILVA, 2008, p. 85). 

 

Integrar a preservação às demais funções arquivísticas implica em considerá-la no 

mesmo patamar de tarefas já consagradas pelos teóricos da área (como a classificação, 

avaliação, dentre outras). Silva (2008) lembra que, de acordo com tal perspectiva, a 

preservação deve ser incorporada pelo ensino e pesquisa em Arquivologia sob um viés 

gerencial, direcionado para o planejamento e menos para intervenções físicas em documentos. 

Nessa mesma linha, Sherelyn Ogden (2001, p. 07) complementa que o planejamento 

de um programa de preservação não deve ser considerado enquanto algo complexo, que exija 

conhecimentos aprofundados por parte do arquivista sobre os componentes químicos dos 

materiais e aspectos técnicos. Muito pelo contrário, segundo o autor “[...] a tarefa assemelha-

se muito a outros processos de decisão administrativa: trata-se da distribuição de recursos 

disponíveis entre as atividades e funções mais importantes, de acordo com a ordem de 

prioridade da missão de uma instituição”.  

 Com base na perspectiva adotada de que a preservação é uma tarefa integrada às 

demais tarefas arquivísticas, que requer planejamento e continuidade para possibilitar o 

acesso atual e futuro das informações, inferimos que, num ponto de vista arquivístico, a 

seleção do que deve ser preservado corresponde, simultaneamente, a escolha do que será 

destruído.  

Desta forma, refletimos sobre o que a priori deve ser preservado nos arquivos, frente à 

impossibilidade de se preservar tudo e a necessidade de estabelecer prioridades quanto à 

preservação e é neste contexto que nos deparamos com a noção de preservação da 

organicidade da informação arquivística. 
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4.2 A PRESERVAÇÃO DA ORGANICIDADE DA INFORMAÇÃO ARQUIVÍSTICA 

  

As diferentes percepções e reflexões acerca do cotidiano e de um dado arcabouço 

teórico que culminam na adoção e indicação de uma nova noção estão carregadas de 

incertezas e de questionamentos. É nesse contexto, imerso numa perspectiva conhecida como 

pós-moderna, pós-custodial e científica da Arquivologia, que repensamos e questionamos 

aspectos até então tidos como naturais e não problematizados. 

Conforme citado na introdução desta dissertação, as primeiras reflexões tiveram 

origem quando observado o tipo de tratamento dispensado aos documentos fotográficos no 

interior dos arquivos. Observamos que embora estes fossem produzidos e acumulados no 

decorrer das atividades de um determinado organismo, recebiam tratamentos relacionados à 

organização diferenciado dos demais documentos; eram desmembrados de seu local de 

origem e dos demais documentos relacionados a ele e compunham álbuns, ou seja, eram 

reunidos artificialmente sem que as características orgânicas fossem consideradas. 

Consideramos também que as características de fragilidade quanto ao 

acondicionamento e manuseio do suporte demandavam ações preservacionistas específicas 

para sua proteção, que, segundo inferência nossa, ocasionou a organização “segundo o 

suporte” e a formação de coleções artificiais no interior do arquivo. 

Diante de tal cenário, ficou claro que (1) é facilmente perceptível a dificuldade com 

que a teoria arquivística lida com os suportes considerados “especiais”, como os audiovisuais 

e digitais; (2) que as ações preservacionistas deveriam ir além da proteção dos suportes 

informacionais, que deveria considerar a preservação dos conteúdos informacionais e de seu 

contexto de produção e (3) que a concepção tradicional de documento enquanto artefato já 

não é suficiente no panorama atual em que as novas tecnologias de informação e comunicação 

ocupam seu lugar nos arquivos. 

As respectivas proposições, ainda que fundamentadas na observação de um dado 

campo empírico, impeliram a problematização de tais reflexões nesta dissertação. Os estudos 

realizados no decorrer deste trabalho indicaram que as impressões e estranhamentos 

destacados estão diretamente ligados aos pressupostos de autores que defendem uma 

abordagem pós-moderna dos arquivos. 

 

O pós-modernismo, desta forma, pode ser extremamente libertador e 

construtivo (em ambos os sentidos: de ser positivo e de construir coisas). A 

desconstrução proposta não se trata de destruir em intermináveis críticas 

relativistas, mas sobre a construção, em ver de novo e imaginar que é 
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possível quando os chavões e ideologias são removidos. É um modo de 

investigação, de leitura, e de análise que gera uma energia para abertura 

necessária para a genuína mudança. É uma mentalidade de que “deve ser 

aberto, poroso, experimental, não programável, auto-questionador, exposto e 

inventivo” (COOK, 2001, p. 22, tradução nossa). 

 

Consideramos que a abordagem de uma arquivologia “pós-moderna” ou “pós-

custodial” surgiu no Canadá dos anos 90 e que o autor Terry Cook foi um de seus principais 

representantes. Em seus pressupostos tendo como base o pensamento pós-moderno, Cook 

argumenta sobre as emergentes reconceituações e mudanças que o campo arquivístico deverá 

sofrer frente um cenário pós-moderno. Ressalta, dentre outras características, a 

desnaturalização da teoria e práticas arquivísticas e propõe uma análise crítica e questionadora 

que impulsionarão tais desnaturalizações. 

Tais mudanças sugerem uma nova percepção para o campo arquivístico. Considera 

uma nova perspectiva em que o objeto, as entidades fundamentais e a metodologia adotada 

pela área são repensados diante da inserção de novas tecnologias de informação e 

comunicação.  

Fonseca (2005) lembra que os preceitos pós-modernos que tiveram origem no Canadá 

na década de 90, embora proponha discussões profundas que, para alguns autores, representa 

uma mudança de paradigma no campo arquivístico, divide espaço com as premissas da 

Arquivologia clássica. As diferentes correntes teóricas e as diversas realidades arquivísticas 

incidem diretamente sobre a perspectiva adotada acerca dos arquivos.  

Neste período de transição, convivemos com as ideias de autores ligados a uma 

abordagem tradicional da área e, concomitantemente, com os defensores do pensamento pós-

moderno e pós-custodial. Sob tais aspectos, Fonseca afirma que: 

 

Para a realidade latino-americana, na qual nem os preceitos de uma 

arquivologia positivista foram consolidados, nem se conseguiu restabelecer 

relações “administrativas” com os órgãos da administração pública, é 

bastante inquietante pensar em termos de uma arquivologia pós-custodial, 

destinada a lidar com os registros de uma realidade cada vez mais “virtual”. 

(FONSECA, 2005, p. 65). 

 

O caráter cada vez mais “virtual” dos arquivos é enfatizado pela maioria dos autores 

que partilham do pensamento pós-moderno. A ideia de virtualidade foi bastante vinculada 

para representar a fase de rápidas e profundas mudanças que mudaram as relações sociais, 

uma vez considerado o grande impacto ocasionado pela inserção de novas tecnologias de 

informação e comunicação. 
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Observamos que no campo arquivístico, o impacto ocasionado pelas novas formas de 

comunicação e maior diversidade e aprimoramento da plataforma tecnológica impulsionou 

novos olhares sobre o arquivo e o contexto no qual este está inserido. 

Fonseca (2005) cita que numa abordagem tradicional da Arquivologia o foco era a 

custódia e o controle dos conjuntos documentais e em tal perspectiva o documento de arquivo 

era considerado a entidade central da teoria e prática arquivísticas. Silva (2006) caracteriza tal 

período como “custodial, historicista, patrimonialista e tecnicista” e ressalta algumas das 

principais características do período: 

 

[...] primado da História como fonte legitimadora e matriz modeladora 

(formadora); necessidade custodial extrema tanto para alimentar o discurso 

historiográfico e ideológico de preservação/exaltação da identidade 

cultural/nacional, como para sustentar o mercado dos bens materiais antigos 

e raros e dos objectos de Arte (antiquários, alfarrabistas, galeristas); e 

operacionalização do acesso (controlado) e das condições de custódia através 

de um corpo de normas e de procedimentos (dimensão técnica), muitos 

empíricos (baseados no senso comum), vários anacrônicos (em face à 

sucessivas alterações tecnológicas e outras) e alguns científicos 

(procedentes, sobretudo, na área do restauro e da conservação por intermédio 

da Química, da Física, da Biologia, etc.) (SILVA, 2006, p. 158). 

 

Diante do cenário que compunha a perspectiva clássica da Arquivologia conforme 

apresentada por Silva (2006) podemos considerar os efeitos de tal abordagem imersa num 

ambiente de rápidas transformações do mundo pós-moderno. As mudanças provenientes do 

pensamento pós-moderno para na Arquivologia sugerem a desconstrução e problematização 

do que é tido como natural e inquestionável. Sobre tal aspecto, Cook afirma que: 

 

O pós-modernismo, portanto, incentiva atráves da análise crítica de 

desconstrução, a fragmentação do antigo quadro modernista em múltiplos 

pontos de vista que são essenciais no mundo globalizado. O que, então, é o 

pós-modernismo a partir de uma perspectiva arquivística? [...] caracterizaria 

o pós-modernismo no âmbito dos arquivos focando o contexto por trás do 

texto, sobre as relações de poder que moldam o patrimônio documental, a 

estrutura dos documentos, os sistemas de informação, convenções narrativas 

e processos de negócios [...]. Indo mais longe, fatos representados em textos 

não podem ser separados de suas interpretações em curso e do passado, nem 

o autor do assunto, o autor do ato de criação, nem a autoria dos contextos 

sociais mais amplos nos quais este está inserido. (COOK, 2001, p. 25, 

tradução nossa). 

 

A proposta de desconstrução pós-moderna de Terry Cook, de certa forma, contempla 

as questões destacadas no início deste item. Propõe que os conceitos formadores do campo 

arquivístico não sejam considerados verdades universais sacralizadas, contudo, são dinâmicos 
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e em constante transformação uma vez que “[...] refletem mudanças na natureza dos registros, 

de criação das organizações, e os mais amplos, os aspectos culturais, legais, tecnológicos, 

sociais e tendências filosóficas da sociedade”. (COOK, 2001, p. 29, tradução nossa). 

Nesse sentido, o pós-modernismo incita, portanto, que o arquivo bem como os 

registros que o integram, sejam vistos enquanto conceitos dinâmicos, ou seja: 

 

[...] deslocamento do olhar para os registros enquanto produtos passivos da 

atividade humana ou administrativos considerando-os, portanto, agentes 

passivos em constante evolução atuantes na formação da memória humana e 

organizacional; mudança em já não considerar o contexto da criação dos 

registros “descansando” dentro de uma estrutura hierárquica organizacional 

estável, no entanto, situam os registros enquanto integrantes de redes de 

fluxos de trabalho funcionais. (COOK, 2001, p. 29, tradução nossa). 

 

Por considerar, portanto, o dinamismo e a forte influência dos aspectos sociais e 

intencionalidades na formação dos conceitos e da maneira como vemos e entendemos os 

arquivos, inferimos que a noção de preservação da organicidade da informação arquivística 

está diretamente ligada a tais pressupostos.  

Com base nos estudos até então realizados de vários conceitos formadores da área 

(como o conceito de documento, informação arquivística, a noção de organicidade e de 

preservação) deduzimos que a problematização de tais conceitos é contemplada pela 

perspectiva pós-moderna, logo, a noção de preservação da organicidade da informação 

arquivística encontra em tal abordagem fórum privilegiado para sua problematização. 

