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“Um governo popular, sem informação pública, ou sem meios para 

obtê-la, é o prólogo de uma farsa ou de uma tragédia; ou talvez de 

ambas. O conhecimento sempre governará a ignorância: e o povo que 

pretende governar a si próprio necessita armar-se com o poder que o 

conhecimento confere.” (James Madison)



 

RESUMO 

Analisar e medir os possíveis impactos da Lei de Acesso à Informação (LAI) - nº 

12.527/2011 através da identificação de concursos públicos para arquivistas. Afirmar 

que a criação da LAI é uma oportunidade para o fortalecimento do Estado democrático 

de direito, perguntar sobre as estruturas administrativas e de pessoal para promover a 

gestão arquivística necessária ao acesso. Parte-se das noções e conceitos de políticas 

públicas, de acesso, das necessárias infraestruturas informacionais. Utiliza-se como 

metodologia o levantamento dos concursos para arquivistas no serviço público federal 

na fonte primária Diário Oficial da União - online, Seção III entre os anos de 2006 a 

2014, por meio dos termos de recuperação: “arquivista”, “arquivologista”, 

“arquivólogo” e “Arquivologia”. Para apresentação dos resultados, são consolidados 

quadros e gráficos demonstrativos dos movimentos de seleção de arquivistas via 

concursos públicos. Os resultados detectam maior oferta de vagas nos anos 2006, 2008 

e 2009, antes da LAI. As conclusões denotam um movimento de seleção de arquivistas 

maior nos anos em que a LAI vinha sendo discutida no âmbito da Presidência da 

República e da UNESCO. 

 

Palavras-Chave: Arquivistas. Lei de Acesso à Informação. Concursos Públicos. 

Serviço Público Federal. Empregabilidade.  

  



 

ABSTRACT 

Analyze and measures the possible impacts of the Information Access Act (LAI - Law 

No. 12,527/2011) through civil public concourse for archivists. Affirm that the creation 

of the LAI is an opportunity to strengthen the democratic State of law, ask about the 

administrative structures and staff to promote the archival management needed to 

provide to access. It starts with the ideas and concepts of public policies, access and the 

necessary informational infrastructure. It uses as methodology the survey of civil 

service exams for archivists in the federal public service, and as primary source the 

Official State Gazette, Section III, between years 2006-2014, through they researched in 

the online version (http://portal.in.gov.br) the following keywords: "archivist” and 

"Archival" in Portuguese version. To present the results were consolidated charts and 

graphs showing the staff drift via civil service exam and compare the enunciation of the 

needing for archivists. The results detect greater number of places in the years 2006, 

2008 and 2009, before the LAI. The results show a selection of archivists move higher 

in years when the LAI was being discussed within the Presidency of the Republic and 

UNESCO. 

 

 Keywords: Archivists. Brazilian Information Access Law. Public Concourse. Civil 

Service. Employability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A escolha em pesquisar a Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, doravante, citada como LAI, surgiu devido à noção otimista de que 

sua implantação poderia produzir mudanças no fazer arquivístico. Tal norma seria 

considerada como um novo desafio para a área da Arquivologia e, principalmente, para 

os arquivistas, na sua expectativa em proporcionar acesso à informação não só aos 

pesquisadores, mas também aos demais cidadãos. A Arquivologia está centrada no 

binômio preservar para dar acesso. No entanto, da Revolução Francesa (1789-1799) até 

hoje, a preocupação dos arquivistas sempre foi maior com o primeiro tema, a 

preservação. Por outro lado, o acesso sempre ficou subentendido como uma 

consequência “natural” da organização (SMIT, 2009, p. 61). 

Um dos impactos esperados com a implementação da LAI é se haveria 

preocupação dos gestores, no âmbito do governo federal, em contratar mais arquivistas 

para dar conta da gestão documental e, assim, proporcionar o acesso à informação com 

mais eficiência e eficácia. Então, pergunta-se: será que os gestores públicos estão 

preocupados com a gestão documental de seus acervos e, assim, organizar seus arquivos 

e proporcionar acesso à informação aos cidadãos, em função da LAI? 

A escolha da esfera federal para análise, embora a LAI englobe também a esfera 

estadual e municipal, deve-se ao fato da esfera federal possuir acervos nas estruturas 

hierárquicas dos diversos órgãos e entidades que compõem a União. É sabido, conforme 

estudo feito por Maria Odila Fonseca em sua dissertação (1996), que muitos estados e, 

principalmente, os municípios não possuem arquivos em suas estruturas burocráticas, o 

que dificultaria uma análise sobre o tema proposto. A viabilidade de realização do 

projeto em dois anos, também, nos fez recortar por exclusão, limitando este estudo à 

esfera federal. 

O tema escolhido e a formulação do problema justificam-se devido à relevância 

teórica e social para a área da Ciência da Informação, a qual está preocupada com a 

relação Estado/Sociedade e o fluxo de informações circulante entre estas duas esferas.  

Esta análise está inserida na linha de pesquisa I - Informação, Cultura e 

Sociedade do Programa de Pós Graduação em Ciência da Informação
1
, na qual: 

                                                 
1
 Fonte: Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI). Disponível em: 

http://www.ci.uff.br/ppgci/index.php/linhas-de-pesquisa. Acesso em: 15 de março de 2015.  

http://www.ci.uff.br/ppgci/index.php/linhas-de-pesquisa
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[...] são abordados aspectos relacionais da informação em seus 

desdobramentos socioculturais – processos interpretativos, memoriais 

e pedagógicos; sociopolíticos – agências, agentes, políticas e direito à 

informação; e histórico-epistemológicos – constituição sócio-histórica 

do campo informacional e suas transformações.  

 

A escolha do tema justifica-se, também, por se tratar de um tema recente e 

relevante que carece de produção de pesquisas voltadas para as políticas e práticas da 

informação que favoreçam o seu uso social, informações essas produzidas pelo Estado, 

sobretudo, no âmbito arquivístico ou no âmbito da Ciência da Informação. 

A justificativa para esta proposta de pesquisa baseia-se no fato de que a LAI 

brasileira (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) proporcionará ao cidadão maior 

possibilidade de intervenção fiscalizadora sobre o Estado. Diante deste contexto, o 

acesso à informação, que perpassa e agrega vários aspectos políticos, históricos, sociais, 

arquivísticos, viria atender ao direito individual e coletivo do cidadão de ser informado 

e estar ciente dos atos do Estado. Assim, tal acesso agirá como catalisador no processo 

democrático e de fortalecimento da cidadania. A informação, quando disponível e 

assimilada, possibilita que o cidadão participe e discuta as questões concernentes à 

coletividade. Ela permite, também, que este usuário fiscalize e compare as ações 

governamentais no gerenciamento do Estado. De acordo com Lopes (2007, p. 9): 

[...] no lugar de uma relação meramente unidirecional, na qual o 

governo provê o cidadão com as informações que julga pertinentes 

utilizando apresentação e edição que entende adequadas, a teoria 

política contemporânea entende que o envolvimento dos cidadãos nas 

políticas públicas deve ser uma relação bidirecional, baseada no 

princípio da parceria. Tal prática, aliada à melhora da transparência 

governamental, tende a reduzir de maneira considerável a assimetria 

de informação e, consequentemente, os abusos cometidos por 

autoridades governamentais.  

 

Já Cepik (2000, p. 1) afirma que: 

Um dos principais fundamentos da transparência dos atos 

governamentais é a garantia de acesso dos cidadãos às informações 

coletadas, produzidas e armazenadas pelas diversas agências estatais. 

Por garantia, entende-se aqui, não apenas o reconhecimento de uma 

prerrogativa, mas também o provimento de meios e condições para a 

efetivação desse acesso.  

   

Ao analisarmos os textos de alguns autores (CEPIK, 2000 e 2001; JARDIM, 

1999 e 2012; LOPES, 2006 e 2007; e MENDEL, 2009), chegamos à conclusão de que a 

criação da LAI é uma oportunidade para o fortalecimento do Estado democrático de 

direito. A implementação dessa lei poderá interferir positivamente na qualidade da 
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prestação de serviços de informação, mas, em princípio, não será analisada a aplicação 

da lei em um campo específico como as Universidades - tal qual fizeram Gadelha 

(2013) e Carvalho (2014). Presume-se que será necessária uma mudança de cultura no 

Brasil, em que o acesso à informação será a regra e o sigilo, a exceção. A LAI pode ser 

vista como parte do arcabouço jurídico que faz parte da teia de políticas públicas de 

acesso à informação, a qual deverá aumentar a comunicação entre os órgãos e entidades 

públicas com os cidadãos. 

Pela primeira vez, o cidadão é colocado como ator principal (epicentro) no 

fortalecimento da democracia brasileira (JARDIM, 2012, p. 7). O cidadão, de um modo 

geral, não precisará mais justificar seu pedido por informações em nenhum órgão 

público. Mas este cidadão (provável usuário de serviços de informação) necessitará de 

condições que deverão ser providos pelo Estado, para atender às virtuais necessidades 

da informação (prováveis demandas). 

Pode ser considerado que a criação da LAI foi um importante marco divisor no 

que diz respeito ao direito de acesso à informação (LIMA et alii, 2014). Supõe-se que a 

Lei possa trazer grandes benefícios para a sociedade brasileira a depender da construção 

de políticas de arquivo. O arquivista se coloca apenas como executor das leis, mas é 

provável que ocorram mudanças culturais, comportamentais, além de contribuir para a 

mudança organizacional das instituições. Presume-se que serão necessárias políticas 

públicas arquivísticas voltadas para a gestão de documentos no âmbito da administração 

pública para tornar as informações acessíveis aos cidadãos. 

Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e 

operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, 

avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a 

sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente (BRASIL, 

1991). 

 

A Lei nº 12.527/2011 enfatiza em seu artigo 6º a responsabilidade dos órgãos e 

entidades públicas pela gestão documental com vistas ao acesso à informação. 

[...] cabem aos órgãos e entidades públicas garantir a gestão 

transparente da informação, propiciando amplo acesso a esta e a sua 

divulgação; a proteção da informação, garantindo a sua 

disponibilidade, autenticidade e integridade; e proteção da informação 

sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, 

autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso (BRASIL, 

2012). 
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Embora não esteja previsto explicitamente na Lei a contratação de arquivistas, 

supõe-se que, com a sua entrada em vigor, haveria uma ampliação na procura por 

informações sobre as atividades do Estado brasileiro, o que deveria incidir no aumento 

de contratações desses profissionais para organizar os acervos arquivísticos e, assim, 

garantir o acesso e a proteção da informação.  

Para Jardim deverá existir a contratação de arquivistas para garantir a 

organização, o acesso e a transferência, bem como a proteção da informação conforme 

prevê Lei. A transferência da informação não é automática (SMIT, 2009, p. 59), mas 

parece correto inferir que para prover acesso é necessária a gestão. E se gestão é 

necessária, alguém terá de fazê-la. Conclui-se que um indivíduo pode ter acesso à 

informação, mas este pode não se apropriar dela, ou seja, não houve a transferência de 

informação. Segundo Smit (2009, p. 59), a passagem do acesso à transferência não 

ocorre de maneira simples e muito menos de maneira automática desmitificando, assim, 

tal relação entre acesso e transferência. 

Jardim destaca que há uma relação entre a solicitação de informações e a 

qualidade do acesso à informação (pelos usuários - o próprio Estado e os cidadãos) e a 

gestão documental (por parte dos arquivistas). 

Há, dessa forma, uma relação profunda entre a gestão da informação 

arquivística como recurso e a qualidade dos serviços prestados pelo 

Estado à sociedade civil. As possibilidades de acesso à informação 

governamental pelo administrador público e o cidadão encontram-se 

diretamente relacionadas com o conjunto de práticas desenvolvidas 

pela administração pública no decorrer desse ciclo informacional 

(JARDIM, 1999, p. 33). 

 

A LAI necessita de uma infraestrutura informacional em funcionamento 

adequado, ou seja, com os arquivos organizados e acessíveis, profissionais qualificados 

no atendimento ao cidadão, sistemas de informação voltados para as necessidades dos 

usuários, entre outros aspectos. Neste sentido, reconhecemos que a preocupação com a 

gestão de documentos merece atenção especial. Reiteramos que para haver gestão, 

alguém tem de realizá-la. 

No mesmo sentido, Jardim e Carvalho ressaltam que a LAI retoma a discussão 

no que diz respeito à capacidade dos órgãos públicos em responder às demandas sociais 

por informação. Destacam, ainda, que o acesso e a disseminação da informação estão 

intrinsecamente ligados ao grau de amadurecimento da gestão da informação e ao seu 

potencial acesso e uso. 
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Os profissionais da informação apareceriam dentre as condições de pessoal 

especializado para implementação da LAI, como elos entre o Estado e a sociedade na 

promoção do acesso à informação.  

Jardim (2012, p. 18) prevê desafios e dificuldades na implementação da LAI. 

Num Estado historicamente autoritário, marcado pela opacidade 

informacional, inclusive no processo democratizante das últimas 

décadas, a LAI aponta para diversos desafios na sua implementação. 

Um desses desafios consiste no fato de que a LAI insere o cidadão no 

epicentro de uma ordenação jurídica à qual não corresponde uma 

ordenação equivalente no plano informacional. As possibilidades de 

minimizar essa defasagem entre a LAI (e sua regulamentação e 

aplicação em diversos setores do Estado) e as condições reais de 

acesso à informação não estão contempladas no dispositivo legal. O 

cenário informacional do Estado brasileiro, exceções à parte, 

encontra-se, em geral, aquém das demandas da LAI e das 

possibilidades de fazer face aos direitos de acesso à informação por 

parte da sociedade.  

 

Rocha e Konrad (2013, p. 121) reiteram a questão do dever do Estado para 

prover o acesso à informação: 

A diretriz de adoção da publicidade com preceito geral e o sigilo como 

exceção é um importante princípio para a transparência nos órgãos 

públicos, porém deve-se pensar antes na garantia de gestão e 

preservação da informação, visto que além dos direitos dos cidadãos 

existem os deveres do Estado, e de nada serve uma informação nascer 

como pública e não sobreviver à falta de gestão informacional no 

meio da administração pública.  

 

A informação pode ser considerada como um instrumento mercantilista 

principalmente a partir da Idade Moderna, como descrevem Tauille (1981) e Roszak 

(1988): a informação é um instrumento fundamental em todos os segmentos das 

relações que se estabelecem na sociedade ocidental contemporânea. Tal importância se 

deve a um processo de lutas e conquistas intelectuais, científicas, sociais, tecnológicas, 

todas, fundamentalmente, históricas.  

Com o crescente volume de informações produzidas pelos Estados nacionais 

desde a Modernidade, surgem reflexões mais profundas com relação ao valor do 

conhecimento e das informações em poder do Estado, especialmente após a Revolução 

Francesa (1789-1799).  

Na atualidade, “o saber” significa estar incluído em uma rede de conhecimentos 

e informações. E como garantir a todos a inclusão nessa nova realidade? A exclusão 

seria negar ao indivíduo ou grupo social o exercício pleno de alguns de seus direitos 
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fundamentais como, por exemplo, o direito de acesso à informação pública que, 

segundo González de Gómez (1999), inclusive, seria fundamental para garantir o acesso 

aos demais direitos da cidadania. Segundo a autora, um minimum informacional é uma 

exigência para a construção de um Estado democrático e o acesso à informação é um 

instrumento que qualifica a democracia. “O repúdio ao segredo aparece como condição 

sine qua non do exercício da democracia” (FONSECA, M.O., 1999, p.5). 

Neste sentido, a LAI brasileira seria uma das condições para o exercício do 

direito de livre acesso à informação, através de políticas públicas que podem (e devem) 

prover a melhoria na capacidade do cidadão para assimilar, interpretar e julgar as 

informações recebidas do Estado. 

A discussão em torno do direito de acesso à informação e da responsabilidade do 

Estado em fornecer acesso, bem como prover as condições para este, embora seja um 

tema extremamente contemporâneo, do pós Segunda Guerra, começou a ser construída 

a partir da Modernidade. 

Na atualidade brasileira, embora enunciado desde a Constituição de 1988, as 

questões relativas ao direito de acesso às informações estão em plena evidência nas 

discussões propostas pelos movimentos sociais e somente 23 anos após sua 

promulgação, no ano de 2011, foi publicada uma Lei de Acesso à Informação, a LAI 

que recebeu o número 12.527, em 18 de novembro de 2011. Na presente dissertação, 

não discutiremos o problema dessa demora em aprovar a LAI por parte do governo 

brasileiro. 

No Brasil, a abertura de arquivos tem sido alvo constante de debates, seminários, 

congressos, reportagens, manifestações populares, dentre outros. Um dos motivos que 

vem fomentando a discussão sobre o acesso à informação talvez esteja ligado à pressão 

para a abertura dos arquivos do período do Regime Militar (1964-1985), o que pôs em 

discussão, novamente, o acesso a documentos públicos em poder do Estado no Brasil. 

Do ponto de vista acadêmico, acredita-se que a possibilidade de acesso a tais arquivos, 

contribuiria, significativamente, para o avanço da democracia neste país. O avanço da 

democracia é provocado pela reivindicação de direitos. Através desta reivindicação é 

que se exprime a pressão popular sobre o poder. 

Apesar da criação da lei, nota-se, ainda, pouca movimentação política (e pouca 

demanda) em prol de um diálogo sobre o direito de acesso aos documentos públicos, 

considerados sigilosos ou não.  



29 

 

A Controladoria-Geral da União (BRASIL - 2011) aponta que a LAI não foi 

criada para “descobrir” a memória do país e nem pela demanda da sociedade brasileira 

e, sim por pressões de acordos impostos pelo Banco Mundial (BM) e pelo Fundo 

Monetário Internacional (FMI) para que o Estado brasileiro prestasse contas à 

sociedade.  

Estas pressões políticas, econômicas, históricas, sociais não foram suficientes 

para a construção da LAI em período próximo à Constituinte de 1988 e o Brasil aderiu 

tardiamente ao regime internacional de informação como diz Malin (2012), tendo sido o 

nonagésimo país a criar a sua Lei de Acesso à Informação. Do ponto de vista de análise 

acadêmica, Lima et alii (2014) consideram a LAI como um divisor de águas no 

processo de políticas públicas informacionais e a universidade tem o dever de 

acompanhar criticamente os efeitos da mesma, com relação à transparência e à 

prestação de contas do governo à população. 

Diante destas questões, Jardim (1999) vem mapeando as consequências da 

estrutura administrativa federal necessária para oferecer acesso à informação, ou seja, 

há um pressuposto de que a lei incentive, torne, mesmo, necessário o tratamento dos 

acervos. O autor admite que “as experiências internacionais e, em especial o caso 

brasileiro, deixam claro que não se viabiliza o direito à informação governamental sem 

políticas públicas de informação” (JARDIM, 1999, p. 3). Dessa forma, ocorrem 

mudanças para reorganizar os fluxos de trabalho, para dar acesso às informações, assim 

como se presume que trará consequências para os arquivistas principalmente na sua 

relação com os usuários. 

Novos mecanismos, prazos e procedimentos para a disponibilização de 

informações solicitadas por qualquer pessoa à administração pública, acarretarão em 

mudanças significativas na relação do cidadão com os serviços públicos, os quais 

necessitarão prever ações de gestão de documentos para prover o acesso. 

Logo, a questão da acessibilidade é relacionada a três fatores: o 

primeiro social (referindo-se ao combate ao preconceito e à promoção 

da integração das pessoas com necessidades especiais); o segundo 

institucional (de promoção da acessibilidade pelas diversas unidades 

de informação arquivística na sociedade); e o terceiro formativo-

profissional (referente à implicação na tríade arquivista-arquivos-

usuários). Exige-se, portanto, uma tomada de consciência global 

(COSTA; RAMALHO; SILVA, 2010, p.9).  

 

Dentre as inúmeras mudanças, uma das que pode ser esperada, em um primeiro 

momento, seria um aumento do número de arquivistas contratados pelo governo federal 
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para que estes contribuam na formulação de políticas públicas de informação e que 

possam viabilizar o direito de acesso à informação governamental pelos cidadãos. 

Subjaz a esta dissertação, então, a hipótese que o número de empregos públicos de 

arquivistas na esfera federal brasileira tenderia a aumentar. 

Diante do exposto, o objetivo geral desta pesquisa foi analisar se a implantação 

da LAI provocou algum impacto ou algum aumento na contratação de arquivistas na 

esfera pública federal por meio de concursos públicos. 

Os objetivos específicos se voltaram para: a) diagnosticar o momento da Ciência 

da Informação em que o direito à informação entrou na referida área; b) abordar a 

questão da Arquivologia na Ciência da Informação; c) descrever algumas considerações 

sobre o direito de acesso à informação e o direito à informação; d) distinguir Direito de 

Informação e direito à informação; e) relatar o histórico do direito à informação; f) 

abordar questões epistemológicas envolvendo as Leis de Acesso à Informação; g) 

analisar a Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011; h) analisar o Decreto nº 7.724 de 

16 de maio de 2012; i) fazer comparações entre a LAI brasileira e o seu Decreto 

regulamentador; j) relatar a situação dos acervos arquivísticos no âmbito do governo 

federal; k) conceituar gestão de documentos, seu histórico, além de seus princípios e 

técnicas; l) descrever e analisar o profissional arquivista; m) destacar as principais 

características de um concurso público, além da legislação que o normatiza; n) listar os 

concursos públicos para arquivistas na esfera federal entre os anos de 2006 a 2014; o) 

analisar os resultados da pesquisa para verificar se houve crescimento do número de 

vagas a partir da LAI; e p) apresentar as considerações finais sobre essa pesquisa. 

Para dar conta dos objetivos propostos, a presente dissertação foi dividida em 

nove seções. A segunda seção explicita a metodologia adotada para a preparação do 

estudo, bem como os métodos escolhidos para o mapeamento do campo empírico. Na 

seção três é realizado um breve histórico da Ciência da Informação, além da questão da 

Arquivologia nas possíveis relações com este campo do saber. É destacada, também, a 

questão do acesso à informação na Ciência da Informação ressaltando os autores da área 

preocupados com este tema. A seção quatro trata do direito à informação, seus 

principais marcos históricos, além dos documentos enunciativos para a sua criação. Na 

seção cinco são abordadas algumas questões epistemológicos em que a LAI, de um 

modo geral, pode estar inserida, além de análises da Lei nº 12.527/2011 e do Decreto 

regulamentador nº 7.724/2012 que norteiam o marco legal da Lei de Acesso à 

Informação no Brasil. A seção seis relata a situação precária em que se encontra a 
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maioria dos acervos arquivísticos no âmbito do governo federal brasileiro. Em seguida, 

é endossado que a gestão documental pode solucionar os problemas dos acervos 

arquivísticos no Brasil otimizando a massa documental produzida pelas instituições. 

Nesta seção, analisa-se, também, o papel do arquivista dando ênfase às potencialidades 

de suas atividades voltadas para a gestão documental. A sétima seção versa sobre as 

principais características dos concursos públicos, além da legislação que o normatizam. 

Já na seção oito são apresentados e comentados os resultados da pesquisa por meio da 

compilação dos dados coletados acerca dos editais de concursos públicos para 

arquivista, na esfera federal, entre os anos de 2006 a 2014, publicados no Diário Oficial 

da União. Na seção nove são apresentadas as considerações finais, em função dos 

resultados e das análises teóricas. Em seguida, são apresentadas as referências dos 

textos que foram utilizadas para esta dissertação e que serviram de base para tal estudo. 

Por fim, é importante destacar que a presente dissertação resultou em trabalho 

apresentado, em parceria com a minha orientadora, professora Marcia Lima, na Jornada 

Internacional de Acesso à Informação, realizada em Quito, Equador, entre os dias 23 e 

25 de julho de 2014, além da publicação de um artigo, com a mesma parceria, na revista 

eletrônica Archeion Online, número do segundo semestre de 2014, ambos com dados 

relativos entre os anos de 2006 a 2013. 
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2 METODOLOGIA  

 

 

Santos (1981, p. 10) sinaliza em seu livro “Desregulagens...”, baseado no 

filósofo francês Nicolas Herpin (Les Sociologues américains et le siècle, p.159), que “o 

método não passa de uma racionalização a posteriori da  demarché da pesquisa”.  

Uma forma de encarar uma dissertação é vê-la como um relatório de pesquisa, as 

escolhas do pesquisador, seus erros e acertos com base em suposições e experiências 

vividas nas práticas profissionais de arquivistas, dos professores, dentre outras. 

Nesta seção serão apresentados os métodos que foram definidos para compor a 

pesquisa no intuito de atingir os objetivos propostos. No presente tópico serão descritas 

as etapas de mapeamento e as peculiaridades do campo empírico, assim como os 

procedimentos e escolhas de análise em relação à perspectiva do aumento da oferta de 

vagas para arquivistas, através de concursos públicos, na esfera federal, com a 

implementação da LAI. 

Os objetivos específicos “a” e “b” foram atendidos com o capítulo teórico 

número três - Ciência da Informação: breve histórico. Como subcapítulos, temos o item 

3.1 (A questão da Arquivologia na Ciência da Informação) e 3.2 (A questão do acesso à 

informação na Ciência da Informação). 

Já para os objetivos “c”, “d” e “e” criou-se o capítulo quatro – Direito de acesso 

à informação e direito à informação: algumas considerações. Foram criados, ainda, o 

subitem 4.1 (Direito de Informação e direito à informação) e 4.2 (Direito à informação: 

histórico). 

O capítulo cinco desta dissertação (A Lei de Acesso à Informação: questões 

epistemológicas) juntamente com seus subitens 5.1 - A Lei de Acesso à Informação 

brasileira; e 5.2 - O decreto nº 7.724 de 16 de maio de 2012, o Regulamento, serviram 

para atender os objetivos “f”, “g”, “h” e “i”. 

O objetivo “j” foi alcançado através do capítulo seis, intitulado A situação dos 

acervos arquivísticos no âmbito do governo federal: breve relato.  

O subcapítulo 6.1 (Gestão de documentos) além de seus desdobramentos (breve 

histórico da gestão de documentos; e conceitos e princípios da gestão de documentos) 

foram elaborados para atender ao objetivo “k”. 

Para dar conta do objetivo “l” apresentou-se o subitem 6.2: O profissional 

arquivista. 
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O capítulo sete foi alcançado baseando-se no objetivo “m” sobre os concursos 

públicos.  

Já o capítulo oito relativo à apresentação e comentários dos resultados, serviu de 

base para atender os objetivos “n” e “o” deste estudo. 

Por fim, o objetivo “p” foi alcançado com a elaboração do capítulo nove 

apresentando as considerações finais sobre as análises teóricas o objetivo principal desta 

dissertação. 

 

 

2.1 Pesquisando além da teoria 

 

 

Considerando nossos objetivos, para consecução desta pesquisa, realizou-se um 

estudo exploratório quantitativo em fontes primárias. 

Foi realizada uma pesquisa nos Diários Oficiais da União (DOU), na Seção III, 

na versão online, onde foram analisados os editais de concursos públicos para arquivista 

na esfera federal, entre os anos de 2006 a 2014.  

Foram escolhidos os anos de 2006 a 2014 para avaliar se houve, ou se está 

havendo, preocupação por parte dos gestores em contratar arquivistas para organizar os 

acervos arquivísticos e, assim, proverem as condições de organização para atender à 

demanda de acesso à informação.  

Arbitrou-se este corte cronológico de cinco anos antes da aprovação da LAI por 

entender ser este um período em que o projeto de lei estava em fase avançada de 

discussão nos bastidores do governo federal, após promessa de campanha para reeleição 

do então presidente Luís Inácio Lula da Silva, em 2006, onde garantiu que o governo 

brasileiro faria a adesão a uma lei nacional de acesso a informações. 

O término da pesquisa em 2014 foi escolhido em razão da conclusão de mais um 

ciclo de governo, o da presidente Dilma Rousseff.  

Em verdade, a justificativa para o recorte cronológico esteve referido a questões 

práticas. O tempo previsto entre a publicação da lei (novembro de 2011), sua 

implantação (maio de 2012) e a defesa prevista para maio de 2015 nos permitia uma 

possibilidade de acompanhamento dos prováveis efeitos da LAI para um máximo de 

três a três anos e meio. O recorte do tempo anterior de exame acabou sendo definido por 
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um recorte arbitrado em função de uma pretensa (quase) isonomia - cinco anos antes e 

três anos depois da publicação da lei. 

Na primeira expressão construída para realizar a busca no site da Imprensa 

Nacional (http://portal.in.gov.br/), foram definidos os seguintes termos: “arquivista”, 

“arquivologista”, “arquivólogo” e “Arquivologia”. 

Os três primeiros termos foram estabelecidos para a busca, por serem 

encontrados na literatura arquivística quando há referência aos profissionais dos 

arquivos. 

 O termo “Arquivologia” foi examinado nos editais tendo em vista ao fato de 

alguns concursos considerarem apenas a área de conhecimento, e não as nomenclaturas 

dos profissionais. Este termo, por muitas vezes, direcionou a pesquisa para editais cujos 

certames - dentre eles os de ensino médio e os de bibliotecários -, exigiam “noções de 

Arquivologia”. Cabe ressaltar que estes concursos (de ensino médio e de bibliotecários) 

não foram compilados para os resultados da pesquisa. 

Consideramos para efeito do quantitativo da oferta de vagas o ano de publicação 

do edital e não da realização do concurso. 

Foram "minerados" os cargos oferecidos nas três esferas do governo federal 

(Executivo Legislativo e Judiciário).  

Os concursos para cadastro de reserva (CR) e aqueles com cargos temporários 

não foram considerados para efeitos de análise da oferta de vagas neste momento. 

As vagas para as Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais 

foram compiladas para o total de vagas, mas tais instituições são mantidas por recursos 

próprios de seus associados. Ressaltamos que tal quantitativo aparece apenas nos 

quadros apresentados ao longo dos resultados deste trabalho. 

Os concursos para técnico em arquivo também não foram considerados por 

entendermos que cabem aos arquivistas a competência de planejar, organizar e dirigir os 

serviços de arquivo, incluída as atividades da gestão documental. 

O Ministério Público da União (MPU) e o Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP) pertencem ao serviço federal, mas têm atuações autônomas e 

independentes em relação aos três Poderes e também não foram consideradas para 

análises deste estudo. 

Os dados foram transcritos em planilhas Excel e produziram-se quadros e 

gráficos comparativos, os quais são comentados nos resultados. Os quadros e gráficos 

elaborados a partir dos editais de concursos para arquivistas na esfera federal entre 2006 

http://portal.in.gov.br/
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a 2014 permitiram análises e comparações do número de vagas desses profissionais 

antes e depois da LAI em diversas instituições (arquivísticas ou não), além de análises 

entre os governos de Fernando Henrique Cardoso, de Lula e de Dilma Rousseff 

referentes à contratação de pessoal. 

As análises de pessoal, como um todo, no âmbito da esfera federal, foram 

baseadas em servidores cuja remuneração provém do Tesouro Nacional e que possuem 

registro no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape), 

concursados ou não. 

Os dados de quantitativo de pessoal foram coletados do estudo realizado pela 

Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), em 2013, baseado no Boletim 

Estatístico de Pessoal editado pela Secretaria de Gestão Pública do Ministério do 

Planejamento, também publicado em 2013, com dados referentes ao ano de 2012. 

O modelo da planilha utilizou as seguintes colunas: 

 
Quadro 1: Modelo de planilha para recolhimento de informações nos editais de concursos 

públicos. 

Ano 2006 

Nomenclatura Nº vagas Órgão / Entidade Poder Ministério / Outros DOU Data pág. 

Ano 2007 

Nomenclatura Nº vagas Órgão / Entidade Poder Ministério / Outros DOU Data pág. 

... 

Nomenclatura Nº vagas Órgão / Entidade Poder Ministério / Outros DOU Data pág. 
Elaborado pelo autor. 