Inferimos também, a partir da análise dos pressupostos de Cook, que a organicidade 

ocupa aspecto central na proposta pós-moderna. O documento enquanto objeto físico já não é 

tão representativo quando o contexto orgânico-funcional no qual está inserido. Estejam eles 

em meios físicos ou digitais, os arquivos já não são vistos enquanto acumulações naturais em 

que se tem refletidos naturalmente as relações com o organismo produtor no qual os arquivos 

estão inseridos. Mais do que isso, convém focar nas relações orgânicas, ou como citamos 

anteriormente, nas relações com o organismo para dar inteligibilidade ao arquivo, 

independente da natureza de seus suportes ou de sua acumulação. 

A teoria arquivística, frente às premissas vinculadas pela perspectiva pós-moderna ou 

pós-custodial, se depara com novos questionamentos. Fonseca (2005, p. 63) explica que: “A 

teoria arquivística se baseia agora na análise dos processos de criação dos registros, mais do 

que nas metodologias de arranjo e descrição de documentos custodiados em instituições 

arquivísticas”.  
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Inferimos que a “análise dos processos de criação dos registros” corresponde à 

identificação da organicidade, ou seja, que a organicidade está presente tanto na relação dos 

conjuntos informacionais que integram o arquivo como na relação do arquivo com seu 

contexto de produção e que, por tal razão, a organicidade assume papel central na chamada 

Arquivologia pós-moderna ou pós-custodial. 

Fonseca inspirada em Thomassen (1999) cita ainda uma das principais mudanças 

advindas com o pensamento pós-moderno no campo arquivístico e afirma que o objeto da 

Arquivologia, em tal contexto, centra-se na informação arquivística, na “[...] informação 

gerada pelos processos administrativos e por eles estruturada de forma a permitir uma 

recuperação em que o contexto organizacional desses processos seja o ponto de partida”. A 

autora acrescenta ainda que: 

 

Ficam claros, desta forma, os dois níveis de informação contidos num 

arquivo: a informação contida no documento de arquivo, isoladamente, e 

aquela contida no arquivo em si, naquilo que o conjunto, em sua forma, em 

sua estrutura, revela sobre a instituição ou sobre a pessoa que o criou. 

(FONSECA, 1996, p. 41). 

 

A relação entre a plataforma tecnológica e suportes informacionais cada vez mais 

diversificados e o objetivo dos arquivos em preservar a organicidade a fim de possibilitar o 

acesso às informações fomenta importantes discussões diretamente relacionadas à noção de 

preservação da organicidade da informação arquivística. Sobre tal aspecto, Ingrid Beck 

detalha que: 

 

Com a inclusão de novos suportes documentais e recursos tecnológicos cada 

vez mais sofisticados, objetivando a preservação e o acesso, o suporte como 

artefato tende a perder a sua relevância. Para Jambeiro „a convergência 

tecnológica cancela, com efeito, a validade de fronteiras entre diferentes 

tipos de serviços de informação, e suprime as linhas divisórias – até agora 

consideradas como naturais – entre informação privada e de massa, entre 

meios baseados em som e vídeo, entre as imagens baseadas em emulsão e as 

eletrônicas, e mesmo a fronteira entre o livro e a tela”. (BECK, 2006, p. 19). 

 

Visto que a perspectiva pós-moderna enfatiza o “contexto por detrás do texto” 

conforme enunciado por Terry Cook, as características orgânicas se sobrepujam à análise de 

documentos isolados de seu contexto. Num cenário pós-moderno, a informação arquivística, 

ou seja, a informação de arquivo a ser considerada é aquela que revela sobre as relações entre 

o organismo produtor e o arquivo, bem como do conjunto de informações que compõem o 

arquivo em si.  
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Na medida em que a organicidade da informação arquivística assume uma posição 

central na abordagem pós-moderna, a preservação, a nosso ver, parece ser uma discussão 

inadiável e indissociável da proposta pós-moderna e pós-custodial. Fonseca acrescenta que: 

 

A preservação não mais será voltada para a restauração, conservação e 

guarda adequada dos documentos físicos; ao contrário, seu principal objetivo 

será a migração e emulação constantes dos conceitos e inter-relações que 

agora definem os documentos eletrônicos para novos softwares. O 

importante, agora, é a preservação de conteúdos. (FONSECA, 2005, p. 64). 

 

Rondinelli e Rocha (2006, p. 33) explicam que as peculiaridades do documento digital 

em contraponto com o documento textual motivaram tais transformações “[...] o papel foi 

substituído pelo magnético ou ótico; os símbolos deixaram de ser o alfabeto e desenhos para 

serem dígitos binários; a leitura, antes direta, passou a ser indireta [...]” em tais circunstâncias 

a leitura depende simultaneamente de software e hardware e no caso dos documentos digitais 

a informação e o suporte são perfeitamente separáveis, fato que questiona a ideia no qual o 

documento só existe quando a informação está registrada em um determinado suporte. 

 

Com os documentos eletrônicos, o meio físico torna-se quase que totalmente 

irrelevante, em um espaço de décadas ou séculos. Para preservar tais 

documentos, estes terão que ser migrados continuamente, antes que o meio 

de armazenamento físico caia em obsolescência. O importante será a 

reconfiguração em novos softwares ao longo do tempo, para manter a 

verdadeira funcionalidade ou a matriz de evidência do contexto do 

documento “original”, e para isto é que a ciência arquivística precisa dedicar 

uma crescente atenção. (COOK, 2000, p. 11 apud BECK, 2006, p. 30). 

 

 O advento do digital mudou drasticamente a maneira como tradicionalmente 

entendemos os registros informacionais. A preservação que, até então, era considerada um 

conjunto de ações específicas a ser dispensado aos conjuntos documentais permanentes, deve 

ser planejada desde o momento da produção do registro para possibilitar o acesso à 

informação. Rondinelli e Rocha (2006, p. 33-34): 

 

No que diz respeito à preservação, o documento digital traz uma 

contradição: para ser preservado, precisa ser reproduzido. O binômio 

obsolescência tecnológica / fragilidade do suporte exige intervenções como 

migrações, emulações, refreshing, de maneira a garantir o acesso à 

informação gerada em meio digital. 

 

A literatura arquivística tem voltado sua atenção especialmente para a preservação dos 

documentos digitais, entretanto, enfatizamos que independente do suporte, fica claro que o 
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foco das novas abordagens está direcionado para a permanência da informação e, conforme 

nossa proposta, a noção de preservação da organicidade da informação arquivística deverá ser 

contemplada nos fóruns de discussão da área. O‟Tolle afirma ainda que: 

 

Entre os muitos arquivos precoces e organizações históricas que procuraram 

preservar os seus materiais de publicação e difusão das mesmas, 

desenvolveu-se uma distinção surpreendentemente moderna entre a 

permanência dos documentos arquivísticos em si e com a permanência das 

informações que eles continham. [...] Preservar os documentos foi 

certamente útil, mas não acabou tão importante quanto preservar 

informações (O‟Tolle. 2005, p. 482, tradução nossa). 

 

A preservação, portanto, figura, mais do que nunca, enquanto aspecto central no que 

diz respeito ao acesso à informação. Ainda que por muito tempo a relação “preservação e 

acesso” tenham sido ignorados, as reflexões pós-modernas possibilitam uma ampliação no 

entendimento em relação à preservação a ponto de considerar os aspectos orgânicos. Terry 

Cook explica que: 

 

Afinal, a preocupação pós-moderna com os „contextos construídos‟ de 

criação dos registros recorda o foco de longa data em relação a 

contextualidade, no mapeamento das inter-relações entre o criador e o 

registro, na determinação em identificar para possibilitar ao usuário o 

entendimento do contexto por detrás do texto. [...] (COOK, 2001, p. 28, 

tradução nossa). 

 

Em suma, a preservação da organicidade da informação arquivística: 

 Está amparada na perspectiva do arquivista enquanto agente ativo nas escolhas e 

estabelecimento de prioridades no que diz respeito ao que as atuais e futuras gerações 

terão acesso; 

 Carrega em si a ideia de que as características orgânicas que revelam a relação entre o 

organismo produtor e o arquivo conferem inteligibilidade ao fundo de arquivo e que, 

diante das decisões do que deve ser preservado e do que será destruído, a organicidade 

da informação arquivística é prioritária no que diz respeito à preservação; 

 A despeito da inclusão da organicidade em um programa de preservação contínua e 

em longo prazo, têm-se a possibilidade de ter acesso ao documento físico, até mesmo 

de seu conteúdo informacional, entretanto, trata-se de um registro isolado de seu 

contexto, portanto, desprovido de sua natureza arquivística; 
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 Busca, por estar imersa na proposta de uma Arquivologia pós-moderna e pós-

custodial, a desconstrução da tradicional concepção de documento, organicidade e 

preservação, considerado o cenário pós-moderno no qual o arquivo está inserido. 

Portanto, com base nos estudos realizados e a proposta de problematização da noção 

de preservação da organicidade da informação arquivística, recorreremos, na Seção 5, ao 

campo empírico a fim de elucidar tal questão.  

Para tanto, escolhemos como campo empírico para tal investigação os arquivos 

institucionais do Arquivo Nacional e da Fundação Casa de Rui Barbosa. Os responsáveis por 

tais setores irão expor suas opiniões, com base em seus conhecimentos teóricos e práticas 

profissionais na área, a respeito da noção de preservação da organicidade da informação 

arquivística e dos conceitos relacionados a tal noção: preservação – organicidade – 

informação arquivística. 
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5 INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA: A problematização da preservação da organicidade 

da informação arquivística 

 

O objetivo geral desta dissertação, que é o de problematizar a preservação da 

organicidade da informação arquivística, implica uma investigação profunda dos conceitos 

envolvidos e, principalmente, em realizar tal pesquisa tendo como pano de fundo o foco da 

problematização. A rigor, problematizar nada mais é do que trazer à tona determinado tema 

de forma contextualizada. Busca, através dos conhecimentos prévios sobre a temática 

específica, inferir uma nova perspectiva a fim de ressaltar novas questões e agregar novos 

olhares sobre o tema. 

No que concerne à preservação da organicidade da informação arquivística, até o 

presente momento verificamos arcabouço teórico no qual os conceitos relacionados à 

preservação, organicidade e informação arquivística estão imersos, bem como da perspectiva 

pós-moderna (ou pós-custodial) que dá o tom à discussão apresentada. 

Considerando ainda o estudo teórico e reflexivo típicos de uma dissertação, 

observamos a necessidade de complementar os estudos de cunho teórico que até então foram 

realizados com uma investigação de natureza empírica tendo como aspecto basilar a pergunta 

de partida: A organicidade é um aspecto a ser preservado? 

Para dar conta do tema em toda sua extensão utilizamos nas quatro primeiras seções 

desta dissertação o que Quivy e Campenhoudt (1995, p. 49) chamam de “operações de 

leitura”, ou seja, a investigação estritamente de cunho teórico que visa “[...] assegurar a 

qualidade da problematização [...]”. Nesta segunda parte observaremos os estudos realizados 

no campo de análise escolhido tendo em vista a proposta de problematização por meio de 

entrevistas. Os autores acrescentam ainda que as entrevistas podem ser consideradas enquanto 

métodos complementares que “[...] ajudam especialmente o investigador a ter um contato com 

a realidade vivida pelos actores sociais”. 