 

 

Em cada quadro, o número de vagas foi dividido por ano (de janeiro de 2006 até 

dezembro de 2014). Para melhor entendimento, dividiu-se a coluna em nomenclatura, 

ou seja, o nome do cargo correspondente a cada instituição que ofertou tal vaga; o 

número de oportunidades disponíveis no edital de publicação do concurso; o órgão ou 

entidade que ofereceu os cargos públicos; a qual poder está ligado o órgão ou entidade; 

o ministério ou outra estrutura hierárquica superior cujo órgão ou entidade esteja ligado; 

o número do DOU onde se publicou o edital do concurso; a data desta publicação e a 

primeira página da mencionada publicação no DOU.  

Os órgãos e entidades apresentados nos quadros referentes às vagas de 

arquivistas oferecidas de 2006 a 2014 estão representados por siglas cujos significados 

são descritos na lista de siglas da presente dissertação.  
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Como a LAI foi publicada em novembro de 2011 - no décimo primeiro mês do 

ano -, consideramos o ano de 2011 como anterior à LAI, até porque a referida lei só 

entrou em vigor no ano de 2012. A intenção foi facilitar a análise dos dados coletados 

na pesquisa. 

 

 

2.2 O Diário Oficial da União 

 

 

O foco desta pesquisa está concentrado no serviço público federal e o material 

empírico constituiu-se do Diário Oficial da União, na Seção III, analisando os editais de 

concursos públicos para arquivista na esfera federal, entre os anos de 2006 a 2014. 

Segundo o clássico livro “Documentação Jurídica” de Cecília Atienza (1979, p. 

163), o Diário Oficial é “uma publicação oficial onde são divulgados os atos dos 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário”. 

O Diário Oficial é uma publicação periódica em dias úteis. As divulgações são 

realizadas pela internet e em formato de jornal.  

Atienza (1979, p. 164) destaca algumas características que os interessados em 

pesquisar os Diários Oficiais devem levar em consideração para que os mesmos tenham 

um mínimo de familiaridade com esta fonte de informação: 

 Título e histórico; 

 Periodicidade, frequência de publicação; 

 Numeração dos fascículos; 

 Paginação; 

 Finalidade; 

 Arranjo ou organização: partes do diário, ordem e sequência dos atos 

publicados, de acordo com os órgãos de onde emanam tais atos; e 

 Suplementos: numeração e conteúdo dos suplementos e observações sobre como 

tomar conhecimento da existência de suplementos. 

De acordo com Atienza (idem): 

Quando há necessidade de juntar em processos e/ou petições alguma 

legislação solicitada, é a publicação feita no Diário Oficial, e não 

aquela publicada na imprensa leiga, que será considerada válida. Isto 

porque o texto oficial é definitivo e não admite dúvidas. 
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A maioria dos países conta com um órgão oficial para divulgar seus atos 

governamentais. Podemos citar como exemplo a Federal Register (Estados Unidos da 

América – EUA), o Journal Officiel (França), Gazzeta Ufficiale (Itália), entre outros. 

No Brasil, a publicação dos atos da União é feita através do Diário Oficial da 

União cuja responsabilidade pela sua divulgação compete à Imprensa Nacional. 

A Imprensa Nacional foi subordinada ao Ministério da Fazenda por muitos anos; 

depois passou à subordinação do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, através do 

Decreto nº 19.555, de 31/12/1930. Está vinculada à Casa Civil da Presidência da 

República, desde o ano 2000.  

Desde que surgiu em 1862, o DOU já passou por diversos formatos. Atualmente, 

o periódico está dividido em três Seções, além de possuir uma Seção destinada para 

decisões do Mercado Comum do Sul (Mercosul), quando houver. 

 

 Seção I – Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória de 

Constitucionalidade; leis, emendas à Constituição, decretos legislativos, 

resoluções e demais atos resultantes do processo legislativo; tratados, acordos, 

convenções e outros atos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e os 

respectivos decretos de promulgação; decretos, medidas provisórias e demais 

atos baixados pela Presidência da República; atos normativos dos ministros de 

Estado, de interesse geral; pareceres do advogado-geral da União e respectivos 

despachos presidenciais, salvo aqueles cujos efeitos não tenham caráter geral; 

julgamentos do Tribunal de Contas da União; atos de caráter normativo do poder 

judiciário. 

 

 Seção II – atos relativos aos servidores civis e militares da União, de suas 

autarquias e das fundações públicas, bem como dos servidores dos poderes 

legislativo e judiciário, cuja publicação decorrer de disposição legal; atos 

relativos a provimento ou vacância (nomeação, reversão, aproveitamento, 

reintegração, recondução, exoneração, demissão, promoção, readaptação, 

aposentadoria e falecimento) de cargo público dos servidores civis e militares da 

União, de suas autarquias e das fundações públicas, bem como dos servidores 

dos poderes legislativo e judiciário, em resumo. 
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 Seção III – extratos de contratos, termos aditivos, cartas-contrato, notas de 

empenho, autorizações de compra, ordens de execução de serviço, convênios, 

acordos, ajustes, protocolos, distratos e instrumentos congêneres; editais de 

intimação, citação, notificação, concursos públicos, avisos de concorrência, 

tomada de preços, convite, pregão, leilão, dispensa, inexigibilidade, revogação, 

anulação, entre outros; atos resultantes de procedimentos licitatórios, bem como 

as suas alterações, cancelamentos, resultados parciais ou finais, resultados de 

recursos provenientes dos órgãos/entidades integrantes do Sistema de Serviços 

Gerais (SISG) serão publicados, exclusivamente, por intermédio do Sistema de 

Divulgação Eletrônica de Compras e Contratações (SIDEC); são publicados na 

subseção Ineditoriais os atos advindos dos governos estaduais e municipais, das 

entidades de classes, das instituições particulares de ensino superior, bem como 

os demais atos decorrentes de interesse particular que tenham como objetivo 

atender ao princípio da publicidade legal, desde que não contrariem a legislação 

vigente. 

 

Em 2002, o Decreto nº 4.520, de 16/12/2002, estabeleceu-se que as edições 

eletrônicas do DOU e do Diário da Justiça, deveriam estar disponibilizadas no sítio da 

Imprensa Nacional e que estivessem necessariamente certificadas digitalmente por 

autoridade integrante da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), 

passando a produzir os mesmos efeitos das editadas em papel.  

O DOU e os Diários Oficiais dos Estados não devem “inserir matéria de caráter 

particular no sentido da publicação de propaganda comercial ou matéria de caráter 

político, literário ou social, para não destoar da sua finalidade, que é de consignar e 

nunca opinar” (PASSOS; BARROS, 2009, p. 126). 

 

 

2.3 O Diário Oficial como fonte de informação 

 

 

Passos e Barros (2009, p. 121) baseados em Beckman e Silva (1967, p. 5) para 

definir fontes de informação:  

Constituem o lugar de origem, donde a informação adequada é 

retirada e transmitida ao usuário. Seu conhecimento não é atributo 
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privativo do bibliotecário, porém só este tem obrigação de conhecê-las 

todas, nas suas características intrínsecas, no seu modo de utilização 

em relação aos pedidos das diferentes categorias profissionais. De um 

modo bastante amplo as fontes de informação podem ser distribuídas 

em: primárias, secundárias e ocasionais. 

 

São consideradas como tipos de fontes de informação: primárias, secundárias e 

ocasionais. 

Fontes primárias são aquelas que contêm a informação como 

apresentada em sua forma original, inteira, isto é, não condensada nem 

resumida, não selecionada nem abreviada. São documentos de 

transmissão em primeira mão, onde o interessado pode conhecer, em 

sua forma total, o trabalho, o relatório, a obra original enfim. 

Fontes secundárias se caracterizam por conter informações retiradas 

das fontes primárias. Os conhecimentos são apresentados de forma 

sintética em alguns casos, analítica em outros, segundo uma 

ordenação ou sistematização que facilita a consulta. 

Fontes ocasionais são representadas pelas seções de divulgação que 

podem ser utilizadas em certos casos pelos usuários. São chamadas 

também de fontes acidentais sendo de excepcional importância para 

as bibliotecas e serviços de informação no atendimento ao pesquisador 

(PASSOS; BARROS, 2009, p.121, grifo nosso). 

 

Os autores apresentam outro tipo de classificação das fontes de informação: 

fontes primárias, secundárias e terciárias. 

Fontes primárias mostram-se dispersas e desorganizadas quanto à 

produção, divulgação e controle. “Registram informações que estão 

sendo lançadas no momento de sua publicação, no corpo do 

conhecimento científico e tecnológico”, sendo, por isso, difíceis de 

identificar e localizar. 

Fontes secundárias surgiram com o objetivo de facilitar o uso do 

conhecimento disperso nas fontes primárias. Apresentam a informação 

filtrada e organizada de acordo com um arranjo definido, conforme 

sua finalidade. 

Fontes terciárias são aquelas que têm a função de orientar o 

pesquisador para as fontes primárias e secundárias (MULLER, 2000, 

p. 31 apud PASSOS; BARROS, 2009, p.122, grifo nosso). 

 

Os Serviços bibliográficos, de acordo com Passos e Barros (idem), embora 

sejam considerados fontes terciárias, são também chamados de serviços secundários, 

com base em algumas classificações da literatura, cujos autores consideram que há 

apenas dois tipos de fontes: primárias (a literatura propriamente dita) e secundárias (os 

serviços bibliográficos). 

Passos e Barros (idem) entendem por fonte de informação jurídica o local onde o 

bibliotecário ou o pesquisador adquire uma informação útil ao desenvolvimento de seu 

trabalho, indispensável para o bom desempenho de suas atividades cotidianas. Citam 
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como exemplos de fontes jurídicas: Coad, Jurid Data, Legis, Sicon, Lis, Jus, entre 

outras. 

Afirmam que as fontes de informação jurídica  

podem ser representadas por pessoas, instituições, empresas, cartórios, 

obras de referência, serviços e sistemas de informação, bases de dados 

etc., podendo estar fisicamente presentes ou não na biblioteca 

(PASSOS; BARROS, idem). 

 

 Citam os seguintes exemplos de fontes de informação jurídica (idem): um diário 

oficial onde se encontra uma lei impressa; uma base de dados em CD-ROM contendo 

milhares de sentenças; um disquete com o inteiro teor de um livro jurídico; um sítio 

jurídico onde se possa capturar um parecer na internet etc. 

As fontes de informação jurídica desempenham um papel fundamental 

no desenvolvimento das ações do profissional de direito. Para fins 

documentários, os sistemas de informação e as bases de dados 

funcionam como excelentes auxiliares tanto para o bibliotecário 

quanto para o usuário final na busca e recuperação da informação 

jurídica (PASSOS; BARROS, idem). 

 

Assim, podemos considerar que o DOU é uma fonte primária de informação. 

 

 

  



41 

 

3 CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: BREVE HISTÓRICO  

 

 

A Ciência da Informação, daqui por diante chamada de CI, assim como qualquer 

campo do conhecimento, para ser entendida como Ciência deve ter um corpo teórico e 

se utilizar de métodos científicos para averiguar as suas hipóteses. De acordo com 

Freitas: 

[...] grande parte dos autores lidos situa os antecedentes da 

constituição da CI nos esforços bibliográficos de organização de 

registros ou de seu acesso (Shera; Cleveland, 1977, Buckland; Liu, 

1995 e Pinheiro, 1997). Esta atividade apontava para uma certa fissura 

com o objeto das tradicionais atividades bibliotecárias, pois não 

envolvia diretamente a organização de acervos, mas de temáticas 

consideradas de interesse. Também se constitui fundação histórica da 

separação básica que, a nosso ver, possibilita a construção da noção de 

informação: o isolamento dos "conteúdos" de seus suportes físicos 

(FREITAS, 2003, p. 2). 

 

Colin Burke (2007), em sua revisão (na revista ARIST - Annual Review of 

Information Science and Technology) sobre a história da CI, relata que as primeiras 

contribuições acerca da história da área foram concedidas por profissionais especialistas 

em suas atividades. Em vários momentos do texto é reconhecido pelo próprio autor que 

“não há conhecimento suficiente para embasar a escrita de uma narrativa histórica 

abrangente da Ciência da Informação” (BURKE, C., 2007). O autor não relata registros 

de publicações de artigos sobre o tema por parte dos acadêmicos. Como consequência, 

não há a preocupação de narrar os fatos históricos sob os pontos de vista epistemológico 

e filosófico. 

Muitas das publicações eram feitas por profissionais que se baseavam em suas 

experiências profissionais, memórias e documentos que possuíam, ou seja, na verdade 

eram correlacionadas às histórias de cada instituição e não à história do campo da CI 

como um todo. 

Um dos pontos fortes do texto é quando a autor relata a “Idade de Ouro” da CI 

nos EUA. Nessa parte do estudo, Burke, C. (2007) fala da grande importância do papel 

do governo norte-americano em investir na área da CI enquanto havia a ilusão de que o 

campo pertencia às ciências exatas. Mostra, também, o poder daquele Estado em 

publicar suas políticas voltadas para a informação em importantes revistas científicas, 

além de influenciar na definição do profissional da informação da época. Com isso, fica 

evidente, mais uma vez, o caráter de status profissional da área da CI. 
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O autor define, também, as fases que tiveram o caráter estratégico da informação 

nos EUA: militar (com forte investimento durante a Guerra Fria), na transição para o 

investimento do mercado onde teve início o almejo do lucro e, por fim, a big science 

cuja produção do saber passou a ser ligada ao mercado financeiro de forma mais 

substancial. 

A emergência da CI se corporifica por conta das necessidades 

práticas, isto é, devido ao relativamente grande volume de registros 

decorrentes de pesquisas desenvolvidas no esforço de guerra, difíceis 

de serem geridas bem como das novas formas de linguagem, 

preocupando-se com a necessidade premente - sobretudo por parte do 

Estado e dos setores científico tecnológico e produtivo - do 

armazenamento, representação e recuperação do conhecimento 

registrado bem como do desenvolvimento de mecanismos seguros que 

evitem perdas na recuperação (FARRADANE, 1976). 

 

A ruptura entre a Biblioteconomia e a Documentação é destacada por Fernandes 

(1993) como uma das condições históricas para o surgimento da CI. Enquanto os 

bibliotecários apoiavam apenas o caráter público da biblioteca, os documentalistas já 

trabalhavam com ciência e tecnologia. Shera e Egan (1953) criticam os bibliotecários, 

chamados de tradicionais, que estavam mais preocupados com a educação de massa e 

com a função social da biblioteca. Já os documentalistas passaram a se preocupar mais 

com a organização e o acesso aos conteúdos dos documentos, além das soluções 

tecnológicas para tais atividades. Os autores concluem que o abandono dos 

bibliotecários em relação às atividades assumidas pelos documentalistas contribuiu para 

enfraquecer o prestígio desses profissionais, além do crescimento intelectual da 

Biblioteconomia. A princípio, a CI foi criada para organizar a documentação e a 

informação. Burke, C. (2007) afirma que além da ruptura entre bibliotecários e 

documentalistas, houve também uma cisão dentro da própria documentação e que, a 

partir desta, é que de fato, surgiu o campo da CI. 

Em 1962, surge a primeira definição do que seria a CI em um evento promovido 

pela Georgia Institutte of Tecnology, nos EUA, que visava discutir a criação de novas 

tecnologias da informação. 

Ciência que investiga as propriedades e comportamento da 

informação, as forças que governam o fluxo de informação e os meios 

de processamento da informação para otimização da acessibilidade e 

do uso. O processo inclui a origem, disseminação, coleta, organização, 

estocagem, recuperação, interpretação e uso da informação. O campo 

é derivado de, ou relacionado a matemática, linguística, psicologia, 

tecnologia computacional, pesquisa de operações, artes gráficas, 

comunicação, ciências biblioteconômicas, administração e alguns 
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outros campos (SHERA; CLEVELAND, 1997, p.265 apud FREITAS, 

2003, p. 9). 

 

A partir de então, começam a surgir novas definições sobre a CI. Algumas de 

destaque como a de Borko, em 1968: 

Ciência da Informação é a disciplina que investiga as propriedades e 

comportamento da informação, as forças que regem o fluxo da 

informação, a fim de alcançar acessibilidade e utilização ótimos 

(BORKO, 1968). 

 

Já Belkin e Robertson a definiram como: 

Uma disciplina orientada a problema relacionado com a efetiva 

transferência da informação desejada, do gerador humano para o 

usuário humano, e a única noção comum a todos os conceitos é o de 

mudança de estruturas (BELKIN; ROBERTSON, 1976). 

 

Saracevic (1996) contribui de forma significativa para o entendimento da CI e 

sua área de atuação. 

O objeto da Ciência da Informação é o estudo do comportamento, 

propriedades e efeitos da informação em todas as suas facetas, e o 

estudo de uma variedade de processos de comunicação que afetam e 

são afetados pelos seres humanos. 

 

Assegura também que: 

a CI é um campo dedicado às questões científicas e a prática 

profissional, voltadas para os problemas da efetiva comunicação do 

conhecimento e de seus registros entre os seres humanos, no contexto 

social, institucional ou individual do uso e das necessidades de 

informação (SARACEVIC, 1996). 

 

O autor enfatiza as três características gerais que constituem a razão de 

existência e da evolução da CI: a interdisciplinaridade; a ligação inexorável com a 

tecnologia da informação (o imperativo tecnológico está impondo a transformação da 

sociedade moderna em sociedade da informação); e além de ser participante ativo na 

evolução da Sociedade da Informação. 

Afirma, ainda, que há três classes de pressões: 

1- Imperativo tecnológico – que força o desenvolvimento e aplicação de produtos e 

serviços de informação; 

2 - Evolução da sociedade da informação para um nível de importância estratégica e de 

vantagens competitivas; 
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3- Mudança das relações interdisciplinares. Os princípios e técnicas de recuperação da 

informação estão sendo disseminados para aplicações fora da CI. 

 

Importante destacar que a Sociedade da Informação foi um termo que começou a 

ser utilizado na década de 1970, principalmente no Japão e nos EUA. As discussões 

pautavam-se sobre o que seria a “sociedade pós-industrial” e quais seriam suas 

principais características (TAKAHASHI, 2002). 

De acordo com Gouveia (2004): 

A Sociedade da Informação está baseada nas tecnologias de 

informação e comunicação que envolvem a aquisição, o 

armazenamento, o processamento e a distribuição da informação por 

meios eletrônicos, como a rádio, a televisão, telefone e computadores, 

entre outros. Estas tecnologias não transformam a sociedade por si só, 

mas são utilizadas pelas pessoas em seus contextos sociais, 

econômicos e políticos, criando uma nova comunidade local e global: 

a Sociedade da Informação.  

 

Saracevic (1996) analisa as duas raízes da CI: uma por meio da 

Bibliografia/Documentação e outra pela recuperação da informação. 

A Ciência da Informação tem dupla raiz: de um lado a 

Bibliografia/Documentação e, de outro, a recuperação da informação. 

Na primeira o foco é o registro do conhecimento científico, a memória 

intelectual da civilização e, no segundo, as aplicações tecnológicas em 

sistemas de informação, proporcionados pelo computador. No entanto, 

foram a Ciência e Tecnologia os elementos fertilizadores e 

propulsores de seu nascimento, fruto do crescimento de equipes 

científicas, do aumento do número de cientistas e pesquisadores e da 

aceleração de pesquisas, portanto, de conhecimentos, além dos 

desenvolvimentos tecnológicos, esforços decorrentes, sobretudo da 2ª
.
 

Guerra Mundial.  

 

O autor afirma que “a recuperação da informação não foi a única responsável 

pelo desenvolvimento da CI, mas pode ser considerada como principal” ao influenciar a 

emergência, a forma e a evolução da indústria da informação. 

González de Gómez (2000) aborda a relação entre as origens da CI e suas 

questões teóricas da seguinte forma: 

Desde suas primeiras manifestações, apresentava-se [...] a Ciência da 

Informação como conjunto de saberes agregados por questões antes 

que por teorias. Se sob o princípio da neutralidade assumiria como 

causa de sua emergência a mudança de escala da produção dos 

conhecimentos, provocando a elevação dos custos de tratamento, 

operacionalização, transmissão e aproveitamento dos grandes estoques 

de registros do conhecimento, outras premissas implícitas remetiam à 

intensificação das relações entre ciência, o Estado e a indústria, 
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conjugadas pelas políticas do pós-guerra de segurança e 

desenvolvimento. Neste horizonte de formação, a Ciência da 

Informação tenderá a incluir, em seus programas de pesquisa e na 

definição do domínio de construção de seu objeto, traços e demandas 

da sociedade industrial [num primeiro momento].  

 

Além dos apontamentos de que a CI está voltada para o gerenciamento e 

recuperação da informação, Frohmann (1995, p. 3) afirma que há espaço também para o 

reconhecimento das práticas informacionais não só de inclusão social, mas também o 

reconhecimento do cunho cultural em seus temas. 

A fixação [da área de informação] em questões instrumentais, com 

foco sobre a maximização técnica e gerencial da eficiência de fluxos 

informativos [... leva seus estudos a] obscurecer as questões ligadas às 

relações entre informação e poder. O foco sobre problemas 

instrumentais [...] desvia a atenção de questões de como o poder é 

exercido em e através de relações sociais mediadas por informação; 

como o domínio sobre a informação é alcançado e mantido por grupos 

específicos e como formas específicas de dominação – especialmente 

aquelas de raça, classe, sexo e gênero – estão implicadas no exercício 

do poder sobre a informação.  

 

Ortega (2004) afirma que o campo da CI já possuiu diversos nomes (Ciência da 

Informação, Ciências da Informação, Informação e Documentação, Ciências da 

Documentação etc.), mas todos eles com os mesmos objetivos: selecionar, organizar, 

disseminar o conhecimento científico e/ou tecnológico gerado; além do objeto de estudo 

ser o mesmo: a informação. 

Uma das características da CI é a sua interdisciplinaridade. A 

interdisciplinaridade está na relação que a área mantém com a Linguística, a Psicologia, 

a Matemática, a Informática, entre outras. Gomes (2013) afirma que: 

[...] a CI “nasce” interdisciplinar por conta da contribuição de vários 

profissionais para sua construção teórica e pragmática e se manteve 

interdisciplinar em seu estabelecimento como campo do 

conhecimento, por meio da estruturação acadêmica moderna que 

prima por esta interação entre disciplinas para a produção e a 

aplicação de soluções que resolvam os problemas complexos que 

envolvem o armazenamento, a organização e o uso da informação na 

Sociedade da Informação.  

 

Autores como Hjørland (1998) e Capurro (2003) vêm refletindo a respeito da 

historicidade da CI do ponto de vista epistemológico e filosófico. Porém, tal assunto não 

será aprofundado por não ser o foco da presente dissertação. 
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Particularmente para esta dissertação importa saber qual o momento em que o 

direito à informação entrou na CI. O acesso à informação é uma das facetas da CI e da 

Arquivologia. Mas antes, deteremo-nos rapidamente na questão da Arquivologia na CI. 

 

 

3.1 A questão da Arquivologia na Ciência da Informação 

 

 

Autores como Jardim (1999) e Fonseca, M. O. (2002 e 2005) apontaram que a 

Arquivologia é uma área em que seus profissionais não estavam preocupados em 

investigar seus limites e a sua configuração disciplinar. Fonseca, M. O., em seu livro 

“Arquivologia e Ciência da Informação” (2005), afirmara que os arquivistas não teriam, 

na época, interesse em realizar uma reflexão sistemática referente ao surgimento da 

área, tampouco conhecer seus limites e fronteiras próximos. Para este estudo 

considerou-se necessário realizar um breve esboço da questão da Arquivologia na CI. 

Saracevic, Belkin, Le Coadic, entre outros, trabalham o enfoque das 

características interdisciplinares da CI com outras áreas do conhecimento. Acerca destas 

características, Fonseca, M. O. (2002) citou a análise de Pinheiro:  

[...] nossa percepção é de que a Ciência da Informação tem seu 

estatuto científico, como ciência social que é, portanto, interdisciplinar 

por natureza, e apresenta interface com a Biblioteconomia. Ciência da 

Computação, Ciência Cognitiva, Sociologia da Ciência e 

Comunicação, entre outras áreas [...] (PINHEIRO, 1997, p. 1 apud 

FONSECA, M. O., 2002, p. 101). 

 

Sabe-se que ainda não há consenso sobre o conceito de interdisciplinaridade, o 

que ocasiona várias interpretações sobre o mesmo, dependendo do campo do saber. Para 

Japiassu (1976, p. 74): “a interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas 

entre os especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no interior de um 

mesmo projeto de pesquisa”.  

A CI teve seu ápice marcado pela disputa da liderança mundial entre EUA e 

União Soviética a qual gerou uma produção científica e tecnológica em larga escala 

provocando a chamada “explosão da informação”. Este fenômeno ocasionou novos 

estudos, oriundos de diversas áreas do conhecimento, sobre tecnologias da informação, 

capazes de gerenciar e recuperar a informação de forma rápida e eficaz. 
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Neste sentido, surge, a partir de 1960, grande interesse sobre os estudos 

referentes à informação do ponto de vista científico e governamental (FONSECA, M. 

O., 2005). A autora relatou, ainda, que a partir de tal interesse, desenvolveram-se os 

sistemas nacionais de informação por agências governamentais com foco predominante 

sobre a organização da informação. 

Fonseca, M. O. (2002) propôs uma síntese das principais relações 

interdisciplinares entre a CI e outras áreas do conhecimento estudadas por 

pesquisadores renomados no campo da CI. 

 

Quadro 2: Relações da CI com outras Disciplinas. 

Saracevic Biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciência Cognitiva, Comunicação. 

Belkin Linguística, Comunicação, Ciência da Computação, Estatística, 

Biblioteconomia. 

Le Coadic Psicologia, Linguística, Sociologia, Informática, Matemática, Lógica, 

Estatística, Economia, Direito, Política, Filosofia. 

Fosket Biblioteconomia, Ciência da Computação, Psicologia, Linguística. 

Soemen Semiologia, Linguística, Administração, Lógica, Psicossociologia, Informática. 

Shera Biblioteconomia. 
Fonte: Jardim e Fonseca, M. O. (1992) apud Fonseca, M. O. (2002). 

 

Fonseca, M. O. (2005, p. 9) chamou a atenção para a exclusão da Arquivologia 

como disciplina na relação interdisciplinar com a CI, ao observar o quadro dois. A 

autora destacou que: 

Tem sido predominante a omissão da Arquivologia como disciplina na 

qual esses autores possam identificar elementos em comum com a 

Ciência da Informação. E essa omissão é mútua, pois a Arquivologia 

não tem considerado a Ciência da Informação como área afim. De 

fato, ao contrário do que ocorre com a Ciência da Informação, a 

questão interdisciplinar é bastante periférica nas reflexões 

arquivísticas.  

 

Tendo em vista os fatos apresentados, nota-se uma tensão com relação à 

temática da interdisciplinaridade entre a CI e a Arquivologia. Sem a intenção de abordar 

a discussão sobre uma possível tensão entre as áreas, merece um rápido exame a 

questão da informação arquivística. A questão da dimensão da informação arquivística 

estará brevemente debatida mais adiante a partir da página 49. 

Fonseca, M. O. (2005) afirmara que ao longo do processo histórico da 

Arquivologia, a informação nunca foi considerada como objeto privilegiado da área, 

mas sim uma consequência do documento de arquivo, ou seja, como um elemento do 

arquivo. Neste contexto, a autora, baseada em Heredia (1932, p.32), destacou a tríplice 
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dimensão do objeto da Arquivologia e sua ordem: arquivos – documentos de arquivo – 

informação. 

Ressaltou que até o final da década de 1980, formadores de opinião nacionais e 

internacionais declaravam que os objetivos de estudo do campo arquivístico eram os 

arquivos e os documentos que o constituem, as instituições arquivísticas e os 

arquivistas. 

Segundo Fonseca, M. O. (2005), houve uma tendência de renovação de 

pensamento no que diz respeito à interdisciplinaridade entre a Arquivologia e a CI. A 

autora citou grupos de estudos como o GIRA (Groupe Interdisciplinaire de Recherche 

en Archivistique), vinculado à Escola de Biblioteconomia e Ciências da Informação da 

Universidade de Montreal (Canadá), que vem desde 1988 propondo “reflexões sobre as 

especificidades do fenômeno informacional arquivístico, na busca da construção de um 

conceito de informação arquivística” (FONSECA, M. O., 2005, p. 11). 

Ao final de uma evolução transformadora de sua missão e definição, a 

Arquivologia aparece, hoje, como uma disciplina cuja razão de ser 

situa-se no seio da gestão da informação, recurso vital das 

organizações. Todos os membros da organização têm necessidade de 

informação para cumprir suas funções respectivas. As informações 

necessárias serão buscadas no interior ou no exterior da organização. 

Estas informações podem ser verbais ou registradas sobre suportes 

como, por exemplo, o papel, a fita magnética, o disco ótico ou o 

microfilme. Podem ser orgânicas, quer dizer, elaboradas, 

expedidas ou recebidas no quadro das funções do organismo ou 

não orgânicas, quer dizer, produzidas fora do quadro das funções 

do organismo. As informações registradas orgânicas nascem no 

arquivo do organismo (COUTURE; ROUSSEAU; DUCHARME, 

1998, p. 53-54 apud FONSECA, M. O., 2005, p. 11, grifo original). 

 

Neste sentido, a autora propôs discutir a necessidade de se analisar a situação 

evidenciada acima, analisando os cenários nacional e internacional, levando em 

consideração os seguintes pressupostos: 

 A partir do final dos anos 1980, sobretudo, desenvolve-se um 

novo processo e um novo lócus de produção do conhecimento 

arquivístico, identificados com a pesquisa de pós-graduação, em 

especial com programas de pós-graduação em Ciência da 

Informação; 

 Como consequência, uma nova pauta de reflexões vem 

contribuindo para uma redefinição da Arquivologia como campo 

de saber autônomo, principalmente no sentido de rediscutir seus 

objetos e objetivos tradicionais; 

 Um alargamento nas reflexões sobre a Ciência da Informação 

sugere que se tende a incorporar à informação arquivística um 

novo objeto de interesse (FONSECA, M. O., 2005, p. 11-12). 
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Mais recentemente, Eliezer Silva (2010), no âmbito do Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense 

(PPGCI/UFF) em convênio com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT), realizou importante estudo sobre a emergência do conceito de 

informação arquivística presente na produção do conhecimento arquivístico no Brasil. 

Para tal, o autor baseou-se um uma revisão da literatura, através de três visões 

(histórica, gerencial e informacional), sobre a trajetória da Arquivologia.  

Segundo Silva, E. P. (2010), foi possível reconhecer o enfoque informacional em 

relação aos arquivos como uma probabilidade de inovação no discurso sobre as práticas 

arquivísticas na contemporaneidade. Destaca a produção de teses e dissertações, no 

período de 1996 a 2006, que contemplam o surgimento da visão informacional dos 

arquivos, com base na utilização da noção de informação arquivística. 

Importante ressaltar que tais teses e dissertações foram analisadas por Silva, E. 

P. (2010) sempre no âmbito de programas de pós-graduação em CI, que na época, 

pareciam ser a via para a produção do conhecimento arquivístico, pois somente em 2012 

foi credenciado o primeiro curso de Mestrado Profissional de Arquivologia, intitulado 

Gestão de Documentos e Arquivos, na Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO).  

Em sua análise, Silva, E. P. (2010) afirma que a definição de informação 

arquivística ainda não está consolidada na literatura brasileira. Relata que tal significado 

está ausente no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, publicação do 

Arquivo Nacional de 2005. O autor conclui que: 

A dimensão de inovação do emprego da expressão informação 

arquivística ainda não está clara. No entanto, essa utilização é 

justificada, por alguns dos autores analisados, como mais vantajosa à 

compreensão das funções arquivísticas, em relação ao conceito de 

documento de arquivo. O informacional estaria mais adequado à 

realidade das tecnologias de comunicação e informação, associado à 

demanda por padronização internacional dos elementos de 

identificação dos acervos arquivísticos (SILVA, E. P., 2010, p. 20, 

grifo original). 

 

O estudo de Silva, E. P. (2010) dá sequência à discussão proposta por Fonseca, 

M. O. (que foi sua orientadora no Trabalho de Conclusão de Curso – TCC), na 

graduação em Arquivologia, na UFF), onde estaria ocorrendo uma possível ruptura de 

paradigma na Arquivologia: a ampliação do objeto “arquivo”, incluindo “informação 

arquivística”.  
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Fonseca, M. O. (2005) ressaltou que as universidades passaram a compartilhar a 

produção do conhecimento arquivístico com as instituições arquivísticas. Diante do 

exposto, é importante descrever como os pesquisadores da Arquivologia vêm se 

comportando na relação com a CI do ponto de vista da configuração institucional.  