A preservação da organicidade da informação arquivística apresenta-se como uma 

questão que permeia as atuais discussões do campo arquivístico e está estritamente ligada à 

qualidade da informação que é acessada pelas atuais e futuras gerações nos arquivos. 

Consideramos que, ainda que muitos aspectos ainda sejam incipientes, a proposta de 

problematização tende a contribuir com um entendimento da própria teoria arquivística e dos 

principais conceitos formadores da área. 

Para tanto, esta quinta seção intitulada “Investigação empírica: a problematização da 

preservação da organicidade da informação arquivística” apresentará a investigação de 
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natureza empírica realizada com o intuito de problematizar a preservação da organicidade da 

informação arquivística tendo como campo de análise os arquivos institucionais de duas das 

principais instituições arquivísticas do Brasil: o Arquivo Nacional e a Fundação Casa de Rui 

Barbosa.  

 

5.1 CAMPO EMPÍRICO 

 

Considerando a escolha dos arquivos institucionais do Arquivo Nacional e da 

Fundação Casa de Rui Barbosa enquanto campo de análise empírica. A escolha das 

instituições foi orientada pela importância e papel de destaque de ambas no cenário 

arquivístico.  

Em cada uma das instituições, a investigação foi concentrada em setores específicos 

que tem por finalidade o gerenciamento dos arquivos institucionais e históricos custodiados 

pelas instituições: a “Coordenação-Geral de Processamento e Preservação do Acervo” do 

Arquivo Nacional e o “Serviço de Arquivo Histórico e Institucional” da Fundação Casa de 

Rui Barbosa. 

 

 O Arquivo Nacional 

O Arquivo Nacional é a principal instituição arquivística do Brasil. Foi criado em 

1838 e é o órgão central do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivos – SIGA e tem por 

finalidade a implementação da 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 Executivo federal
61

, possibilitando 

pleno acesso à informação, visando apoiar decisões governamentais de caráter político-

administrativo, do cidadão na defesa de seus direitos e de incentivar a produção de 

conhecimento científico e cultural.
62

 

A escolha pelo Arquivo Nacional, especificamente a Coordenação-Geral de 

Processamento e Preservação do Acervo foi orientada pela importância e representatividade 

que o Arquivo Nacional possui no cenário brasileiro. Além de ser uma das mais importantes 

                                                 
61

 O Poder Executivo é um dos três poderes existentes no país e é exercido pelo Presidente da República com o 

auxílio dos Ministros de Estado. Mais informações disponíveis em: BRASIL. Constituição Federal de 1988. Cap. 

II, Seção I. Art. 76 a 83. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em 13. Mai. 2012 
62

 Mais informações no Regimento Interno do Arquivo Nacional disponíveis em: 

<http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=26>. Acesso em 18. Abr. 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=26
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instituições arquivísticas, é dele que emanam as diretrizes a serem seguidas pelas demais 

instituições arquivísticas de natureza públicas e privadas. 

Atualmente, o Arquivo Nacional encontra-se vinculado ao Ministério da Justiça e 

apresenta a seguinte estrutura hierárquica: 

 
Figura 1 – Organograma do Arquivo Nacional: Disponível em: 

<http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=74>. Acesso em: 13. 

Mai. 2012. 

 

Considerando a grande esfera de atuação do Arquivo Nacional, escolhemos a 

Coordenação-Geral de Processamento e Preservação do Acervo – COPRA enquanto campo 

de investigação empírica do que concerne à problematização da preservação da organicidade 

da informação arquivística.  

A atuação da COPRA, espelhada em suas competências, apresentam-se como o 

cenário ideal para a observação dos procedimentos adotados pelo Arquivo Nacional em 

relação ao gerenciamento e preservação dos arquivos custodiados, produzidos, recebidos e 

acumulados pela Instituição.  

http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=74
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 Segundo o Regimento Interno do Arquivo Nacional, em seu art. 7º, à Coordenação-

Geral de Processamento e Preservação do Acervo compete
63

: 

I – assessorar o Diretor-Geral no âmbito de sua atuação; 

II – planejar, de forma integrada, coordenar e supervisionar as atividades de tratamento 

técnico e preservação dos documentos sob sua guarda e de orientação técnica a instituições 

custodiadoras de acervos arquivísticos, em especial a órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal; 

III – sugerir ao Diretor-Geral, em articulação com a Coordenação-Geral de Gestão de 

Documentos, o recebimento de acervos por doação; e 

IV – exercer outras atividades determinadas pelo Diretor-Geral. 

 Conforme pode ser observado no Organograma 1, as funções da COPRA estão 

diretamente ligadas aos setores a ela subordinados: “Coordenação de Documentos Escritos”, 

“Coordenação de Documentos Audiovisuais e Cartográficos” e a “Coordenação de 

Preservação do Acervo” e, por tal dimensão de atuação, a COPRA foi escolhida para a 

investigação acerca dos procedimentos de preservação da organicidade da informação 

arquivística do Arquivo Nacional considerando o papel de assessoramento de tal Coordenação 

à Administração Pública Federal. 

 

 A Fundação Casa de Rui Barbosa 

 

A Fundação Casa de Rui Barbosa – FCRB é uma fundação pública, criada pela Lei nº. 

4. 943, de 06 de Abril de 1966 e é vinculada ao Ministério da Cultura e tem por finalidade o 

desenvolvimento da cultura através do ensino, pesquisa, preservação e difusão dos acervos 

museológicos, bibliográficos, iconográficos e arquivísticos de Rui Barbosa e da cultura 

brasileira.  

Sob a missão de “Promover a preservação e a pesquisa da memória e da produção 

literária e humanística, bem como congregar iniciativas de reflexão e debate acerca da cultura 

brasileira”, a FCRB é uma das principais referências de instituição arquivística do Brasil e 

destaca-se pelas iniciativas voltadas para a preservação e acesso dos arquivos custodiados 

pela Instituição. 

 Atualmente, a FCRB preza pela seguinte estrutura organizacional: 

                                                 
63

 Disponível em: <http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=26>. Acesso em: 13 mai. 

2012. 

http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=26
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Figura 2 – Organograma da Fundação Casa de Rui Barbosa.  Disponível em: 

<http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/organizacao/FCRB_organograma.pdf>. 

Acesso em: 13. Mai. 2012. 

O “Serviço de Arquivo Histórico e Institucional” é um dos serviços do Centro de 

Memória e Informação da FCRB. O setor é chefiado pela Dra. Lúcia Maria Velloso de 

Oliveira e, sob sua responsabilidade encontram-se o arquivo institucional da FCRB e os 

arquivos pessoais custodiados pela Fundação. 

O arquivo institucional da FCRB “[...] reflete a história da Fundação Casa de Rui 

Barbosa desde sua criação. [...] reúne 200 metros lineares de documentos textuais e variado 

conjunto de documentos com características especiais [...]”
64

. O acervo institucional está 

organizado em cinco grandes áreas que refletem as esferas de atuação da FCRB e no qual 

estão inseridos os conjuntos informacionais decorrentes de tais funções e atividades da 

instituição:  

 Administração geral: Documentos que tratam da organização e estrutura da 

Fundação Casa de Rui Barbosa (criação, estatutos, regimentos, organograma, 

                                                 
64

 Mais informações disponíveis em: <http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=128>. Acesso em: 

05 mai. 2012. 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/organizacao/FCRB_organograma.pdf
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=128
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conselho, normas de trabalho); da programação de atividades; projetos; recursos 

humanos; segurança; gestão financeira e orçamentária; das relações 

institucionais com o público e com outras instituições (Ministérios, Congresso 

Nacional, Comissões, etc.); do patrimônio; e dos serviços básicos. 

 Difusão cultural: Documentos que tratam da realização de eventos culturais, 

científicos e acadêmicos promovidos pela instituição como recitais, mostras de 

cinema, exposições, seminários, congressos, semana da cultura, concursos, 

prêmios e outros. 

 Atividades didáticas: Documentos que tratam das atividades da Fundação Casa 

de Rui Barbosa voltadas para o público estudantil, universitário e especializado 

e de seus programas especiais. 

 Pesquisas e estudos: Documentos que tratam das áreas de pesquisa histórica, 

ruiana, jurídica e filológica. 

 Documentação e informação: Documentos que tratam das atividades de 

preservação, conservação e disponibilização dos diferentes acervos (arquivístico, 

bibliográfico e museológico), da produção e intercâmbio do saber técnico-

científicos referentes a estes acervos, bem como da produção editorial da 

Fundação Casa de Rui Barbosa. 

O arquivo histórico, por sua vez, corresponde aos arquivos e coleções de famílias ou 

personalidades relevantes para a História do Brasil ou no circuito historiográfico. Na 

apresentação dos arquivos históricos da FCRB, a web site detalha que: 

Inicialmente, os arquivos históricos seriam constituídos por arquivos de 

contemporâneos de Rui Barbosa, para complementar o contexto histórico do 

final do Império à República Velha. O recebimento do arquivo de Américo 

Jacobina Lacombe e da família Barbosa de Oliveira, porém, propiciou a 

ampliação da perspectiva política inicial e possibilitou a preservação e a 

organização de fontes primárias relevantes da historiografia brasileira.
65

 

A investigação no campo empírico teve como procedimento metodológico a realização 

de entrevistas exploratórias do tipo semiestruturada, ou seja, que possibilita a intervenção do 

investigador, tendo em vista as informações de natureza prática que os entrevistados 

fornecerão e contribuirão para revelar determinados aspectos para fomentar a problematização 

da preservação da organicidade da informação arquivística em toda sua extensão prática e 

teórica. 
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 Disponível em:< http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=132>. Acesso em: 13 mai. 2012. 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=132
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5.2 AS ENTREVISTAS 

A entrevista foi o método de investigação escolhido, considerando a dimensão da 

problematização da preservação da organicidade da informação arquivística, proposta por esta 

dissertação. 

Os estudos de natureza teóricos realizados, que correspondem às primeiras quatro 

seções deste trabalho, demandaram a realização de uma investigação empírica a fim de 

elucidar como a preservação da organicidade da informação arquivística é tratada nas rotinas 

de trabalho de uma instituição arquivística.  

Para tanto, as entrevistas tiveram como objetivo abordar de que forma o “Serviço de 

Arquivo Institucional e Histórico” da FCRB e a “Coordenação-Geral de Processamento e 

Preservação do Acervo” do Arquivo Nacional, através das falas das chefias de cada um dos 

setores, identificam, gerenciam e preservam a organicidade dos arquivos sob suas 

responsabilidades. 

Foram entrevistadas duas profissionais que ocupam cargo de chefia junto às 

instituições escolhidas, o Arquivo Nacional e a Fundação Casa de Rui Barbosa, considerando 

a experiência profissional e vivência em relação ao tratamento de acervos arquivísticos, 

gerenciamento de recursos materiais, financeiros e humanos, ou seja, profissionais que, em 

virtude de seu papel no que concerne ao gerenciamento de arquivos podem, conforme citado 

por Quivy e Campenhoudt (1995, p. 71): 

 

[...] ajudar-nos a melhorar nosso conhecimento do terreno, expondo-nos não 

só os resultados dos seus trabalhos, mas também os procedimentos que 

utilizaram os problemas que enfrentaram e os escolhos a evitar.  