Segundo Araújo (2010), a implantação do REUNI (Plano de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais), em 2007, foi uma oportunidade para a área da 

Arquivologia se expandir. De acordo com o autor, os novos cursos de Arquivologia 

foram criados em departamentos ou escolas de CI e, que nestes locais normalmente já 

existiam cursos de graduação de Biblioteconomia. 

Marcondes (2011, p. 222) afirma que a Biblioteconomia no Brasil e no exterior 

vem reivindicando o status de Ciência por ser considerado essencial no meio acadêmico 

este status, associando-se à CI. O autor faz uma comparação em relação à Arquivologia. 

Em um passado não muito distante a Escola de Biblioteconomia da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) passou a denominar-

se Escola de Ciência da Informação, o Departamento de 

Documentação da UFF passou a denominar-se Departamento de 

Ciência da Informação, só para citar alguns casos. Ainda no caso 

brasileiro, já as escolas de Arquivologia isoladas, isto é, não 

associadas a cursos ou escolas de Biblioteconomia, ficaram à margem 

deste processo, como é o caso da Escola de Arquivologia da UNIRIO 

e do Curso de Arquivologia da UFSM.  

 

Araújo fala das dificuldades que as áreas da Biblioteconomia, Arquivologia e 

Museologia enfrentam por compartilhar o mesmo espaço institucional, referindo-se à 

escassez de produção científica onde permita que tal compartilhamento seja harmonioso 

e produtivo. Neste sentido, o autor destaca alguns desafios para a CI em relação à 

Arquivologia e à Museologia. 

Nesse momento, a área encontra-se diante de um imenso desafio: ser 

capaz de dialogar, acolher e ao mesmo tempo dar sustentação à 

Arquivologia e à Museologia enquanto campos científicos do 

conhecimento. O momento é crítico, pois pode acontecer de tal 

diálogo e inserção não ocorrer, e estas áreas se constituírem 

autonomamente no campo da Ciência da Informação, apenas 

esperando um momento de maior amadurecimento para sair do campo 

e se constituírem como campos próprios. Por outro lado, pode ser que 

a Ciência da Informação dê conta de assimilar as especificidades da 

Arquivologia e da Museologia e, ao mesmo tempo, fornecer-lhes 

conceitos, teorias e metodologias que permitam a elas progredirem 

cientificamente, tal como ocorreu com a Biblioteconomia (ARAÚJO, 

2010, p. 176).  
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A tensão sobre a autonomia da Arquivologia em relação à CI também é objeto 

de preocupação em algumas análises da Tabela de Áreas do Conhecimento da 

CAPES/CNPq (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). A CI está 

sob o prisma das Ciências Sociais Aplicadas. Segundo Marcondes (2011), “a CI é uma 

ciência social aplicada, que tem como campo de aplicação os sistemas de informação, 

aos quais é cobrado um alto grau de eficácia e eficiência”. Ainda de acordo com 

Marcondes (2011, p. 207): 

Apesar do reconhecimento generalizado de suas interfaces e 

entrelaçamentos históricos e epistemológicos, a configuração 

institucional para a gestão de ciência e tecnologia (C&T) no Brasil, 

consubstanciada na atual Tabela de Áreas do Conhecimento da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CAPES/CNPq), representa a Ciência da Informação (CI) 

como um grande guarda-chuva sob a qual estariam a Arquivologia, a 

Biblioteconomia, a Documentação e mesmo a Museologia, numa 

relação gênero-espécie. Esta configuração não reflete corretamente 

nem os trajetos histórico/epistemológicos, nem os objetos destas 

disciplinas, mas sim diferenças no processo de constituição e 

institucionalização da CI como disciplina científica no mundo e, em 

especial no Brasil, em contraste com os processos vividos por aquelas 

disciplinas.  

 

A Tabela de Áreas do Conhecimento (TAC) é dividida em quatro áreas: Grande 

Área; Área do Conhecimento (Área Básica); Subárea; e Especialidade. Vejamos como 

se apresenta a CI e a Arquivologia na referida tabela. 

 

Quadro 3: Representação da CI, Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia na Tabela de 

Áreas do Conhecimento CAPES/CNPq. 

 

60000007 

 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

 Área de Avaliação: Ciências Sociais Aplicadas I 

 (...) 

 

60700009 CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

60701005 Teoria da Informação 

60701013 Teoria Geral da Informação 

60701021 Processos da Comunicação 

60701030 Representação da Informação 

60702001 Biblioteconomia 

60702010 Teoria da Classificação 

60702028 Métodos Quantitativos, Bibliometria 

60702036 Técnicas de Recuperação de Informação 

60702044 Processos de Disseminação da Informação 

60703008 Arquivologia 
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60703016 Organização de Arquivos 

60800003 Museologia 
Fonte: Tabela de Áreas do Conhecimento - CAPES/CNPq. 

 

Marcondes (2011, p. 222) não concorda com a hierarquização apresentada pela 

tabela ao afirmar que há diferença na maneira de tratar seus objetos: documento e 

informação. 

Arquivologia, Biblioteconomia, Documentação e CI, cada uma delas 

trata de objetos distintos: documentos e informação; mesmo quando 

esses objetos são comuns, trata-os de maneiras diversas. Documentos 

e informação, enquanto objetos destas áreas de conhecimento, têm 

interfaces, participam de processos comuns, mas não relações de 

gênero-espécie, como pode fazer crer a Tabela de Áreas do 

Conhecimento CAPES/CNPq.  

 

Ainda sobre o assunto, o autor faz críticas ao arranjo apresentado pela Tabela 

conjunta da CAPES/CNPq: 

O arranjo da área de CI na Tabela de áreas CAPES/CNPq é hoje 

desastroso, confuso e epistemologicamente incorreto. A discussão das 

relações entre uma possível Ciência da Documentação que tivesse no 

documento pilares e interfaces para a Arquivologia, a 

Biblioteconomia, a Documentação e própria CI como áreas que têm 

como objeto o documento segundo diferentes aspectos, além de uma 

forte interface com a Museologia, hoje se coloca como essencial e 

inadiável. A afirmação da área no cenário de C&T e seu 

reposicionamento diante da comunidade científica brasileira vão se 

dar através de uma clareza destas interrelações, nas quais o documento 

assume um papel central (MARCONDES, 2011, p. 224).  

 

Rosali Souza (2012) fez um levantamento sobre os desafios e as perspectivas 

institucionais para a pesquisa em CI no Brasil. No estudo, a autora revela que em 2005 

houve uma revisão da TAC onde a Arquivologia apresentou proposta em separado com 

suas próprias subáreas, o que mostra a insatisfação do campo em ser relacionado como 

área afim da CI. Houve, também, propostas apresentadas pela CI e pela 

Biblioteconomia. 

Segundo Souza, R. F., tais propostas não entraram em vigor e continua a vigorar 

a TAC de 1984. A autora ressalta que será importante que “a comunidade reflita qual a 

melhor representação da CI como área do conhecimento” (SOUZA, R. F., 2012, p. 

244), pois em algum momento tal assunto voltará a ser discutido pela CAPES e pelo 

CNPq. 

Araújo (2010, p. 182-183) aponta oportunidades de integração e de aproximação 

entre a CI e os campos da Biblioteconomia contemporânea (que já dialoga bastante com 
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a CI), dos movimentos atuais dentro da Arquivologia (as teorias integrativas da Escola 

de Quebec e da “Arquivologia pós-moderna”) e da Museologia (com a Nova 

Museologia e o conceito de ecomuseu). 

Os estudos contemporâneos têm tentado abrigar contribuições de 

resultados de pesquisas efetuadas no escopo dos três paradigmas, 

enfatizando sua dimensão sociocultural, destacando o caráter 

construído da informação, sua definição e apropriação por 

comunidades discursivas (dimensão de intersubjetividade) e seu 

potencial simbólico de produção e geração de significados. É no esteio 

das abordagens contemporâneas tais como a abordagem hermenêutica 

de Capurro (2003), dos estudos em “análise de domínio” 

(HJORLAND, 2002), do “paradigma pós-custodial” (SILVA, 2006), 

da perspectiva crítica e cultural da informação (FROHMANN, 2008) e 

da perspectiva realista-dialética da informação (RENDÓN ROJAS, 

2005b) que se constrói uma Ciência da Informação capaz de agregar e 

integrar os três campos, respeitando suas especificidades mas, ao 

mesmo tempo, fornecendo-lhes instrumental para a compreensão da 

informação para além das instituições em que é processada, além de 

seu caráter material e além do recorte específico promovido pelos 

saberes profissionalizantes.  

 

No cenário internacional, Fonseca, M. O. (2005) apontou que não houve 

mudanças significativas nas configurações institucionais. A autora afirmou que os 

periódicos especializados mais importantes continuavam sendo aqueles publicados 

pelas associações nacionais de arquivistas, com canais frágeis de comunicação 

científica. Ainda no plano internacional, a autora afirmara que o papel das universidades 

“como lócus de produção de conhecimento não se revela claramente”. Concluiu que, 

com exceção da revista eletrônica Cursus, “não há nenhum periódico associado a 

programas de formação universitária, em qualquer nível” (FONSECA, M O., 2005, p. 

100). 

Outro aspecto de fragilidade, seria o fato de a disciplina arquivística “não figurar 

na lista de áreas de conhecimento associadas ao Social Science Citation Index
2
”. 

A Arquivologia não aparece como área autônoma, tampouco como 

área agregada ou “subordinada”, ou seja, não aparece no escopo 

                                                 
2
  O Science Citation Index é uma base de dados multidisciplinar de onde se podem recuperar os resumos, 

em inglês, de todas as revistas da literatura científica indexadas à base de dados, o que corresponde a 

cerca de 70% dos artigos científicos. Nesta base estão indexadas 5.330 revistas que cobrem 160 campos 

do conhecimento científico, quase 2.000 revistas a mais do que as que estão reunidas na versão impressa e 

em CD-ROM do SCI, onde estão disponibilizadas, para os usuários, aproximadamente 300.000 

referências por semana, que foram citadas em cerca de 17.000 artigos. Hoje, a base de dados do SCI 

contém aproximadamente 14 milhões de artigos científicos. Fonte: PINTO, Angelo C., ANDRADE, 

Jailson B. de. Fator de impacto de revistas científicas: qual o significado deste parâmetro? 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/qn/v22n3/1101.pdf. Acesso em: 11 de março de 2015. 

 
 

http://www.scielo.br/pdf/qn/v22n3/1101.pdf
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temático das áreas que poderiam ser identificadas como correlatas, tais 

como História, Administração, Direito e Ciência da Informação 

(FONSECA, M. O., 2005, p.98).  

 

Para Fonseca, M. O. (2005), a interdisciplinaridade ainda não poderia ser uma 

questão emergente na área arquivística. Essa característica entre a Arquivologia e a CI 

está mais forte no Brasil do que no plano internacional, de acordo com a autora. Tal 

afirmação justifica-se pela “homogeneidade com que teses e dissertações com temática 

arquivística são acolhidas em diferentes programas de pós-graduação em CI” 

(FONSECA, M. O., 2005, p. 101).  

A autora concluiu que as reflexões sobre o tema precisam continuar em prol do 

“desenvolvimento da Arquivologia como campo autônomo de conhecimento e para a 

consolidação de suas relações acadêmicas e epistemológicas com a Ciência da 

Informação e as demais esferas do conhecimento humano” (FONSECA, M. O., 2005, p. 

101). 

O acesso à informação, tema proposto para esta dissertação, é considerado uma 

das facetas da Arquivologia e da CI. Para Smit (2009), os arquivistas sempre estiveram 

mais preocupados com a organização e preservação dos documentos por entenderem 

que o acesso à informação contida nestes é uma consequência natural das atividades 

mencionadas. No subitem a seguir, a questão do acesso à informação no âmbito da CI 

será melhor apresentado.  

 

 

3.2 A questão do acesso à informação na Ciência da Informação 

 

 

O acesso à informação pública proporciona ao cidadão maior possibilidade de 

desenvolvimento e fruição de outros direitos nos mais variados setores da vida. Com o 

advento da Era da Informação
3
, há um crescimento constante pelo desejo de 

                                                 
3
 Expressão contida no título da obra em três volumes do sociólogo Manuel Castells (editada em Portugal 

pela Fundação Calouste Gulbenkian, 2002-2003). Tendo em conta a conotação do primeiro termo com a 

longa duração é legítimo considerá-la uma nova época, que se segue à Contemporânea ou à Modernidade 

(séculos XVIII-XX). É possível associá-la à Pós-Modernidade, mas sabemos não existir consenso entre 

filósofos, sociólogos, politólogos e historiadores acerca da validade de tais conceitos. Teve início numa 

revolução de matriz tecnológica (meados do século XX), com um acelerado e generalizado impacto na 

vida e sociedade humanas, e poderá estender-se por mais de um século. Esta durabilidade multissecular 

confere-lhe densidade e complexidade estruturais, englobando várias conjunturas. Fonte: Dicionário 
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informações por parte deste cidadão. O cidadão não deseja somente saber, ele precisa e 

tem que saber. A informação, atualmente, é vista como forma de obtenção de 

conhecimento e como meio de poder. É considerada como uma atividade irrenunciável 

sem a qual não há liberdade de expressão impedindo a existência da democracia. 

Assim, o acesso à informação, que perpassa e agrega vários aspectos como: 

políticos, históricos, sociais, arquivísticos etc., está inserido no direito individual e 

coletivo da sociedade, a qual pode ficar ciente/informada dos atos do Estado.  

Agindo como catalisadora do processo de cidadania, a informação, quando 

disponível e assimilada, possibilita que o cidadão participe das questões concernentes à 

coletividade, e permite que exista maior fiscalização das ações governamentais no 

gerenciamento do Estado. 

Uma democracia qualificada pressupõe que haja dispositivos de intervenção 

popular ou de seus representantes legítimos nas decisões do governo. No entanto, essas 

intervenções só serão possíveis na medida em que o cidadão comum tome ciência dos 

fatos e tenha capacidade de conceber um pensamento crítico. 

Atentando para um melhor entendimento do tema proposto, buscaram-se 

pesquisas de alguns conceitos fundamentais em relação ao tema. Sendo assim, foi 

iniciada uma revisão de literatura sobre a temática “direito de acesso à informação” no 

intuito de enriquecer o aprendizado e assim contribuir com o eixo principal de proposta 

de estudo, tanto para coleta quanto para a análise dos dados pesquisados.  

A CI é marcada pelo surgimento de questões em torno de um objeto, a 

informação, cujo contexto ficou mais evidente a partir do pós Segunda Guerra Mundial. 

Com o auxílio de novas tecnologias e com a ambição pela produção de novos 

conhecimentos, áreas como a Biblioteconomia, a Arquivologia e a Documentação viram 

seus campos de atuação em comum (as atividades voltadas para a preservação da 

memória) ser deslocados para a área da Ciência da Informação (FREITAS, 2003).  

Com isso, a informação passou a ter diferentes visões e interesses como objeto 

de pesquisa. Segundo Lima (2005),  

a Ciência da Informação tem como uma de suas marcas a 

autonomização do objeto informacional, entidade, dantes, sempre 

suposta nas atividades documentárias, mas só a partir daí, 

efetivamente problematizada como objeto autônomo de indagação.  

 

                                                                                                                                               
Eletrônico de Terminologia em Ciência da Informação. Disponível em: 

http://www.ccje.ufes.br/arquivologia/deltci/def.asp?cod=37. Acesso em: 19 de fevereiro de 2015. 

 

http://www.ccje.ufes.br/arquivologia/deltci/def.asp?cod=37
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Ainda de acordo com Lima (2005), a informação sob o contexto da Ciência da 

Informação, nunca se liberou de seus suportes, mesmo sob o ponto de vista da CI. 

A CI iniciou seus estudos da informação baseada em grandes linhas, como 

destaca González de Gómez, 2000 apud Lima, 2005: estudos de recuperação da 

informação mediada por máquinas, formalização de linguagens para os sistemas de 

informação e estudos bibliométricos. 

A trajetória dos estudos na CI, dentre eles os voltados para o comportamento da 

informação, do ponto de vista social e antropológico, González de Gómez, 2000 apud 

Lima, 2005 fundamenta a afirmativa anterior: 

(...) a emergência de novos temas e abordagens sociológicas e 

antropológicas, que ora vão se aninhar nas práticas informacionais do 

local e do cotidiano, revigorando o papel das diversidades culturais, 

ora se empenham na busca de uma definição emancipatória do valor 

educacional e democrático da informação 
 

Lima (2005) afirma que nesse “contexto de geração epistemológica” houve um 

início de deslocamento de pesquisas sobre a informação científica e tecnológica. 

Destacamos o tema direito à informação que perpassa transversalmente a presente 

dissertação. 

Outras questões que em outros países sinalizavam a renegociação do 

alcance do Estado de Bem-estar, indicavam a emergência de 

demandas sociais que em nossos países e nos contextos de “transição 

democrática”, traduzir-se-iam num novo associativismo, dando lugar 

ao alargamento do quadro jurídico-institucional, na Constituição de 

88, incluindo junto às políticas sociais, a formulação de direito à 

informação (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2000 apud LIMA, 2005, 

grifo nosso). 

 

O tema direito de acesso à informação é capaz de provocar discussões entre 

governo e sociedade. A principal discussão está em torno da necessidade de 

democratização do acesso ao documento público, na qual a visão de prover acesso 

devesse ser tanto maior quanto mais os Estados detivessem o controle da gestão da 

informação, que é vista como sinônimo de poder. É preciso que haja novas políticas 

públicas de informação capazes de proporcionar tais alterações que os países 

democráticos postulam no contemporâneo. 

Espera-se que estas novas políticas venham modificar estruturas econômicas, 

políticas, sociais e culturais destes Estados.  

Pensando na LAI como parte de uma política pública e de informação, esta pode 

contribuir para o alcance pleno da democracia no que diz respeito ao direito de acesso à 
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informação, De acordo com Rowlands (1998), as políticas como processo passam por 

cinco estágios: identificação de problemas e formação de agenda; formulação; adoção; 

implementação e avaliação das políticas.  
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4 DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DIREITO À INFORMAÇÃO: 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 

O processo de comunicação humana se dá muito antes da invenção da escrita. 

Há uma tensão simbolizada pelos termos “história” e “pré-história” quando se pretende 

discutir a supremacia do escrito ou do oral. “História” se inicia com a escrita. Tudo 

antes está no âmbito da “pré-história”. 

 McGarry (1999), autor do livro “O contexto dinâmico da informação: uma 

análise introdutória”, faz importante estudo acerca deste processo ao traçar um paralelo 

da tríade sabedoria, conhecimento e informação, além de expor uma realidade externa 

existente ao ser humano capaz de lhe impor escolhas.  

Segundo o autor, a palavra “sabedoria”, do modo como é utilizada na 

linguagem corrente, sugere uma profunda compreensão dos problemas humanos, junto 

com a capacidade de discernimento correto e prudente. Presume-se que quem possui 

sabedoria tanto possui conhecimento quanto informação. “Conhecimento” tem um 

sentido especial para o filósofo. De fato, o estudo da natureza e validade do 

conhecimento constitui um campo específico da filosofia denominado epistemologia. 

Por sua própria natureza, o conhecimento deve de alguma forma depender da 

informação; os dois termos são frequentemente intercambiáveis (MCGARRY, 1999). 

Ao aprofundar o termo “informação”, McGarry (1999) faz uma análise da 

etimologia desta palavra, enunciando que a definição de tal termo depende do contexto 

em que a mesma está sendo analisada. 

Acrescenta que a informação pode ser: 

 considerada como um quase-sinônimo do termo fato; 

 um reforço do que já se conhece; 

 a liberdade de escolha ao selecionar uma mensagem; 

 a matéria-prima da qual se extrai o conhecimento; 

 aquilo que é permutado com o mundo exterior e não apenas 

recebido passivamente; 

 definida em termos de seus efeitos no receptor; 

 algo que reduz a incerteza em determinada situação. 

Pollak (1992), em seu livro “Memória e identidade social: estudos históricos”, 

trata do problema da ligação entre memória e identidade social, mais especificamente 
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no âmbito da história da vida, que atualmente é denominada como uma nova área de 

pesquisa intitulada história oral. O autor discute o caráter social da memória enfatizando 

a magnitude da história oral. Investiga tal história como produtora de significados, além 

de produtora de conhecimento e ação (SOUZA, C. M., 2004). 

O autor afirma que o estudo da história oral é capaz de proporcionar acesso a 

uma pluralidade de memórias e perspectivas do passado. Enfatiza, também, que há a 

possibilidade de estudos da subjetividade e das representações que são vistas como 

capazes de agir sobre a realidade e sobre o entendimento do passado. 

Para Pollak (1992, p. 201), a memória: 

[...] parece ser um fenômeno individual, algo relativamente íntimo, 

próprio da pessoa [...] deve ser entendida também, ou, sobretudo, 

como um fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno 

construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações, 

mudanças constantes.  

 

Com o advento da escrita e consequentemente com o registro do pensamento 

humano sob esta forma de comunicação, a oralidade, que era vista como a forma mais 

utilizada de transmitir as informações, passou a ser abordada com desconfiança, tendo a 

possível subjetividade na comunicação e na transmissão do conhecimento como os 

principais problemas. 

Freitas e Gomes (2004) apontam duas vertentes para a historiografia dos 

registros: a primeira diz respeito quando os registros são tratados como “suportes 

neutros auxiliares da memória cerebral quando esta não dá conta do grande número de 

saberes socialmente úteis”; já a segunda aborda os registros como o “resultado de luta 

pela memória social quando, estabelecida alguma fissura social, já não há consenso 

naquela sociedade sobre os saberes e/ou as narrativas socialmente relevantes”. 

Os registros documentais em variados suportes, tais como argila, pergaminho e 

papiro, e mais adiante com a invenção da imprensa por Johannes Gutemberg, no século 

XV (o que proporcionou a proliferação de livros, jornais, entre outros) não significou 

que todos tinham acesso à informação. A escrita significou um fator de exclusão, sendo 

utilizada como forma de poder e de controle. 

Peter Burke (2003), autor do livro “Uma história social do conhecimento...”, 

assegura que os Estados e a Igreja Católica eram os principais detentores da informação 

nas Idades Antiga e Média. Os governos sempre estiveram interessados em coletar e 

armazenar informações sobre os povos que controlavam. Tais governos sempre 
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copiavam os modelos de controle que a Igreja Católica fazia para dominar suas 

ramificações.  

Os métodos de controle da Igreja Católica foram, em grande parte, herdados do 

Império Romano. Mas foi só no princípio da era moderna que a coleta regular e 

sistemática de informações se tornou parte do processo de governo na Europa, levando 

ao surgimento da burocracia nos Estados, ainda na Antiguidade (BURKE, P., 2003). 

Segundo o autor, a burocracia está voltada para a autotutela do Estado. A 

geração de poder implica, por parte desse mesmo Estado, a monitorização do seu 

sistema coletando, armazenando e controlando a informação direcionada a fins 

administrativos. 

A Igreja Católica por ser uma instituição maior do que qualquer outra monarquia 

europeia era o maior exemplo de burocracia. As atividades burocráticas da Igreja 

voltavam-se principalmente para os registros dos nascimentos, casamentos e mortes nas 

localidades onde havia a entidade religiosa. Após o Concílio de Trento, estimulados 

pelo receio da heresia, o volume documental aumentou consideravelmente com a 

obrigatoriedade de registrar as atividades supracitadas. 

Na época da Inquisição (surgida a partir do século XII, na França), cujo objetivo 

era realizar levantamentos dos dissidentes, mais uma vez fica clara a intenção de 

conhecer e controlar o povo. Eram elaborados questionários, que na verdade 

constituíam interrogatórios voltados para obter informações estratégicas da população. 

Por parte dos Estados, os primeiros levantamentos deste tipo tinham como 

intenção gerar novos impostos para a população. 

O principal aqui diz respeito à acumulação de informações como 

forma tanto de reação como de auto estímulo ao desejo crescente dos 

governantes de controlar a vida do povo em geral, fosse para aumentar 

os impostos, alistá-los no exército ou alimentá-los em tempos de fome 

(BURKE, P., 2003, p.112).  

 

Grandes potências da Europa como Portugal, Espanha, Holanda, França e 

Inglaterra tinham por objetivo dominar outras partes do mundo, além de descobrir novas 

terras para aumentar seus impérios. Com isso, a coleta sistemática de informações se 

fazia necessária para se conhecer a terra, seus recursos e seus habitantes. 

Burke, P. (2003) destaca o surgimento da cartografia como instrumento de apoio 

a estes governos que se dedicavam em aumentar suas terras. A cartografia surge para 

auxiliar os funcionários do governo a estudar os mapas e, assim, analisar as informações 

contidas neles. As funções dos mapas estavam direcionadas para a demarcação de 
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fronteiras, defesa do Estado frente seus inimigos ou facilitação do planejamento das 

suas cidades, racionalizando a sua administração. 

Segundo Burke, P. (2003), outro instrumento de grande importância para o 

controle de informações por parte dos governos foi a estatística. A estatística propiciou 

uma melhoria no controle do número de nascimentos e mortes, sendo possível realizar 

censos sobre os assuntos. Mais uma vez a busca por informações tinha como objetivo 

aumentar a arrecadação em impostos. 

Assim, houve uma evolução na forma de controle da população por parte dos 

governos. Foram criados mecanismos para controlar o ir e vir da população, como, por 

exemplo, os passaportes. Houve preocupações, também, em controlar as doenças com a 

criação dos conselhos de saúde da Itália. 

Mas, com tamanha vontade dos governos em obter informações, houve um 

aumento considerável no volume dos registros. Com isso, passou-se a necessidade da 

criação de repositórios para a guarda destes documentos. Documentos e livros foram 

armazenados de forma centralizada em prédios construídos (como arquivos e 

bibliotecas) especificamente para tal fim, além da consulta desses registros por 

funcionários do governo. 

Apesar da construção de prédios para a guarda de documentos, havia a 

dificuldade de centralização dos documentos e livros e, consequentemente, um 

obstáculo para a criação de um arquivo do Estado na Idade Média. O problema com a 

custódia dos documentos se dava uma vez que os governantes mantinham os acervos 

juntos de si com outros objetos e todas as vezes que se mudavam, levavam tais acervos. 

Burke, P. (2003) destaca que havia a figura do arquivista oficial que era o 

responsável pela guarda dos documentos, embora não tivesse influência na classificação 

e no armazenamento desses registros.  

Na verdade, os arquivos foram criados para proteger o próprio Estado de 

ameaças de qualquer natureza, criando, assim, um monopólio de poder sobre a 

informação. Somente com o fim da Revolução Francesa (1799) que algumas 

informações, sob custódia do Estado, passaram a ser de direito de “acesso público” por 

parte dos cidadãos.  

O monopólio da informação (pelo menos de alguns tipos de 

informação) era um meio de alcançar o monopólio do poder. O 

princípio do acesso público aos arquivos só foi proclamado com a 

Revolução Francesa, e a prática estava atrasada em relação à teoria 

(BURKE, P., 2003, p. 129). 
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Burke, P. (2003) destaca a censura vivida na época e o sistema de controle que 

era imposto pela Igreja e pelo Estado em relação à leitura de livros e documentos 

produzidos por ambos. Para evitar a tentação de ler os papeis sob sua guarda, supunha-

se que o zelador do arquivo fosse analfabeto. 

O sistema de controle mais famoso e de maior amplitude era o da Igreja Católica 

e estava associado ao Index de Livros Proibidos. Tal mecanismo fora criado para 

combater a imprensa e o protestantismo, sendo a maior parte da listagem composta de 

livros ligados à teologia protestante. 

Mais uma vez os Estados seguem os moldes da Igreja e elaboram sistemas de 

censura da palavra imprensa, temendo a “sedição” (crime contra a segurança do 

Estado), assim como a Igreja fazia contra a heresia, ou seja, censurava quem tinha 

pensamento diferente de suas convicções. 

Mas, apesar de todas as precauções em torno da proteção das informações, 

significativa parcela destas era disseminada, oficial ou extraoficialmente. Com o passar 

dos anos, a censura diminuiu consideravelmente e aqueles que trabalhavam, ou não, 

com a imprensa passaram a ser livres para publicar o que quisessem, mas deveriam 

arcar com as consequências. 

Burke, P. (2003) destaca a difusão da informação por parte dos governos. Os 

governos às vezes precisavam tornar públicas informações para seus próprios 

propósitos. Difundir a informação era uma arma politicamente mais eficaz do que 

suprimi-la. 

Era vantajoso disseminar o conhecimento das leis e outros despachos 

do governo, que eram regularmente proclamados em voz alta, além de 

impressos e fixados em locais públicos. O problema era manter o 

equilíbrio entre dar ao público informação de menos, situação que 

incentivaria os rumores mais exagerados, e dar-lhes informações 

demais, o que incentivaria as pessoas comuns a se pronunciarem sobre 

questões do Estado (BURKE, P., 2003).  

 

As tecnologias da informação merecem destaque no processo de evolução da 

comunicação humana e do direito de acesso à informação. A imprensa teve papel de 

destaque na disseminação da informação na Modernidade, conforme destaca Gomes: 

Na Modernidade, coube à Imprensa, o papel de agente difusor da 

informação sobre os atos do governo mesmo que se utilizasse da 

ilegalidade para efetivar esse papel. O reconhecimento da liberdade de 

expressão e opinião, bem como a liberdade de imprensa, o princípio 

de transparência e publicidade dos atos do Estado, tomaram corpo no 

chamado Estado de Direito, nos séculos XVIII e XIX, através da 
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declaração positivista de que o Direito só se legitima se este emanar 

do próprio Estado (GOMES, 2013, p. 64-65).  

 

Castells (2000) enfoca em seu estudo, “A sociedade em rede”, as transformações 

pelas quais passaram a sociedade, no âmbito econômico e social, proporcionadas pela 

revolução tecnológica, mais especificamente a da informação e das comunicações, já no 

século XX. 

Segundo o autor, do ponto de vista econômico, a sociedade passava por crises 

como a do colapso do estatismo soviético e a reestruturação do capitalismo. As 

tecnologias da informação e das comunicações proporcionaram mudanças significativas 

no plano econômico como o aumento da concorrência entre as empresas, a interação dos 

mercados financeiros, além do crescimento vertiginoso das redes de computadores.   

Podemos, também, citar fatos importantes no plano social: conflitos no 

patriarcalismo, crise nos sistemas políticos, consciência voltada para a preservação 

ambiental e a fragmentação dos movimentos sociais. Este afirma que a relação entre a 

sociedade e a tecnologia é classificada como um dilema infundado. “A tecnologia não 

determina a sociedade, incorpora-a e a sociedade não determina a inovação tecnológica, 

utiliza-a”. Conclui que “a tecnologia é a sociedade e a sociedade não pode ser entendida 

ou representada em suas ferramentas tecnológicas” (CASTELLS, 2000). 

Um fator importante, de acordo com Castells (2000), na relação entre sociedade 

e tecnologia é o Estado. O Estado pode influenciar a sociedade a “sufocar” o 

desenvolvimento de determinada tecnologia.  

Exemplifica com os casos da China e da antiga União Soviética. No primeiro 

caso, os chineses foram líderes durante séculos em inovações tecnológicas como na 

fundição, na tecelagem, na energia hídrica, bússola, pólvora, no processamento da 

informação, na produção de papel, na imprensa, entre outros. Para Castells (2000), a 

China poderia ter se industrializado no final do século XVI, mas devido ao 

conservadorismo por parte do Estado, os chineses interromperam seu processo de 

desenvolvimento tecnológico temendo impactos irreparáveis na estabilidade de sua 

sociedade. 