 

As entrevistadas: 

 

 Lúcia Maria Velloso de Oliveira: Chefe do “Serviço de Arquivo Institucional e 

Histórico” da Fundação Casa de Rui Barbosa desde 1994. Graduada em História pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Ciência da Informação pelo 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia em convênio com a 

Universidade Federal Fluminense e doutora em História Social pela Universidade de 

São Paulo. É membro do Comitê Gestor da Seção de Arquivos Universitários e de 

Instituições de Pesquisa do Conselho Internacional de Arquivos e é presidente da 

Associação dos Arquivistas Brasileiros. 
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A entrevista com a Sra. Lúcia Maria Velloso de Oliveira foi realizada nas 

dependências do “Serviço de Arquivo Histórico e Institucional” da FCRB, localizada à Rua 

São Clemente, 134 – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ no dia 3 de maio de 2012 das 10h05 até 

10h55 perfazendo um total de 47 minutos e 05 segundos de gravação de áudio. Foram 

utilizados dois smartphones com gravadores de áudio em formato MP3. 

 

  Carmen Tereza Coelho Moreno: Chefe da “Coordenação-Geral de Processamento e 

Preservação do Acervo” do Arquivo Nacional desde 2008. Graduada em Ciências 

Sociais pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduada em “Documentação e 

Informação” pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT) em convênio com a Universidade Federal Fluminense e mestre em Ciência 

da Informação pela mesma instituição. 

A entrevista com a Sra. Carmen Moreno foi realizada nas dependências do Arquivo 

Nacional, localizado à Praça da República, 173 – Rio de Janeiro/RJ no dia 16 de maio de 

2012 das 10h:50 até 11h15, perfazendo um total de 21 minutos de duração. Foram utilizados 

também dois smartphones com gravadores de áudio em formato MP3. 

Para ambas, foi elaborado previamente um roteiro com seis questões, a saber: 

 

1) Como a Instituição identifica as relações orgânicas dos arquivos por ela custodiados? 

2) A senhora considera que a identificação da relação orgânica é importante para a 

caracterização estrito senso do que seja um arquivo? Se considerar, como a Instituição 

trata esses arquivos para garantir tal organicidade? 

3) Quais os principais parâmetros de organização e preservação utilizados pela 

Instituição no gerenciamento dos acervos custodiados? 

4) E o tratamento dos arquivos institucionais, ou seja, aquele produzido, recebido e 

acumulado no decorrer das atividades meio e fim da Instituição segue os 

mesmos parâmetros de gerenciamento dos demais acervos no que tange à sua 

organização e preservação ou possuem critérios específicos? 

5) A preservação das relações orgânicas, tanto dos arquivos custodiados como daqueles 

oriundos das atividades meio e fim da própria Instituição, é uma preocupação da 

Instituição? 

6) No caso específico das fotografias produzidas, recebidas e acumuladas 

pelas atividades meio e fim da Instituição, de que forma a relação orgânica entre as 
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fotografias e seu produtor, ou seja, a própria Instituição, é identificada, preservada e 

acessível a seus usuários? 

 

Optamos pela seleção das falas das entrevistadas que mais estão ligadas ao intento da 

pesquisa, após transcrição integral da entrevista. Optamos também por preservar a identidade 

dos entrevistados na etapa de análise e discussão das informações obtidas na entrevista, 

apresentadas por meio de citações diretas.  

Ainda que um roteiro de questões tenha sido previamente formulado, no entanto, não 

necessariamente as perguntas foram as mesmas e utilizadas da mesma forma para as 

entrevistadas. Tal flexibilidade e inferência do pesquisador na ocasião da entrevista é 

permitida pelo tipo de entrevista escolhida, a semiestruturada. 

 

5.3 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Neste item, apresentaremos os relatos obtidos através das mediante análise e discussão 

dos principais pontos abordados em cada questão por meio de tópicos. Em cada um dos 

tópicos serão apresentadas as opiniões, principais pontos ressaltados e trechos das falas das 

entrevistadas acompanhadas de uma análise com base nos pressupostos teóricos investigados 

bem como as divergências e convergências destes com os procedimentos relatados pelas 

entrevistadas.  

Outra questão é que na ocasião da discussão sobre o tema abordado chamamos 

atenção para a relação de tais temas secundários com o tema principal: a preservação da 

organicidade da informação arquivística. As seis questões apresentadas no roteiro da 

entrevista foram subdivididas em cinco temas:  

 

 A identificação da organicidade 

 

Quando questionadas de que maneira as respectivas instituições, Arquivo Nacional e a 

Fundação Casa de Rui Barbosa, identificam as relações orgânicas dos arquivos custodiados, 

uma das entrevistadas iniciou sua resposta ressaltando as duas “linhas arquivísticas de 

natureza distintas” que correspondem à esfera de atuação: o arquivo institucional e os 

arquivos custodiados pela Instituição. 
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 Em relação ao arquivo institucional e a identificação das relações orgânicas a 

entrevistada relata os procedimentos adotados para a identificação da organicidade e dos 

aspectos gerais de gerenciamento preconizados pelo setor. As falas, a seguir, explicam um 

pouco melhor tais características: 

 

O arquivo institucional é, primeira questão, o nosso programa de 

gestão de documentos que existe desde antes da Lei, desde 1989, ele 

sofreu uma modificação quando eu vim pra cá, ele era mais 

tradicional, vamos dizer assim [...] E ai ele ficou, a partir de quando 

a gente chegou, demos uma modificada neste programa. Primeira 

modificação: adotamos o método duplex para ser o condutor da 

organização dos documentos [...]. 

Então nós fizemos uma revisão no plano de classificação que existia, 

fizemos uma mudança nesse plano de classificação a partir das 

funções e atividades da casa. O nosso programa de gestão de 

documentos ele tem uma perspectiva continuada, não existe uma 

ruptura como nas abordagens mais tradicionais, ou seja, as três fases 

ficam dentro da nossa jurisdição técnica, científica, administrativa. 

Então o que é o facilitador disso? O facilitador é que o documento 

chega, ou porque ele foi produzido ou foi recebido pela casa, porque 

o protocolo é aqui, ele é imediatamente classificado. Quando eu digo 

„chega‟ pode ser por envio, ou seja, via protocolo, ou porque um 

determinado setor produziu o documento e esse documento vem pra 

cá. Então nós classificamos o documento no seu nascedouro [...]Na 

medida em que você utiliza um plano de que é elaborado com base 

nas funções e atividades, considerando a estrutura da casa... 

Obviamente a estrutura não é o mote... Imediatamente você está 

dando conta da relação orgânica dos documentos porque todo 

documento que for relacionado vai ser arquivado junto, seja no 

formato de processo, assim como você está vendo, ou num formato de 

dossiê porque trabalhamos com esses dois modelos. 

 

A entrevistada detalha em que momento se dá a identificação da relação orgânica no 

caso do arquivo institucional e apresenta, na fala a seguir, um exemplo de como o setor de 

arquivo identifica a organicidade junto ao produtor: 

 

Como se dá a relação orgânica no arquivo institucional... É no 

nascedouro... É na fase corrente e isso é pra todo documento: 

documento textual, audiovisual, sonoro... Não importa a natureza do 

documento, não importa o formato, não importa o suporte.  O que 

isso significa? Se eu tenho uma documentação... Se vamos fazer uma 
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exposição... Para você fazer uma exposição abre-se um processo pra 

contratação de um serviço qualquer... Tem o projeto de conteúdo da 

exposição... Pode ter um cartaz de divulgação da exposição... Você 

pode ter uma palestra de abertura dessa exposição, não é isso? Pode 

ter o folder de divulgação, um catálogo... Listamos aqui rapidamente 

seis documentos e todos estão sob o mesmo código e, na medida do 

possível, quer dizer... A fotografia é... óbvio que não vai estar no 

dossiê, estará num lugar apropriado pra fotografia e tal... O cartaz, 

evidentemente, não vai estar no dossiê, vai estar numa mapoteca por 

conta do formato dele... Quer dizer... A forma de acondicionamento é 

de acordo com o formato e com o suporte, mas, intelectualmente, do 

ponto de vista intelectual, estará tudo interligado já no nascimento e 

sob o mesmo código! 

 

A outra entrevistada relaciona estritamente a identificação da organicidade com o 

quadro de arranjo, ressaltando os arquivos de natureza pública e privada que são custodiados 

pela instituição. Dentre os aspectos ligados à identificação da organicidade, a necessidade do 

arquivista compreender por meio da pesquisa a trajetória institucional ou da pessoa/família é o 

que orienta a elaboração do quadro de arranjo. Na fala a seguir, a entrevistada aponta alguns 

aspectos em relação à identificação da organicidade no caso dos arquivos públicos que, 

segundo o relato, estaria ligado à trajetória da entidade: 

 

No caso do arquivo público é mais fácil porque o arquivo público tem 

já uma trajetória então fica mais de ser identificada [a organicidade], 

o primeiro passo no arquivo público é você fazer uma pesquisa sobre 

a história administrativa daquela entidade. Então procuramos 

respeitar sempre aquela... A organicidade daquele acervo... E, a 

partir desta pesquisa, pode-se produzir um quadro de arranjo... 

Respeitando-se, em geral, o que se utiliza aqui, o arranjo estrutural 

porque ele é mais próximo da realidade. [...] quando o acervo entra 

ele passa por um registro de entrada na parte de gestão, há uma 

pesquisa da trajetória institucional e se desenvolve o quadro de 

arranjo. 

 

A entrevistada prossegue com seu relato destacando algumas especificidades em 

relação à identificação da organicidade no caso dos arquivos privados e dos procedimentos 

adotados pelo setor na execução de tal atividade: 
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No arquivo privado procuramos também obedecer à questão, o 

máximo possível, da ordem, mas isso nem sempre é possível, nem 

sempre é claro. Ás vezes recebemos arquivos em estado de 

desorganização total então o técnico em geral tem que ter certo 

trabalho intelectual em cima daquilo... Pra tentar estabelecer, pode 

ser em uma entidade privada ou uma pessoa privada também, e 

tentamos entender a trajetória, elaborar um quadro... Sempre 

tentando ficar o mais próximo possível da trajetória. 

 

As entrevistadas indicaram que a identificação da organicidade ocorre, principalmente, 

durante a fase de classificação, no momento da elaboração do plano de classificação que, de 

maneira geral, pode ser elaborado segundo as competências, funções e atividades do produtor 

bem como pela estrutura orgânico-funcional.  

Podemos verificar, com base na fala das entrevistadas, a importância dos instrumentos 

de gestão produzidos no âmbito das atividades do arquivista: o plano de classificação, a tabela 

de temporalidade e dos instrumentos de pesquisa que dão visibilidade e inteligibilidade ao 

conjunto informacional e ao contexto no qual este está inserido.  

Outro ponto a ser destacado é em relação à identificação da organicidade que pode 

variar de acordo com a trajetória de formação do arquivo, se esta foi planejada ou trata-se de 

uma massa documental acumulada sem qualquer critério, se foi fragmentada no decorrer do 

tempo, dentre outras possibilidades de interferência.  

A ocorrência de tais fatores pode dificultar sobremaneira na identificação do contexto 

de produção das informações arquivísticas, do conjunto de circunstâncias políticas, culturais, 

econômicas e sociais nas quais os produtores estavam inseridos e que incidiram na 

constituição do arquivo, exigindo, por parte do arquivista, um trabalho minucioso de pesquisa 

para identificar as relações orgânicas que se mantiveram a despeito das interferências sofridas. 

Recorrendo ao aspecto orgânico de uma das coleções tratada por uma das 

entrevistadas, verificamos alguns aspectos a serem considerados no que diz respeito às 

estratégias para identificar a organicidade de um conjunto de documentos e, até mesmo, da 

diferenciação entre arquivo e coleção.  

Nas falas destacadas a seguir a entrevistada relata que, esgotados os recursos 

normalmente utilizados para identificação da organicidade das relações orgânicas que o 

conjunto de documentos poderia representar, e relata a decisão de buscar tais relações fora do 

conjunto de documentos: 
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Então, mas apesar de ser uma coleção conseguimos, em uma 

determinada parte da coleção, estabelecer alguma relação orgânica, 

mas dentro de uma perspectiva que eu acho que é diferente do que a 

maioria dos arquivos trabalha, porque, como a gente conseguiu fazer 

isso? Através da pesquisa. Não ficamos trabalhando o arranjo: “O 

que o arquivo tem de concreto pra me dizer?” “O que os documentos 

têm de concreto pra me dizer?” Óbvio que eu tenho que considerar 

isso porque senão você está fazendo um delírio, está organizando uma 

coisa que não existe! Então consideramos isso, mas consideramos 

também que algumas respostas não obteríamos naquele conjunto de 

documentos, que era um conjunto extenso, é uma coleção fantástica 

do século 18 ao século 20, quer dizer, duzentos anos de documentos... 

Mais de duzentos anos... Partimos para todo um trabalho de pesquisa 

pra estabelecer, externamente ao conjunto de documentos, as relações 

entre aqueles atores, entre as famílias que se entrelaçavam ali, entre 

as empresas que negociavam e tendo como pano de fundo o contexto 

histórico social. Então olhamos para fora do arquivo pra estabelecer, 

porque, se você que a relação orgânica se dá a partir dessa 

intrincada relação, não só entre os documentos... A relação entre os 

documentos é reflexo de uma relação externa aos documentos! Então 

fomos em busca dessa relação externa e, a partir daí, conseguimos, de 

certa forma, pra um determinado conjunto,  estruturar a coleção em 

séries.  

 

Consideramos, portanto, que a identificação da organicidade é o primeiro passo para a 

preservação da organicidade da informação arquivística uma vez que entendemos, com base 

nos marcos teóricos e das falas das entrevistadas, que o plano de classificação é uma 

representação do contexto orgânico no qual o arquivo está inserido. No relato apresentado a 

seguir a entrevistada relaciona algumas situações agravantes ligadas à ausência de 

gerenciamento e do papel do arquivista enquanto pesquisador para dar conta da identificação 

das relações orgânicas em tais situações: 

 

Agora, imagine outra situação: uma instituição que não tinha um 

programa de gestão de documentos tinha os processos da rotina, da 

aglutinação de documentos de acordo com a cabeça de cada um, mas, 

quando chegar lá na instituição arquivística que vai recolher lá os 

metros lineares de documentos, é possível o arquivista, por meio da 

pesquisa, reconstruir aquela relação orgânica. Como? Pesquisa! Ver 

o que era aquela instituição, qual era a missão da instituição, o 

histórico institucional, quais eram as funções, quais foram as 
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estruturas – se teve mais de uma – ver as atividades que eram 

desenvolvidas, então ali, ai o arquivista não é um arquivista passivo, 

é um arquivista pesquisador, ele vai fazer uma pesquisa e vai 

reconstruir, reproduzir uma ordem e a relação orgânica entre os 

documentos, isso que eu estou falando. 

 

  Desta maneira, através de tal representação podem-se elaborar estratégias para que 

tanto a representação do contexto seja acessível aos usuários quanto o conjunto informacional 

que tende a evidenciar tal contexto. Ressaltamos ainda que a opção adotada por uma das 

entrevistadas em investigar o contexto de produção para identificar a organicidade do acervo 

está diretamente ligada à proposta de preservação da organicidade desta dissertação.  

Indicamos, nas seções anteriores referentes ao marco teórico conceitual, que a 

organicidade está presente tanto no contexto de produção quanto está refletido no conjunto 

informacional. Desta forma, buscar a compreensão das relações orgânicas entre o próprio 

conjunto e do contexto de sua produção por meio de pesquisa minuciosa pode facilitar a 

identificação da organicidade. 

A verificação da importância da organicidade tanto no aspecto teórico quanto nos 

procedimentos de ordem prática nos conduzem à reflexão da necessidade de observá-la 

enquanto algo preservável para ser acessível.  

Por tais aspectos, a organicidade é considerada um elemento a ser preservado uma vez 

que a compreensão da dimensão da informação arquivística só poderá ser compreendida 

quando, além do acesso à informação em si, o usuário tiver acesso ao contexto no qual aquela 

informação foi produzida.  

A identificação da organicidade, que é o primeiro passo para que a organicidade seja 

preservada, está ligada à perspectiva de que não basta que um arquivo seja orgânico, as 

relações orgânicas precisam estar em evidência, precisam ser representadas em uma estrutura 

que possibilite a visão do todo orgânico, das ligações entre os conjuntos informacionais e seu 

contexto de produção.  

 

 Organicidade e a caracterização do arquivo 

 

Quando indagadas se consideram que a identificação da organicidade é importante 

para caracterização estrito senso do que seja considerado um arquivo, ambas as entrevistadas 
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afirmam que sim e acrescentam que a organicidade é a particularidade que diferencia um 

arquivo de uma coleção. 

Observamos também que uma das entrevistadas enfatizou um ponto investigado na 

Seção 3 “Organicidade” que, no âmbito dos arquivos, é recorrente a ocorrência da menção às 

relações orgânicas nas definições de alguns dos principais conceitos da área, como o conceito 

de fundo: 

 

Sim. Porque isso que vai definir o fundo. Eu acho que o fundo se 

define pela relação orgânica senão ele vai virar uma coleção e isso é 

fundamental também, determinarmos se é um fundo arquivístico ou se 

é uma coleção. 

 

  A outra entrevistada vai além, acrescenta a necessidade de representação ou 

reprodução da organicidade: 

 

Um arquivo pra ser arquivo você tem que se identificar a relação 

orgânica. Eu acredito piamente nesse princípio. Pra ele ser arquivo 

você tem que identificar a relação orgânica ou conseguir reproduzir 

uma relação orgânica. Porque eu acho também que temos que 

entender que às vezes o arquivista não vai conseguir identificar a 

relação orgânica, mas ele vai conseguir reproduzir uma relação 

orgânica. Ele não é um agente passivo nessa história, mas ele também 

só vai conseguir fazer isso se fizer pesquisa, se não fizer pesquisa ele 

não vai conseguir fazer não... Ele vai fazer uma bobagem qualquer 

que... Para a coleção, se você não consegue de jeito nenhum, por 

exemplo, estamos com uma coleção atualmente que é isso: um 

documento é abacaxi, outro documento é abacate, outro documento é 

alface... Sem organicidade nenhuma. No trabalho de pesquisa vamos 

tentar deixar claro para o usuário que havia um relacionamento entre 

aqueles personagens e tal, mas isso não está representado no 

conjunto documental. 

[...]... Porque o que é a relação orgânica? Ela é a que faz a liga entre 

os documentos, é o que faz a liga entre as atividades e as funções... É 

a liga. 

 

A dimensão da organicidade numa perspectiva arquivística pode ser verificada, como 

enfatizado e exemplificado pelas entrevistadas, através da demarcação do que é arquivo e do 

que é coleção. Esta diferenciação é a premissa para qualquer entendimento inicial em relação 
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aos arquivos, e, por tais razões, faz-se necessária que a organicidade seja, de fato, evidenciada 

para ser identificada, representada e preservada para tornar-se acessível.  

 

 

 

 Parâmetros de gerenciamento dos arquivos 

 

Quando perguntadas sobre quais os parâmetros de organização e preservação adotados 

pelos setores chefiados pelas entrevistadas as respostas foram divergentes principalmente em 

relação ao entendimento da dimensão do gerenciamento de um setor de arquivo. 

Ambas as entrevistadas relataram as atividades relacionadas ao processamento técnico 

dos acervos, no caso de uma delas, centralizada a partir de uma perspectiva de gestão de 

acervos continuada, em que o setor de arquivo possui um protocolo que controla a entrada, 

classificação e monitoramento com base no plano de classificação e tabela de temporalidade. 

O setor de arquivo em questão tem a visão do todo, desde a produção e até a destinação final. 

A entrevistada cita ainda que o setor sob sua responsabilidade tem uma preocupação gerencial 

que vai além dos procedimentos metodológicos para organização e preservação dos acervos: 

 

Acompanhamos o tempo inteiro quais são os materiais mais de ponta 

pra conservação dos documentos tanto para institucional como para 

os históricos, os arquivos privados e pessoais. Em termos de 

abordagem gerencial a gente não faz distinção [entre o arquivo 

institucional e os arquivos pessoais]. Temos esse monitoramento no 

mercado de quais são os melhores materiais, procuramos, na medida 

do que damos conta também, porque não adianta falar “vou comprar 

dez mil caixas” se eu não vou conseguir, ao longo de um ano, 

acondicionar os documentos em dez mil caixas. Procuramos ter uma 

visão da nossa capacidade de trabalho. Outra coisa que descobrimos 

é que às vezes, por meio de elaboração de projetos, é possível dar 

conta de determinadas questões [...]. 

Então eu acho assim... Num processo de gerenciamento é necessário 

buscar algumas soluções para dar conta da questão do acesso, da 

preservação, extrapolando um pouco a fronteira do possível... Hoje 

em dia... Mais de dez anos que a gente não tem concurso aqui, então, 

as pessoas estão se aposentando... Então lidamos, além dessas 

questões burocráticas “só pode isso, só pode aqui, só pode aquele, só 

pode desse jeito... temos também tem a questão de recursos humanos 

que não é só da nossa instituição, é de toda administração pública. 
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Em contrapartida, a outra entrevistada se deteve à descrição do processamento técnico 

dos acervos: 

 

Nós negociamos o termo de doação e cuidamos do recolhimento, 

recolhemos o acervo, tanto o acervo público quanto o acervo privado 

passam pelo diagnóstico de conservação, pela quarentena e é 

direcionado para o processamento técnico. No processamento técnico 

é feita uma identificação, é elaborado um quadro de arranjo e é 

realizada a descrição do conjunto documental. Na descrição procura-

se observar a norma brasileira de descrição que alimenta um banco 

de dados institucional e se passa também, na medida do possível da 

escala de trabalho, por uma digitalização. A ideia da digitalização é 

tentar facultar o acesso online a essa documentação. 

 

Com base nos relatos das entrevistadas e dos pressupostos desta dissertação inferimos 

que, tão importante quanto os procedimentos voltados para a gestão da informação, que 

integram ações relacionadas à organização, representação, preservação e acesso à informação 

é a adoção de uma perspectiva gerencial ampla no que concerne à gestão de arquivos.  

Convém considerar que, em geral, o arquivista deverá contar com recursos humanos 

devidamente capacitados, materiais que atendam às necessidades de acondicionamento e 

preservação adequados, um orçamento que dê conta dos custos envolvidos, estimativa de 

prazos e espaços físicos necessários, entre outros aspectos, uma vez que a realização de suas 

atividades está diretamente relacionada a tais fatores.  

Um panorama integrado de gerenciamento em que o arquivista ocupe posição central 

de gestor tende a evidenciar o arquivo enquanto uma unidade informacional em que, sob o 

viés gerencial, as atividades relacionadas à gestão da informação podem, de fato, possibilitar 

o acesso à informação arquivística. 

 

 O gerenciamento do arquivo institucional 

 

O tratamento dos arquivos institucionais, principalmente aqueles de instituições 

arquivísticas de referência tem chamado nossa atenção, uma vez que consideramos que 

instituições arquivísticas como as que integram o nosso campo de observação, o Arquivo 

Nacional e a Fundação Casa de Rui Barbosa, tornam-se referência para as demais instituições. 
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Desta maneira, verificar se o discurso dos profissionais entrevistados de tais instituições se 

confirma no tratamento de seus arquivos institucionais foi uma das questões levantadas nas 

entrevistas. 

De maneira geral, as falas das entrevistadas manifestam que não há critérios de 

gerenciamento específicos para o tratamento do arquivo institucional, o “arquivo do arquivo”. 

O principal ponto enfatizado pelas entrevistadas foi em relação ao arquivo institucional que, 

em virtude da proximidade do setor de arquivo com o produtor, possibilitaria o planejamento 

contínuo e integrado da gestão da informação. 

 

[...] Para o institucional temos uma perspectiva de gestão dos acervos 

continuada, sem ruptura em relação ao ciclo. Você entende 

separadamente porque o uso da documentação é diferente, 

obviamente... Mas, na medida em que se tem essa visão do começo, 

meio e fim, você consegue, lá no início saber se aquela documentação 

é permanente ou não e estruturar até a própria organização, como eu 

já falei, já desde o início.  

 

Em outro relato, verificamos que a instituição da qual a entrevistada faz parte o 

gerenciamento dos acervos é fragmentado em diversos setores nos quais cada um é 

responsável por determinada atividade. A entrevistada reforça ainda que é uma preocupação 

da instituição que os setores estejam integrados em suas atividades considerando o objetivo 

que é o de possibilitar o acesso à informação: 

 

No caso do “arquivo do arquivo” você tem toda uma gestão 

documental desde a origem... Porque trabalhamos do arquivo 

corrente até o arquivo permanente... Então a nossa área de gestão, 

que é uma coordenação geral específica, trabalha tabela de 

temporalidade da atividade-fim e atividade-meio que são aplicadas na 

produção dos documentos... Então toda a produção dos documentos 

observa essas tabelas de temporalidade, estabelece os códigos de 

classificação e há uma avaliação periódica dessa documentação. 

 

Parafraseando a fala de uma das entrevistadas, seja público ou privado, arquivo é 

sempre arquivo. Ainda que o histórico de formação dos arquivos possa estar marcado por 

interferências de todos os tipos, ausência de parâmetros de organização e preservação, 

dispersão, dentre tantas outras possibilidades, as instituições arquivísticas devem reunir 



99 

 

esforços para possibilitar o acesso à informação não só dos arquivos custodiados quanto da 

preservação da organicidade da própria instituição arquivística. 

 Ainda em relação aos arquivos institucionais vale lembrar que o arquivista tem a 

possibilidade de planejar a preservação da organicidade junto ao produtor da informação 

arquivística e verificar, sob uma perspectiva gerencial, os recursos necessários para que as 

ações sejam contínuas e a longo prazo, considerando ainda que  o acesso à informação 

arquivística contextualizada depende de tais ações. Em relação ao papel do arquivista no 

processo de identificação das relações orgânicas, a entrevistada ressalta: 

 

No arquivo institucional é desde o nascedouro que a relação orgânica 

é estabelecida pelo plano de classificação e pelo processo de 

classificação do arquivista, não é isso?! Ou seja, não é uma máquina 

que faz isso, é o arquivista que faz uso do plano de classificação, mas, 

o processo de classificação, de dizer quem é irmão, quem é primo de 

quem é uma atividade do arquivista... Isso para o institucional. E 

para os arquivos privados é por meio da pesquisa em cima do 

conjunto documental e, como eu disse, da pesquisa extra, fora do 

conjunto documental. 

 

 Preservação da organicidade 

 

A fala das entrevistadas em relação à preservação da organicidade evidenciou 

entendimentos divergentes em relação ao tema. Uma das falas demonstra admiração em 

relação ao questionamento e responde imediatamente: “Óbvio!”. De outro lado, ainda nos 

primeiros momentos da entrevista, a entrevistada logo manifesta a sua opinião em relação ao 

tema: “É... você falou da questão da preservação, quer dizer, a preservação já é um passo que 

independe dessa questão da organicidade, né...” e, posteriormente, retoma a discussão: 

 

Olha só, quando você fala “preservação da organicidade” eu fico na 

dúvida se essa é uma questão teórica ou se é uma questão prática de 

preservação física dos documentos, entendeu? Quando você fala a 

preservação da organicidade sim ela é levada em conta no que diz 

respeito ao tratamento técnico e processamento do acervo. A 

preservação física dos documentos ela é uma política constante da 

instituição... Quer dizer, você tem uma área que cuida só da gestão do 

armazenamento, que tá sempre monitorando os depósitos em termos 

de temperatura e umidade... Para garantir que essa documentação 
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tenha uma perenidade, né e fazendo pequenos reparos quando 

necessários. [...] 

Sob o viés teórico da descrição e do controle... Como também a 

prática da preservação física e das ações de preservação sobre o 

acervo... 

 

A divergência do entendimento em relação à necessidade de preservação da 

organicidade declarada pelas entrevistadas reflete o cenário arquivístico atual em que a 

preservação ainda é veiculada estritamente ao conjunto de ações voltadas para a conservação 

física dos documentos. O entendimento restrito em relação à preservação pode dificultar a 

percepção de que a organicidade também é um aspecto a ser preservado ainda que ambas as 

entrevistadas apontaram a classificação e a descrição enquanto instrumentos no qual as 

relações orgânicas são evidenciadas segundo o critério adotado pelo arquivista.  

A problematização em relação à preservação da organicidade da informação 

arquivística parte do princípio de que, dentre todos os elementos que constituem um arquivo, 

a organicidade é o principal característica e, por tal razão, deve ser o primeiro a ser 

considerado no que concerne à preservação. 

Nesta oposição de opiniões está um dos pontos mais importantes e que tem permeado 

toda a discussão apresentada nesta dissertação: inferimos que a preservação e a organicidade 

ainda são vistas de maneira um tanto quanto naturalizada; há ainda lacunas sobre a 

necessidade de a organicidade ser identificada, representada e preservada para ser acessível e 

dar inteligibilidade tanto ao contexto de produção quanto à informação arquivística produzida, 

recebida e acumulada por determinada instituição ou pessoa.  

 São muitos os desafios. Entender a preservação numa perspectiva ampla agrega a ideia 

de que antes da realização de qualquer procedimento faz-se necessário que o objeto de tais 

ações esteja preservado. Só se identifica, organiza, representa e acessa o que está preservado. 

No âmbito dos arquivos tal perspectiva nos conduz à reflexão do que, prioritariamente, deve 

ser preservado nos arquivos.  

As ações preservacionistas aplicadas ao suporte informacional são amplamente 

citadas, entretanto, a proposta desta discussão é de chamar atenção para a necessidade de 

preservação da organicidade da informação arquivística fato que demanda uma percepção 

menos naturalizada em relação à preservação e à organicidade e requer que o arquivista 

perceba a importância da qualidade dos instrumentos que são produzidos em sua esfera de 

atuação.  
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 Identificação, preservação e acessibilidade da organicidade das fotografias do 

arquivo institucional 

 

A escolha por abordar o tratamento dispensado às fotografias no âmbito dos arquivos 

foi utilizada em nossa proposta de problematização da preservação da organicidade da 

informação arquivística em virtude de dois aspectos principais: 

1. Pela aparente dificuldade em conferir um tratamento que seja de fato arquivístico à 

informação arquivística registrada em suporte fotográfico, conforme observado em 

estudos anteriores a este; e, 

2. Por que pela forma de produção das fotografias elas demandam cuidados em relação 

ao manuseio e acondicionamento específicos no que concerne a preservação do 

suporte informacional, especificidades que, aliadas à dificuldade de aplicação dos 

procedimentos de gestão arquivística, podem culminar na reunião artificial segundo o 

tipo de suporte. 

Quando questionadas sobre os procedimentos adotados pelos setores de arquivo para 

identificação, preservação e acessibilidade da organicidade das fotografias as entrevistadas 

apresentaram dois cenários divergentes: o primeiro de gestão fragmentada entre setores em 

que as fotografias analógicas são “controladas” e as fotografias digitais armazenadas em um 

servidor; e o segundo em que há uma gestão integrada pautada pela cooperação entre o setor 

produtor das fotografias e o setor de arquivo responsável pelo gerenciamento desde a 

produção até o acesso aos usuários internos e externos à instituição. 

A instituição de gestão fragmentada entre os setores em relação às fotografias 

analógicas a única informação obtida foi que estão “sob controle” de um setor específico, 

provavelmente ligado à iconografia. O gerenciamento do que é atualmente produzido em 

formato digital foi indicada com a preocupação exclusiva em relação ao acondicionamento 

das mídias em um servidor. A questão da classificação, avaliação e descrição arquivísticos 

sequer foi mencionada: 

 

[...] quem cobre esse evento e quem produz é a área do laboratório de 

fotografia que armazena num servidor e o que estamos hoje 

discutindo com a gestão é como cuidaremos do arranjo e da 

administração desse acervo digital que, em grande parte, é de 

fotografias pra que seja efetivamente recolhida à área de guarda 

permanente... Hoje nós temos uma grande massa de arquivo 
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intermediário depositada no servidor que ainda não passou por uma 

avaliação. Essa avaliação será feita pela área de guarda a partir de 

uma proposta de gestão dos nato-digitais que está sendo pensada na 

área de gestão. 

 

Em contrapartida, a política institucional de gestão integrada e contínua pode ser 

observada no que concerne ao tratamento dispensado às fotografias. A entrevistada faz 

menção aos parâmetros acordados entre o setor produtor e o arquivo no que diz respeito à 

atuação dos envolvidos: o fotógrafo, o setor produtor e o arquivo: 

 

Então nós definimos com outro setor alguns parâmetros, por exemplo, 

no contrato primeiro tem que ficar claro que o fotógrafo abre mão 

dos direitos patrimoniais, primeira conversa. O direito autoral 

pertencerá sempre ao fotógrafo, mas os direitos patrimoniais são da 

casa. Bom... A outra coisa que pedimos para incluir no processo que 

o fotógrafo entregue as matrizes em .tiff 300dpi e uma derivada em 72 

porque inserimos diretamente no banco de imagens [...]. E tem um 

detalhe... Aconteceu um evento, vamos imaginar um evento hoje... 

Assim que fotógrafo entregar as fotos para esse setor do contrato, que 

é o setor que aprova, o setor nos entrega as mídias identificadas, por 

exemplo: memória e informação, palestra do dia 18 de Abril de 2012, 

insere o título da palestra e o do palestrante... uma descrição 

sumária, mas... Então combinamos que neste patamar nosso setor é 

responsável pela classificação. 

 

Observamos que o acordo entre os setores envolvidos com a produção, uso e 

acondicionamento das fotografias pode ser um procedimento que, além de preconizar o 

gerenciamento integrado, pode ser determinante no estabelecimento de parâmetros para 

identificação da organicidade ainda junto ao seu produtor e do planejamento das ações para 

possibilitar um acondicionamento e acesso adequado por parte do arquivo.  

Cabe ressaltar também que a identificação do contexto no qual as fotografias foram 

produzidas, seja para registrar um evento ou qualquer outra atividade desenvolvida pela 

instituição é o que confere inteligibilidade ao que a imagem representa, uma vez que ela, 

quando considerada isoladamente, não apresenta as informações referentes ao seu contexto de 

produção e demandam obrigatoriamente que o arquivista tenha um apurado trabalho de 

pesquisa do contexto de produção e acumulação das fotografias de natureza arquivística. 

Os procedimentos de organização arquivística que evidenciam as relações orgânicas e 

dão sentido à informação arquivística registrada nas fotografias por meio da classificação, 
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muitas vezes, são substituídos pelo tratamento de conservação física do suporte fotográfico 

que se preocupa exclusivamente com o acondicionamento adequado a despeito da 

organicidade característica da informação arquivística, ainda que registradas em suporte 

fotográfico. 

 As ações preservacionistas para retardar ao máximo a deterioração do suporte 

fotográfico são tão importante quanto a preservação da organicidade da informação 

arquivística registrada na fotografia.  

Enfatizada a importância do gerenciamento que considere a identificação da 

organicidade, a entrevistada nos indica o passo a passo para a identificação da organicidade 

no caso das fotografias dos arquivos pessoais em que a impossibilidade de proximidade com o 

produtor e as inúmeras interferências sofridas pelo arquivo podem dificultar, ou mesmo 

impossibilitar, a identificação da organicidade: 

 

[...] eu acho que seu assunto é mais a questão da organicidade, a 

relação orgânica... No caso das fotografias elas são estabelecidas, as 

fotografias dos arquivos pessoais... O que procuramos é inserir... 

Tínhamos um viés mais tradicional que era o de criar séries de 

iconografia e depositar ali todas as fotos... não fazemos mais isso... só 

fazemos quando esgotadas toas as possibilidades. Então, por 

exemplo, um arquivo tal tem um dossiê de determinada senhora. As 

fotos da senhora estarão ali dentro... Não ficarão fisicamente dentro 

daquela pasta, estarão relacionadas, num lugar adequado, 

fisicamente em outro lugar... Intelectualmente, quer dizer, essas fotos 

estarão ali. Agora, se eu tenho fotos que eu não consigo estabelecer 

relação nenhuma, que não consigo identificar, aí criamos um dossiê 

fotografias e, intelectualmente, as fotografias estarão ali. Procuramos 

inserir, e não só com as fotografias, com todos os documentos, dentro 

da estrutura de arranjo, desse que conseguimos estabelecer uma 

relação orgânica entre os documentos. Só criamos uma pasta ou um 

dossiê “iconografia” ou “diversos” quando todas as possibilidades 

foram esgotadas.  

 

A organização segundo o tipo de suporte informacional pode ser utilizado em último 

caso, quando esgotadas todas as possibilidades de identificação das relações orgânicas ou 

quando se tratar comprovadamente de uma coleção, conforme indicado por uma das 

entrevistadas: 
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[...] quando você recebe um arquivo que não se tem a menor 

possibilidade de interlocução ou com alguém que possa te ajudar 

você vai fazer isso por meio de pesquisa, até em outros arquivos, 

outras bibliotecas... Em fontes secundárias... Mas algum resíduo pode 

sobrar que você pode ou não conseguir identificar e, somente nesse 

caso, criamos o dossiê iconografia ou os dossiês diversos... Só quando 

fizemos todo o possível e não conseguimos... E às vezes não tem! 

Perdeu-se a relação orgânica. E também tem uma questão no caso 

dos arquivos privados que eles sofrem tanta intervenção... Sofrem 

tanto, ou seja, não é o processo de produção daquele arquivo que está 

na vida daquele produtor... O fulamo morre, a mulher morre... A 

viúva ou o viúvo vão interferir ali... Os herdeiros vão interferir ali... 

Sai de um apartamento, de uma casa e vai pra outra... São muitos 

processos e você não tem controle desses processos então, muitas 

vezes, isso vai se perder... 

 

As situações enfrentadas por serviços de arquivos de instituições arquivísticas são um 

vasto campo para observação e experimentação em relação à aplicação prática dos 

procedimentos preconizados pela teoria arquivística. 

A escolha por ampliar a proposta de problematização da preservação da organicidade 

da informação arquivística para um cenário real no qual decisões são tomadas, arquivos de 

pessoas, famílias ou instituições precisam ser recolhidos, organizados, preservados e 

acessíveis enquanto novos arquivos são produzidos no decorrer das atividades da própria 

instituição arquivística nos forneceu informações que vão muito além do que esperávamos 

encontrar.  

A preocupação com a preservação da organicidade toma outra dimensão quando 

consideramos a conjuntura no qual os arquivos estão inseridos. A boa ou má execução de um 

procedimento arquivístico depende de uma série de fatores que devem ser considerados: o 

orçamento destinado ao setor de arquivo, a formação da equipe para execução das atividades, 

estabelecimento de prioridades, alocação de tempo, espaço físico e de recursos extras, dentre 

outros. 

Em tal perspectiva, percebemos que o diálogo entre a teoria e a prática é revelador, 

pois, ainda que no dia-a-dia as instituições arquivísticas estejam envolvidas na resolução de 

situações específicas, há a interlocução com a teoria auxiliar no estabelecimento de 

parâmetros para um gerenciamento contínuo e a longo prazo.  

De outro lado, os percalços do cotidiano e a complexidade que circunda a produção, 

acumulação, organização e acesso às informações arquivísticas que hoje são produzidas 
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podem fornecer importantes contributos para o arcabouço teórico da área. Observar 

criticamente tais circunstâncias em diálogo com a atual teoria arquivística pode auxiliar para o 

aprofundamento e avanço de várias questões ainda incipientes para a área. 

Em relação à problematização da preservação da organicidade da informação 

arquivística e os aspectos observados no processo de investigação empírica alguns aspectos 

nos chamaram atenção: 

 

 O papel do arquivista enquanto gestor 

 

A discussão em relação à problematização da preservação da organicidade revelou a 

necessidade cada vez maior de uma postura gerencial por parte do arquivista e que o arquivo 

seja considerado uma unidade informacional.  

Considerar o arquivo enquanto uma unidade informacional, e não em um depósito de 

guarda de documentos, requer constante planejamento e aprimoramento para atender à 

demanda de acesso à informação arquivística independente do suporte informacional em que 

estiver registrado e em tempo hábil para a tomada de decisão ou para atender a uma 

necessidade específica.  

A questão do acesso à informação não pode ser considerada isoladamente, para que ela 

seja viabilizada é necessário que a informação esteja acessível e, portanto, o arquivista ocupa 

papel central no que corresponde ao planejamento e elaboração de mecanismos que se 

encarreguem de preservar a informação arquivística e seus aspectos orgânicos para que estes 

sejam acessíveis aos usuários. 

 

 A classificação arquivística enquanto forma de representação e preservação da 

organicidade 

 

De acordo com tal perspectiva, o plano de classificação (ou quadro de arranjo) é 

considerado não só um instrumento para controle do acervo, pois, quando elaborado, 

objetivando possibilitar acesso à informação arquivística contextualizado, podem ser 

considerados instrumentos voltados também para a representação e preservação das relações 

orgânicas entre o todo informacional e a estrutura orgânico-funcional do produtor (contexto 

de produção). A respeito da importância da classificação, Oliveira (2012, p. 41-42) detalha 

que: 
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No âmbito da gestão de documentos, uma das atribuições mais relevantes do 

arquivista é a classificação destes segundo um plano ou código de 

classificação. A atribuição do código ou plano de classificação imprime aos 

documentos o registro da organicidade e estabelece a ordem original ao 

arquivo. Como esse instrumento de festão deve ser estruturado segundo as 

funções e atividades da administração, a classificação já define quais 

documentos estão relacionados entre si, quais atividades e funções 

representam e quais se inter-relacionam. Por meio da classificação fica 

próximo o que deve ser reunido e, consequentemente, são separados os 

documentos que não interagem. [...] assim, o domínio desse conhecimento 

possibilita o planejamento de um conjunto de atividades de forma a agilizar 

o acesso, promover a recuperação da informação com maior precisão, 

destinar recursos humanos, materiais, tecnológicos e de infraestrutura com 

maior racionalidade, planejar as ações de preservação, equacionando a 

relação custo-benefício.  

 

Em resumo, a investigação empírica realizada por meio de entrevistas 

semiestruturadas evidenciou a importância da organicidade para a caracterização do que é 

considerado arquivístico. Percebemos também que as instituições das quais as entrevistadas 

fazem parte estão em diferentes estágios de compreensão teórica e aplicabilidade prática dos 

procedimentos voltados para a preservação da organicidade, fato que, de certa forma, deverá 

incidir na qualidade de informação arquivística que o usuário terá acesso.  

Em relação à proposta de problematização da preservação da organicidade da 

informação arquivística, percebemos que em um contexto no qual o gerenciamento é 

planejado e integrado e a preocupação é, principalmente, em relação ao acesso à informação, 

a preocupação com a preservação da organicidade é presente e incide nos procedimentos 

adotados.  

No caso de uma perspectiva ainda restrita em relação ao papel gerencial do arquivista, 

pensamento evidenciado pela atuação limitada aos procedimentos de gestão de documentos, a 

preservação aparece restritamente ligada à conservação e a organicidade, em tal visão, não é 

vista enquanto algo a ser observado. 

Considerando que a problematização proposta não busca apresentar soluções para a 

questão da preservação da organicidade da informação arquivística e sim trazer à tona a 

questão, até então pouco explorada, da preservação da organicidade, obtivemos através das 

entrevistas algumas contribuições em relação aos procedimentos que poderão ser adotados 

para que a organicidade seja preservada. Entretanto, ressaltamos que o maior contributo de 

todo o percurso foi a reflexão oriunda do campo empírico com base nos pressupostos teórico-

conceituais investigados. 
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6 CONCLUSÕES  

 

 

Desenvolver uma dissertação acerca de um tema tão complexo e pouco explorado 

como a preservação da organicidade da informação arquivística foi um grande desafio. 

Abordar um tema tão relevante e, ainda assim, com pouca visibilidade do ponto de vista 

teórico-conceitual foi, sem dúvida, a principal dificuldade de todo o desenvolvimento desta 

dissertação.  

Por tais circunstâncias, nos pareceu que o mais adequado seria o de realizar uma 

pesquisa de cunho epistemológico cujo objetivo geral foi o de problematizar a preservação da 

organicidade da informação arquivística.  

Problematizar uma questão significa, com base em pressupostos teóricos, trazer à tona 

determinada questão, colocar em dúvida determinado aspecto. A intenção da investigação 

realizada foi a de discorrer a respeito da noção de preservação da organicidade da informação 

arquivística de forma crítica e sistemática, amparada pelo arcabouço teórico-conceitual 

disponível e buscar, com base no entendimento em relação à preservação da organicidade e 

dos procedimentos metodológicos adotados pelo Arquivo Nacional e a Fundação Casa de Rui 

Barbosa, uma reflexão acerca da preservação da organicidade.  

Desta forma, o objetivo principal de problematização foi alcançado uma vez que os 

resultados esperados eram as reflexões e discussões em torno da preservação da organicidade 

da informação arquivística. Não se tratou de apresentar um problema e buscar uma resposta, 

muito pelo contrário, em vez de um problema apresentamos uma pergunta de partida, e, a 

partir de tal pergunta – A organicidade é um aspecto a ser preservado no âmbito dos arquivos? 

– nos preocupamos em investigar teoricamente a questão através dos marcos teórico-

conceituais envolvidos em tal temática e da aplicabilidade prática no cotidiano dos arquivos, 

através da análise do campo empírico. 

Os resultados esperados, portanto, relacionavam-se diretamente aos objetivos 

específicos que eram os de refletir em torno do que pode ser entendido como preservação da 

organicidade da informação arquivística à luz do referencial teórico-conceitual disponível e de 

verificar se a preservação da organicidade da informação arquivística era uma preocupação do 

Arquivo Nacional e da Fundação Casa de Rui Barbosa.  

Verificamos, portanto, que tais objetivos foram alcançados na medida em que 

apresentamos a delimitação teórico-conceitual dos principais conceitos relacionados ao tema: 

informação arquivística, organicidade e preservação, para, a partir da compreensão da 
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dimensão de tais conceitos em direção à teoria arquivística, apresentar o tema central da 

dissertação: a preservação da organicidade da informação arquivística.  

A investigação empírica nos possibilitou contato com as atividades rotineiras dos 

setores de arquivo que, além de confirmar ou refutar tal preocupação em relação à 

preservação da organicidade, nos forneceram alguns parâmetros em relação às atividades 

práticas voltadas para a preservação da organicidade. 

Em relação à delimitação teórico-conceitual da preservação da organicidade da 

informação arquivística, a pesquisa apontou para a necessidade de constante reflexão e 

interlocução entre a teoria e a prática, considerando a atual circunstância de transição em que 

a Arquivologia está inserida na qual a perspectiva mais tradicional e ligada ao aspecto 

custodial coexiste com a abordagem contemporânea, pós-custodial e que propõe uma visão 

desnaturalizada da área segundo o contexto pós-moderno político-social no qual estamos 

inseridos. 

As reflexões conclusivas desta dissertação estão centradas em três aspectos principais: 

da concepção teórico-conceitual acerca da informação arquivística, organicidade e 

preservação; acerca da diversidade de abordagens em relação ao campo arquivístico; e dos 

recursos necessários para a preservação da organicidade. 

 

 Concepção teórico-conceitual acerca da informação arquivística, organicidade e 

preservação: 

 

Verificamos que o conceito de informação arquivística surge a partir da emergência de 

uma abordagem informacional com base nas transformações ocasionadas pela inserção das 

novas tecnologias de informação e comunicação e que tem efeito sobre os arquivos. Neste 

cenário, as informações produzidas segundo as atividades de determinada instituição ou 

pessoa são registradas em diversos tipos de suportes que, cada vez mais, independem de um 

suporte físico, fato que indica a necessidade de reflexão e redimensionamento do ponto de 

vista teórico e prático para que os arquivos e os arquivistas estejam preparados para atender as 

atuais e futuras demandas de acesso à informação arquivística. 

Em relação à organicidade, os estudos realizados apontam que, apesar do termo ser 

citado de forma recorrente no discurso dos autores e ser mencionado ainda que indiretamente 

nos principais conceitos da área e nas salas de aula dos cursos de Arquivologia, a 

organicidade não é uma questão resolvida para a área. São raros os estudos de natureza 
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teórico-conceitual em relação à organicidade, como se tais investigações não fossem 

necessárias. 

A partir da investigação realizada percebemos que é emergente e incontornável que a 

organicidade passe a existir não só no âmbito das ideias, e sim que seja claramente 

identificada, representada, incluída de fato nos procedimentos práticos, que seja alvo de 

gerenciamento para ser preservada e, ai sim, acessível aos usuários. 

Outro aspecto a ser considerado é que a discussão em torno da preservação da 

organicidade é inadiável quando deparamo-nos com as diversificadas formas de comunicação 

e o impacto destas na produção das informações arquivísticas. Em tais circunstâncias a 

permanência e a acessibilidade das informações e de sua natureza orgânica dependem de 

decisões e ações preservacionistas, contínuas e de longo prazo uma vez que o acesso à 

informação arquivística de qualidade depende de tais ações. 

 

 Diversidade de abordagens em relação ao campo arquivístico  

 

A investigação realizada por meio de entrevistas semiestruturada junto ao campo 

empírico escolhido – a “Coordenação-Geral de Processamento Técnico e Preservação do 

Acervo” do Arquivo Nacional e o “Serviço de Arquivo Histórico e Institucional” da Fundação 

Casa de Rui Barbosa – contribui sobremodo para a reflexão proposta sobre a preservação da 

organicidade da informação arquivística.  

O primeiro ponto a ser destacado foi a percepção, através da interpretação dos relatos 

das entrevistadas e com base nos pressupostos teóricos deste trabalho, do atual momento de 

transição no qual as perspectivas tradicional e contemporânea da Arquivologia coexistem e 

foram identificadas no campo empírico investigado. 

O cenário de transição entre tais abordagens foi tema investigado por Fonseca (2005) e 

outros autores. Observamos que o campo arquivístico, em sua dimensão teórica e prática, vêm 

apresentando novos questionamentos e desconfiando do que era, até então, considerado 

natural e inquestionável e, concomitantemente, é muito forte o viés de guarda e controle dos 

acervos arquivísticos e da preocupação limitada aos procedimentos técnicos. 

Verificamos, portanto, que o controle físico e intelectual dos arquivos assim como o 

viés custodial são norteadores do pensar e das práticas arquivísticas de uma das instituições 

analisadas. Outras características também foram identificadas, segundo os pressupostos 

teóricos desta dissertação, como a percepção dos conceitos e procedimentos estreitamente 
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ligados ao controle dos acervos e gerenciamento pautado por ações imediatistas, pontuais e 

fragmentadas. 

Por outro lado, observamos um cenário pautado explicitamente pelo 

redimensionamento do ponto de vista científico e tecnológico que se tem como objetivo 

principal possibilitar o acesso à informação. Para tanto, a outra instituição adotou uma 

perspectiva de gestão integrada e contínua, voltada para adequação e reestruturação 

necessárias para atender às novas exigências oriundas do aperfeiçoamento das tecnologias de 

informação e comunicação, que incidem em uma compreensão em relação à Arquivologia e 

aos serviços de arquivo mais condizentes com o contexto político, econômico e social no qual 

estamos inseridos. 

As diferentes abordagens identificadas no campo empírico não são excludentes, muito 

pelo contrário, são complementares na medida em que observamos o cenário de mudanças e 

rupturas procedentes das reflexões pós-modernas e pós-custodiais que indicam o 

redimensionamento necessário para que os arquivos e a teoria arquivística estejam preparados 

atual e futuramente para possibilitar que a informação arquivística esteja acessível e passível 

de ser recuperada a qualquer tempo. 

 

 Recursos necessários para a preservação da organicidade 

 

O discurso do acesso à informação, presente nos atuais fóruns de discussão da área, 

não se sustenta se a preocupação não for a de garantir que a informação esteja acessível, na 

qual, em meios digitais ou analógicos, por meio do acesso local ou remoto, a informação 

devidamente contextualizada esteja acessível e, ai sim, passível de ser recuperada.  

Uma das conclusões que chegamos ao final do desenvolvimento desta dissertação é o 

de que para que se tenha acesso à informação é necessário que a informação esteja acessível e, 

para estar acessível, a priori, deve estar preservada. A preservação é uma condição para 

possibilitar o acesso à informação arquivística.  

 O acesso à informação, finalidade dos arquivos enquanto unidade informacional, só é 

viável quando considerados os esforços de gerenciamento para a preservação da informação 

arquivística em toda sua dimensão e nos suportes no qual foi registrado. A proposta de 

reflexão acerca da preservação da organicidade da informação arquivística nada mais é do que 

chamar atenção ao que é acessível nos arquivos. Se a organicidade não estiver preservada ao 

que se tem acesso no âmbito dos arquivos?  
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 As entrevistadas, através de seus relatos, contribuíram para a discussão em relação à 

preservação da organicidade das fotografias no que tange aos aspectos a serem observados no 

caso das fotografias no que concerne aos arquivos.  Neste caso a imagem, muitas vezes, não 

corresponde diretamente à atividade que deu origem à fotografia e, por não estar envolvida 

diretamente com a produção do registro fotográfico, o setor de arquivo precisa instituir uma 

ligação junto ao setor produtor (ou fotógrafo responsável) e, em parceria, estabelecer os 

parâmetros necessários para identificar a organicidade junto ao produtor para que o arquivo 

tenha a possibilidade de preservar a organicidade das fotografias e torná-las acessíveis aos 

seus usuários. 

 As reflexões em torno da preservação da organicidade das fotografias ainda são 

iniciais, entretanto, podem ser um ponto de partida para novos questionamentos não só em 

relação às fotografias, mas, aos procedimentos práticos a serem adotados para a preservação 

da organicidade registrada em todo tipo de suporte informacional. 

Outro ponto é em relação ao que é necessário para possibilitar o acesso à informação 

arquivística. A preservação da organicidade é, conforme apontado ao longo deste estudo, uma 

questão a ser considerada, entretanto, cabe ressaltar que sem os recursos necessários - 

gerenciamento contínuo e em longo prazo, rubrica orçamentária que dê conta dos gastos 

também contínuos do gerenciamento, uma perspectiva integrada na qual a gestão e a 

preservação caminham juntas - o acesso à informação arquivística corre sério risco de ficar 

restrito a um discurso, ao campo das ideias e inviabilizado na vida prática. 

 Nesse sentido, a hipótese inicial de que a ausência de decisões e ações voltadas 

para a preservação da organicidade da informação arquivística implica na formação de 

coleções artificiais, ou seja, no agrupamento arbitrário de informações que perdem sua razão 

de pertencimento ao todo arquivístico, confirma-se na medida em que observamos no âmbito 

teórico e prático que a preservação, enquanto tarefa arquivística integrada às demais, é 

determinante para possibilitar o acesso à informação.  

 Em tais circunstâncias, a preservação da organicidade deve ser um tema de 

investigação prioritário no que concerne ao acesso à informação arquivística uma vez que se é 

a organicidade que caracteriza o que é arquivístico, a despeito da preservação da 

organicidade, a informação pode estar acessível, entretanto, inteligível segundo a perspectiva 

arquivística.  

Outro ponto que aponta para pesquisas futuras é a análise dos instrumentos de gestão 

de arquivos. Os instrumentos mais tradicionais como o plano de classificação, tabela de 

temporalidade e instrumentos de pesquisa podem revelar muito sobre os procedimentos 
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metodológicos adotados para a representação, organização, preservação e acesso à informação 

arquivística. Entretanto, lembramos que estas ações devem ser orientadas por um programa de 

gerenciamento que integre ações de planejamento quanto ao estabelecimento de prioridades e 

ações. 

Os estudos e as discussões realizadas nesta dissertação, ainda que preliminares, visam 

contribuir com o arcabouço teórico e os procedimentos práticos da Arquivologia. Para estudos 

posteriores sugerimos o aprofundamento dos estudos de natureza teórico conceitual em 

relação à preservação da organicidade e de alguns temas que não puderam ser abordados 

como a gestão da informação e o acesso à informação arquivística.  
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