Os soviéticos não tiveram capacidade de reverter o quadro do seu estatismo 

econômico e social ao não utilizar a revolução da tecnologia da informação a seu favor 

terminando por interromper sua capacidade produtiva e, tendo como consequência, o 

enfraquecimento de seu poderio militar. 
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Por outro lado, o Japão foi um exemplo oposto aos chineses e soviéticos no que 

diz respeito à intervenção do Estado na relação entre sociedade e tecnologia. O governo 

japonês, na Era do Imperador Mitsuhito (1868), criou políticas para a modernização 

tecnológica daquele país. Observamos que tal promoção de políticas fez do Japão, 

atualmente, uma das grandes economias do globo. 

Em seguida, Castells (2000) apresenta os modos de desenvolvimento (agrário, 

industrialismo e informacionalismo) e de produção (capitalismo e estatismo) no século 

XX. Segundo o autor, os modos de desenvolvimento “são os procedimentos mediante 

os quais os trabalhadores atuam sobre a matéria para gerar o produto”. Já os modos de 

produção são aqueles que “determinam a apropriação e os usos dos excedentes”. 

No modo agrário, tudo aquilo que é considerado excedente resulta no aumento 

quantitativo da mão de obra e dos recursos naturais. No industrial, o excedente resulta 

em novas fontes de energia e na descentralização do uso dessas novas fontes. Por fim, o 

modo informacional resulta na geração de conhecimento. 

Na comparação entre o industrialismo e o informacionalismo, o primeiro é 

voltado para o crescimento da economia e o segundo visa o desenvolvimento 

tecnológico para acumulação de conhecimento e processamento de informações. 

O termo capitalismo informacional é um novo sistema econômico e tecnológico 

fruto da reestruturação do capitalismo com o apoio das tecnologias da informação. É 

feita uma comparação entre a sociedade informacional com a sociedade industrial ao ser 

afirmado que ambas provocaram manifestações bem diferentes em diversas sociedades 

pelo mundo, mas que há duas ressalvas nesta comparação: as sociedades industriais 

podem ser estatistas ou capitalistas; já as sociedades informacionais são capitalistas.  

Castells (2000) salienta que a internet é a grande responsável pela revolução das 

tecnologias da informação. Malin (2012) afirma que tal tecnologia contribuiu para a 

implantação da LAI em diversos países, inclusive no Brasil. 

Em fins da década de 1990, o poder de comunicação da Internet, 

juntamente com os novos progressos em telecomunicações e 

computação provocaram mais uma grande mudança tecnológica, dos 

microcomputadores e dos mainframes descentralizados e autônomos à 

computação universal por meio da interconexão de dispositivos de 

processamento de dados, existentes em diversos formatos 

(CASTELLS, 2000). 

 

Podemos dizer que o Estado já influenciou nas sociedades da informação, mas 

atualmente passou tal expectativa para o mercado financeiro. É a chamada mudança nos 
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regimes de informação citada por González de Goméz (2003). Para Castells (2000) o 

termo informacional (uma espécie de atributo de organização social) “indica uma forma 

de organização em que a geração, processamento e transmissão da informação são 

fontes fundamentais de produtividade e poder”, e que é diferente do termo informação 

(fundamental em todas as sociedades). Apesar de o Estado ter repassado ao mercado 

financeiro o controle da informação de um modo geral, não quer dizer que esse mesmo 

Estado não tenha poder sobre o ciclo informacional. 

Esta seção serviu para mostrar a importância da informação no processo da 

comunicação humana, seja ela transmitida oralmente ou na forma escrita. Podemos 

concluir que desde sempre os Estados tentaram controlar as informações oriundas de 

seus povos, além de espionarem as informações de outros países por questões políticas, 

econômicas e de poder. A proibição do acesso à informação por parte dos Estados e da 

própria Igreja Católica, remonta às Idades Antiga e Média. Mas, com o passar dos anos, 

esta tendência começou a sofrer alterações com a Revolução Francesa, entre 1789 e 

1799, chegando até as mudanças nos regimes de informação na atualidade.  No próximo 

item, analisaremos a evolução do processo do direito à informação e como o mesmo é o 

resultado da enunciação dos direitos humanos. 

 

 

4.1 Direito de Informação e direito à informação 

 

 

Faz-se necessário realizar uma distinção entre os conceitos de Direito de 

Informação (disciplina) e direito à informação (direito subjetivo). Cepik (2000, p. 46) 

afirma que: 

Por direito à informação entende-se aqui um leque relativamente 

amplo de princípios legais que visam assegurar que qualquer pessoa 

ou organização tenha acesso a dados sobre si mesma que tenham sido 

coletados e estejam armazenados em arquivos e bancos de dados 

governamentais e privados, bem como o acesso a qualquer informação 

sobre o próprio governo, a administração pública e o país, ressalvados 

o direito à privacidade, o sigilo comercial e os segredos 

governamentais previstos em lei.  

 

Lima (2006) argumentava que a afirmação de Cepik trazia confusão para o 

entendimento de tal diferenciação. Para a autora, direito com “d” minúsculo é o mesmo 
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que uma faculdade, e Direito com “D” maiúsculo é um ramo do Direito, encontrando 

apoio em Reyes Olmedo (2004), que faz esta mesma distinção de forma mais completa: 

 

O direito à informação, como direito humano subjetivo, deu lugar à 

consideração científica de todas as normas, mais ou menos dispersas, 

que regulam as atividades informativas. Estas normas, unificadas pelo 

critério de servirem à realização de uma faculdade, o direito subjetivo 

ou difuso à informação, constituem o ordenamento jurídico 

informativo, denominado Direito da Informação, que segundo Zaffore 

citado pela mesma autora constitui o saber jurídico que se ocupa de 

estudar, sistematizar e ordenar os instrumentos e instituições jurídicas 

que corporificam e regulam o direito à informação (REYES 

OLMEDO, 2004).  

 

Para Lima (2006), a reflexão de Reyes Olmedo é mais adequada, pois  

as normas jurídicas, unificadas pelo critério de serem preceitos 

normativos que contribuem para a realização do direito à informação 

(faculdade), constituem o ordenamento jurídico informativo, 

denominado Direito da Informação [...] (LIMA et alii, 2012, p. 9). 

 

O direito de acesso a informações públicas integra o conjunto de direitos 

fundamentais das sociedades modernas relacionados à disseminação do conhecimento e 

da informação. Na Constituição brasileira este direito está descrito no artigo 5º, inciso 

XXXIII contribuindo, assim, com o aprimoramento da transparência.  

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 

prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado (BRASIL, 1988). 

 

O direito à informação pode ser considerado como um princípio básico de 

controle social onde o cidadão exerce algum controle sobre a administração pública, 

elaborando, acompanhando ou monitorando as ações da gestão pública. Para garantir 

este direito, é preciso a regulamentação de uma Lei de Acesso à Informação. 

Sanadas as dúvidas, passemos ao histórico do direito à informação. 
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4.2 Direito à informação: histórico 

 

 

A discussão em torno do direito de acesso à informação e da responsabilidade do 

Estado em fornecer acesso, bem como prover as condições para este, foi construída a 

partir da Modernidade.  

A burguesia, em conjunto com a aristocracia e as camadas populares, foi a 

principal classe a reivindicar seus direitos frente ao Estado absolutista do rei.  

Tocqueville (1997) destacou que a Revolução Francesa (1789-1799) representou 

discussão do ápice da luta por direitos fundamentais de liberdade e igualdade entre os 

indivíduos. 

Cepik (2000) afirma que o direito à informação assegura ao indivíduo 

possibilidade de desenvolvimento econômico, social e político. Sem dúvida o Estado foi 

obrigado, principalmente a partir do pós-guerra, a rever seus conceitos ao se reestruturar 

no que concerne ao limite de seu poder em relação os cidadãos. De acordo com 

Fonseca, M. O. (1999), as revoluções na Inglaterra (Revolução Gloriosa, 1688-1689) e 

na França (Revolução Francesa, 1789-1799) forçaram os Estados a estabelecerem 

limites a seus governantes. Destaque para a França, que é considerada umas das nações 

formadoras da noção de Estado democrático de direito. 

Jardim (1999) esboça que o acesso à informação encontra no direito à 

informação o seu regime jurídico, a sua dimensão jurídica.  

A noção de direito à informação encontra-se esboçada já no art. 19 

da Declaração Universal dos Direitos do Homem, fruto da Revolução 

Francesa. No Estado liberal do século XIX, a informação ainda 

carecia de relevância jurídica. A proteção constitucional destinava-se 

à conduta capaz de gerar informação. A liberdade era garantida com a 

simples proibição de censura prévia. O que se protegia, portanto, era a 

liberdade de expressão e de informação. E assim se fazia não por sua 

importância política, reconhecida sem dúvida pelo Estado liberal, mas 

sua importância civil, como meio de auto-expressão e 

desenvolvimento da personalidade individual, como um apoio através 

do qual se manifestam de forma pacífica os desacordos, como 

instrumento, enfim, de tolerância (JARDIM, 1999, p. 2, grifo 

original).  

 

O autor afirma que o quadro jurídico da informação adquire novos contornos 

quando alguns Estados buscam o modelo do Estado do Bem-Estar. Explica que as 

alterações em tal quadro se dão devido à forma de se conceber a relação entre Estado e 

sociedade civil e as funções das liberdades individuais. Complementa que o objetivo 
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desta relação é proporcionar “a livre e igual participação de todos os indivíduos” nas 

discussões e soluções dos assuntos públicos. Neste sentido, a informação: 

[...] adquire a relevância jurídica de que carecia porque suas 

qualidades e as condições nas quais deve dar-se sua circulação e posse 

repercutem diretamente na forma e alcance da participação da 

sociedade na tomada de decisões sobre assuntos que a afetam. Em 

outras palavras, essa relevância jurídica da informação se deve a que o 

regime jurídico da informação converte-se em um aspecto essencial 

do exercício da soberania pela coletividade (JARDIM, 1999, p. 2, 

grifos original).  

 

Seelaender (1991) afirma que o direito à informação é um direito autônomo 

onde se inclui outros três direitos: produzir, buscar e receber informações com duas 

frentes (bifronte): a produção e a obtenção de informações. Para Lima et alii (2012), a 

característica de bifacialidade que consiste no direito de exprimir ideias e opiniões e o 

direito de receber informações, portanto, o direito do emissor e também o direito do 

receptor da informação. Somados a esta bifacialidade teríamos ainda uma tripartição em 

camadas deste direito, pois 

O direito à informação não é mais visto como simples liberdade de 

externar pensamento, de expressar-se, mas sim como um direito 

fundamental de participação da sociedade, revestindo-se ou 

traduzindo-se em três camadas: no direito de informar (de veicular 

informação), no direito de ser informado (de receber informações) e 

de se informar (de recolher informações), consistindo desta forma, a 

base para a democracia (LIMA et alii, 2012, p. 8). 

 

Seelaender (1991) destaca que juristas dos EUA e da Europa estudaram com 

afinco o conceito de direito de ser informado: 

Embora terminologia, no campo aqui estudado, ainda não esteja de 

todo assente, parece possível, desde logo, identificar na doutrina certa 

inclinação para se definir o direito à informação, sob este ou outro 

nomem júris, como um direito subjetivo bifronte, já que atribuível, 

numa situação relacional por excelência como é a do fenômeno 

informativo, a ambos os sujeitos envolvidos. Trata-se, pois, de um 

instituto que não apenas protege legalmente a ação do emissor que 

informa, que conhecendo-lhe um pouvoir de faire ou freedom rom 

correspondente a um não-impedimento por parte das autoridades, mas 

também confere aos cidadãos-receptores, como diz Rivero, “uma 

espécie de crédito de informação”, configurado em um pouvoir 

d’exiger ou freedom for que torna imperiosa, em contrapartida, a 

atuação do Estado no sentido de dar condições de eficácia a um direito 

do público de saber (SEELAENDER, 1991, p. 152, grifo original).  

 

O autor assegura que a história do direito à informação abrange, grosso modo, 

quatro fases: 
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1- Rigorosa censura a todos os escritos e por um recurso sistemático ao segredo por 

parte dos governantes; 

2- Sucedida com o triunfo da burguesia no plano político, por um período de ampla 

liberdade de imprensa e de abertura do Estado à observação pública; 

3- Fenômeno de concentração das empresas periodísticas, o aparecimento de novos 

media de grande capacidade persuasiva e a demolição, pela análise crítica dos 

marxistas e de outros movimentos antiliberais; 

4- Necessidade de se estabelecerem normas que assegurassem o desempenho pelos 

mass media
4
 em geral, de sua função pública nas democracias, destinando-os a 

proporcionar aos governados a informação indispensável para que estes 

vivessem, efetivamente, a influir em condições de igualdade na condução da 

sociedade. 

 

No âmbito da disciplina “Aspectos Legais dos Processos Informacionais”, em 

2014, Lima fez uma proposta analítica correlacionando as fases da história do direito à 

informação apresentadas por Seelaender (1991) com as fases dessa história no Brasil, 

conforme quadro quatro: 

 

Quadro 4: Comparativo fases da história do direito à informação – Seelander (1991) x Brasil. 

Fases – Seelaender (1991) Fases – Brasil 

Segredo de Estado – Estado Absolutista Segredo de Estado – Estado Absolutista 1500-

1822; 1822-1899; 1930-1945; 1964-1985 

Liberdade de Imprensa Liberdade de Imprensa 1945-1964; 1988-

2014... 

Oligopolização dos mass media ou Meios de 

comunicação de Massa (MCM) 

 Agências internacionais 

 Monopólio da interpretação 

 Manipulação da sensibilidade e da 

Oligopolização dos mass media ou MCM 

1964-2014... 

 Agências internacionais 

 Monopólio da interpretação 

 Manipulação da sensibilidade e da 

                                                 
4
 O termo mass media é formado pela palavra latina media (meios), plural de medium (meio), e pela 

palavra inglesa mass (massa). Em sentido literal, os mass media seriam os meios de comunicação de 

massa (televisão, rádio, imprensa etc.). Porém, esta denominação sugere que os meios de comunicação 

são agentes de massificação social, o que nem sempre está de acordo com a realidade social observável. 

Desta forma, será preferível falar de meios de comunicação social, conforme propôs a Igreja Católica 

durante o Concílio Vaticano II, ou de meios de difusão massiva. Fonte: http://www.infopedia.pt/$mass-

media.  Acesso em: 03 de abril de 2015. 

 

http://www.infopedia.pt/$mass-media
http://www.infopedia.pt/$mass-media
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razão razão 

Fases – Seelaender (1991) Fases – Brasil 

Reação sociedade civil x MCM Reação sociedade civil x MCM (2015...?) 

Regulação  

 Convivência contemporânea 

Regulação – Lei nº 12.527/2011, marco civil 

(2014-2015?) 

Fonte: Lima (2014), aula três – Disciplina Aspectos Legais dos Processos Informacionais, transparências. 

 

A ideia de um direito de ser informado “só pôde se impor, no mundo do Direito, 

na quarta e última fase da evolução histórica examinada” (SEELAENDER, 1991, p. 

147).  

O que é preciso compreender, todavia, desde logo, é que somente em 

nossa época vieram a concorrer todas as condições necessárias para 

que fosse gerada e ganhasse corpo a noção de um direito de ser 

informado como um direito subjetivo a um tempo do povo inteiro e de 

cada cidadão separadamente, e como direito-crédito válido tanto 

diante do Estado, quanto em face dos próprios meios de comunicação 

que se ocupam da atividade informativa (SEELAENDER, 1991, p. 

147, grifos original).  

 

Na Modernidade, um dos exemplos mais importantes que podemos citar sobre a 

discussão do tema direito de acesso à informação e da responsabilidade do Estado em 

fornecer acesso, é a Declaração dos Direitos de Virgínia (1776)
5
, cujo artigo 12 declara 

que “a liberdade de imprensa é um dos grandes baluartes da liberdade, não podendo ser 

restringida jamais, a não ser por governos despóticos”.  

Alguns anos depois, foi reconduzida com os ideais de Igualdade, Liberdade e 

Fraternidade consagrados na Declaração dos Direitos do Homem, fruto da Revolução 

Francesa, de 1789. Sem dúvida, a liberdade de imprensa é uma das facetas do direito de 

acesso à informação e foi reconhecida e discursivamente enunciada neste documento 

inaugural da Modernidade (LAFER, 1991). 

 Fruto dos ideais da Revolução Francesa, a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, assinada em 1789, estabelece no artigo 11 que “a livre 

comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. 

Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, 

                                                 
5
 Declaração de Direitos da Virgínia - foi elaborada “como base e fundamento do governo” em 

Williamsburg (EUA), aos 12 de junho de 1776; precedeu a Declaração de Independência dos EUA 

(Declaração dos Treze Estados Unidos da América) em 4 de julho de 1776, a Constituição dos Estados 

Unidos da América de 17/09/1787 e, portanto, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 

1789, francesa. Tinha 18 artigos. Fontes: http://www.icitizenforum.com/portugese/declaration-of-

independence e http://www.icitizenforum.com/portuguese/virginia-declaration-of-rights. Acesso em: 10 

de julho de 2013. 

http://www.icitizenforum.com/portugese/declaration-of-independence
http://www.icitizenforum.com/portugese/declaration-of-independence
http://www.icitizenforum.com/portuguese/virginia-declaration-of-rights
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todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos em lei”. Dessa forma, 

encontramos em ambos os artigos citados, o direito de circular a informação e o dever 

do Estado para disponibilizá-las, mesmo que de forma incipiente e delegada (à 

Imprensa).  

Seelaender (1991) cita algumas características da atualidade que contribuem 

para noção de direito de informação: conscientização universal de respeito aos 

profundos vínculos existentes entre a informação e o poder; o anseio quase generalizado 

de que se deem limites e transparência (estatal ou não estatal) e a caracterização 

concomitante do Estado como prestador de serviços e do indivíduo como consumidor. 

Relata que a ideia de direito à informação pode ter iniciado na Conferência de 

Genebra, em 1927, que teve como objetivo a discussão de problemas relativos à 

circulação de notícias. Chama a atenção para a diferenciação adotada a partir desta 

conferência entre o termo liberdade de informar e liberdade de informação (esta com 

conteúdo mais amplo). 

Não houve evolução doutrinária do estudo de tais termos no período de 1914 a 

1945, ou seja, nas duas Guerras Mundiais. Para Lima et alii (2012, p. 10), com base nos 

autores analisados no grupo de pesquisa, “não há como falar em direito à informação 

em tempos de guerra ou em Estados de exceção”.  

Após o período de guerras, de acordo com o autor, era consenso entre teóricos e 

políticos da “necessidade de se impedir todo e qualquer estocar de informações, por 

parte dos Estados” (SEELAENDER, 1991, p. 148).  

Assim, criou-se um ambiente propício à ideia de liberdade de informação, 

devido à derrota do Eixo e principalmente à derrota da ideologia nazifascista que tinha 

como princípio a tese elitista de que o homem comum não precisa ter acesso às 

informações por ser incapaz de utilizá-las e tomar suas próprias decisões 

(SEELAENDER, 1991). 

Na Declaração dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas 

(ONU), em 1948, o direito de circular a informação e o dever do Estado para 

disponibilizá-las aparece enunciado no Artigo 19: “Todo o indivíduo tem direito à 

liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas 

suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, 

informações e ideias por qualquer meio de expressão”. A circulação da informação era 

vista como a única maneira de anular a desconfiança internacional provocada pela 

propaganda nazifascista.  
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A livre circulação destas foi, então, vista como o único meio existente 

para se anular o segredo como fator de temor e desconfiança na esfera 

internacional, e para enfraquecer o poderio da propaganda 

manipulatória, dando, com isso, maior autenticidade e autoridade à 

opinião dentro de cada país [...] (SEELAENDER, 1991, p. 148). 

 

Para Seelaender (1991), a Declaração da ONU é vista como o ressurgimento do 

respeito à pessoa humana em que pregava o princípio da igualdade entre todos os 

homens. A partir desta premissa, surgiram outros princípios, entre eles o princípio de 

liberdade de informação. 

A supracitada Declaração apresentou limitações no que diz respeito aos 

problemas de acesso dos cidadãos à informação. Apesar da popularização do uso do 

termo francês “direito do público ao fato” e das discussões em reuniões da ONU, não se 

chegou à redação final sobre o direito de informação. 

Qualificando a liberdade de informação como meramente negativa e 

descrevendo-a como um simples componente de uma liberdade maior, 

a Declaração veio, além disso, a dificultar sobremaneira, dado o seu 

prestígio, o progresso doutrinário rumo à concepção de um direito à 

informação autônomo e de um direito-crédito de ser informado 

(SEELAENDER, 1991, p. 148).  

 

Seelaender (1991) dá destaque para a Convenção Europeia de Salvaguarda dos 

Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (1950), para o Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos (1966) e para a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (1969) onde foram abordados o tema direito de informação. 

Porém, a Declaração da ONU de 1948 e os Tratados mencionados não 

contribuíram de forma decisiva para o amadurecimento do conceito de direito de 

informar na doutrina jurídica
6
.  

De fato, ao adotarem a concepção da liberdade de informação como o 

somatório da “liberdade de transmitir” ou “comunicar” com a de 

“procurar e receber” informações, acabaram eles preparando terreno 

para a aparição, no mundo jurídico, de um novo direito subjetivo 

bifronte, de um direito abrangente o bastante para estender a proteção 

do ordenamento, não só a atividade jornalística, mas também ao 

interesse dos governados de saber, por meio destes e dos órgãos 

estatais, tudo o que se refira à condução dos negócios públicos 

(SEELAENDER, 1991, p. 149).  

 

                                                 
6
 O Direito reconhece, em geral, três fontes: doutrina, jurisprudência e legislação. Fonte: SILVA, José 

Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. Malheiros Editores, 36ª edição, São Paulo, 2013, 

928p. 
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Seelaender (1991) enfatiza que as leis de Imprensa dos Estados da Baviera e de 

Hesse, de 1949, ainda sob domínio americano, foram as primeiras leis a explicitarem o 

direito de informação para a imprensa, o que na prática evidenciou que tal direito 

limitava-se aos meios de comunicação.  

A Lei Fundamental da República da Alemanha (1949) foi a primeira 

Constituição, após a Segunda Guerra, a adotar o tema direito de ser informar, ou seja, a 

liberdade de opinião. 

Todos têm o direito de expressar e divulgar livremente o seu 

pensamento por meio da palavra, por escrito e pela imagem, bem 

como de se informar, sem impedimentos, em fontes de acesso geral. A 

liberdade de imprensa e a liberdade de informar pelo rádio e pelo 

filme ficam garantidas. Não será exercida censura (...) 

(CONSTITUIÇÃO ALEMÃ, 1949 apud SEELAENDER, 1991, p. 

149).  

 

De acordo com Seelaender (1991, p. 149), “o homem comum se viu, pela 

primeira vez em toda a história, contemplado pelo Legislador, com um direito de acesso 

à informação”.  

O enunciado na Constituição Alemã proporcionou o desenvolvimento do direito 

de informação moderno, além da luta pela democratização da sociedade contemporânea. 

A Lei Fundamental evidenciou uma clara distinção entre o direito de expressão e direito 

de se informar (este avançou como um instituto autônomo). A Constituição de Portugal 

(1976) também merece destaque do autor, tendo em vista ser, em sua opinião, “a mais 

completa e correta enunciação do direito à informação produzida em um contexto de 

pós-ditadura” (SEELAENDER, 1991, p. 149). 

Do ponto de vista da doutrina, a lei alemã acarretou consenso entre juristas e 

cientistas políticos ocidentais de que o direito de informação não era um mero 

prolongamento da liberdade de expressão, confusão doutrinária que perdurara desde a 

Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789). 

Ainda persistiam oposições em relação à autonomia do direito de ser informado. 

Na Itália, os juristas alegaram que a autonomia do direito à informação era algo 

secundário em relação à liberdade de imprensa (SEELAENDER, 1991).  

Apesar das oposições, o conceito do direito de ser informado afirmou-se aos 

poucos, principalmente nos EUA, França e na própria Itália, que passou a ser um grande 

difusor de ideias modernas. 
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A consagração permitiu que a autonomia do direito de ser informado deveu-se 

graças a Encíclica Pacem in Terris, de 11/04/1963, no pontificado de João XXIII. Tal 

escrito proporcionou ao conceito a possibilidade de extravasar as restrições até então 

impostas pelos juristas, incorporando ao senso comum dos legisladores democratas. 

Todo ser humano tem (...) direito à liberdade na pesquisa da verdade 

e, dentro dos limites da ordem moral e do bem comum, à liberdade na 

manifestação e difusão do pensamento (...). Tem direito também à 

informação verídica sobre acontecimentos públicos (PACEM IN 

TERRIS, 1963 apud SEELAENDER, 1991, p. 150).  

 

Pela primeira vez o homem comum passou a ter direito ativo e passivo sobre a 

informação, englobando a busca pela mesma e a possibilidade de recebê-la por parte de 

todos. 

Importante notar, além disso, que com a Pacem in Terris se 

determinou pela primeira vez de modo preciso a situação jurídica ideal 

do homem comum no âmbito de um direito democrata de informação, 

reconhecendo-se em todo ser humano aquilo que Paulo VI veio 

posteriormente a chamar de “um direito ativo e passivo ao mesmo 

tempo”, que englobaria “de uma parte, a busca da informação, e de 

outra, a possibilidade de recebê-la por parte de todos 

(SEELAENDER, 1991, p. 150).  

 

Há de se ressaltar que a Igreja Católica houvera, na Idade Média, assumido o 

papel de intérprete única da verdade e, neste contexto, o homem comum era 

considerado incapaz, logo indigno de receber informações necessárias para que pudesse 

gerir seu próprio destino (SEELAENDER, 1991).  

A partir da Segunda Guerra Mundial, outros fatores mostram a evolução de 

pensamento da Igreja em relação ao assunto, como o 1º Congresso Internacional da 

Imprensa Católica, em 1950; na década seguinte os documentos como a Pacem in 

Terris e o Decreto sobre os Meios de Comunicação Social (1966), que já uniam a 

afirmação da igualdade essencial entre os homens com a defesa do direito de ser 

informado. 

[...] a denominação “meios de comunicação de massa” acabou 

substituída pela designação “meios de comunicação social”, com 

vistas a se impedir, desse modo, uma divisão dos seres humanos em 

uma maioria inepta e uma minoria detentora do monopólio da 

sensatez, hierarquização que o emprego da palavra “massa” parecia 

incapaz de evitar. Quase seis séculos após ter condenado Wyclife, a 

Igreja Católica assumia, destarte, curiosamente, o papel de Wyclife do 

mundo moderno, vindo a sustentar, como fizera o teólogo inglês, a 

tese de que o homem comum é um ser capaz, que merece ter acesso a 

todas as informações de que precisa para viver e agir livremente 

segundo seu próprio discernimento (SEELAENDER, 1991, p. 151).  
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Ainda sobre a evolução do processo do direito de ser informado, o desafio que se 

apresenta é assegurar aos governados o acesso à informação com qualidade, sendo de 

responsabilidade do Estado a obrigação para que tal fator ocorra. Em relação à 

qualidade da informação, também houve evolução na parte jurídica, como o direito de 

antena
7
, de retificação

8
 e o de resposta

9
. “O intuito é evitar que os meios de 

comunicação se tornem monologuistas potencialmente tendenciosos e eventualmente 

mentirosos” (SEELAENDER, 1991). 

Se têm variado os rumos seguidos nos diversos ordenamentos para 

promover quer a transparência no Estado, quer – como aqui se 

mostrou – o “controle” da atuação dos meios de comunicação, nem 

por isso tem deixado de haver uma meta comum a praticamente todos 

os legisladores democratas da época contemporânea: a garantia do 

direito subjetivo à informação, o qual não pode mais ser confundido 

com a liberdade de imprensa e muito menos com o direito individual 

de se expressar livremente (SEELANDER, 1991, p. 151).  

 

Há dois focos que dificultam um consenso na definição do conceito de direito de 

ser informado universalmente (SEELAENDER, 1991, p. 153): o “direito ao fato” (onde 

é preciso um direito à explicação do interesse em obter o direito à informação, sob pena 

de perder a razão em relação a tal direito) e na delimitação das matérias tornadas 

cognoscíveis pelo direito público de ser informado (entre o direito de ser informado e o 

direito de se informar, o Bundesdatenschutzgesetz alemão e o habeas data brasileiro 

consagram um direito de acesso tão somente a dados pessoais).  

                                                 
7
 Direito de antena – Direito que o governo, os partidos políticos, as associações sindicais e profissionais, 

etc., têm de ocupar, com programas próprios, certos períodos de programação geral de rádio e televisão. 

Disponível em: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/direito+de+antena. Acesso em: 09 

de fevereiro de 2015. 
8
 Direito de retificação – Direito que cabe a qualquer pessoa singular ou coletiva, organização, serviço ou 

organismo público, bem como ao titular de qualquer órgão ou responsável por estabelecimento público, 

de retificar nas publicações periódicas os fatos ou referências incorretos, errôneos ou inverídicos e que lhe 

digam respeito. Este direito pode ser exercido tanto relativamente a textos como imagens, mas fica 

prejudicado se, com a concordância do interessado, o periódico tiver dirigido ou esclarecido o texto ou 

imagem em causa ou lhe tiver facultado outro meio de expor a sua posição. O direito de resposta é 

independente do procedimento criminal, bem como do direito à indemnização pelos danos causados 

devido à publicação (artigo 24 da Lei de Imprensa). O exercício deste direito deve ser levado a cabo pelo 

próprio titular ou representante no prazo de 30 ou 60 dias a contar da inserção do escrito ou da imagem, 

se se tratar, respectivamente, de diário/semanário ou de publicação com menor frequência. Disponível 

em: http://www.infopedia.pt/$direito-de-rectificacao. Acesso em: 09 de fevereiro de 2015.  
9
 Direito de resposta – Direito que uma pessoa tem de se defender de críticas públicas no mesmo meio em 

que foram publicadas. Refere-se, portanto, ao direito de oferecer uma resposta de esclarecimento quanto 

um jornal ou programa de TV apresenta um conteúdo que possa levar ao erro ou a interpretações que 

gerem vantagens por falsos argumentos. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_de_resposta. 

Acesso em 09 de fevereiro de 2015. 

 

http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/direito+de+antena
http://www.infopedia.pt/$direito-de-rectificacao
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_de_resposta
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O direito de informação proporciona ao Estado a construção de uma sociedade 

mais participativa. O direito de ser informado consolida-se com mais eficácia quando é 

incorporado aos textos constitucionais. Seelaender (1991) relata como exemplo os casos 

de Espanha, Portugal e até mesmo a Suécia que sempre foi referência no assunto. 

O direito de ser informado vem sendo exigido por parte da sociedade seja em 

países em desenvolvimento, como o Brasil e as Filipinas, quanto em países 

desenvolvidos, como EUA e França. A ausência da participação popular no poder em 

algumas constituições pode estar atrelada ao baixo grau de democratização de alguns 

sistemas políticos. Ao estudar mais de 30 textos constitucionais em 1989, Seelaender 

afirma que a metade dos países que não reconhecia o direito de ser informado estavam 

diante de regimes ditatoriais. 

Três séculos e meio após a Areopagítica de John Milton, o direito de 

ser informado continua a representar, pelo visto, uma ameaça 

potencial ao domínio das maiorias pelas minorias supostamente 

iluminadas que insistem em tutelar os governados, fechando-lhes o 

acesso às informações, de que necessitam para assumir, eles próprios, 

a condução do Estado (SEELAENDER, 1991, p. 155).  

 

Malin (2012) fez um importante levantamento sobre a adesão dos países ao 

regime de direito de acesso à informação. Afirma que a década de 1990 e o início dos 

anos 2000 merecem destaque pela crescente adesão dos países ao redor do mundo. 

Na atualidade brasileira, embora enunciado desde a Constituição de 1988, as 

questões relativas ao direito de acesso às informações estão em plena evidência nas 

discussões propostas pelos movimentos sociais e principalmente por pressões 

internacionais.  

Na próxima seção serão discutidas algumas questões epistemológicas que 

envolvem as Leis de Acesso à Informação com destaque para a aprovação da LAI no 

Brasil. 
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5  A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO: QUESTÕES EPISTEMOLÓGICAS 

 

 

A LAI como expressão de determinação legal de uma política pública de 

informação impõe ao Estado a execução de um papel proativo no fornecimento de 

infraestrutura informacional no intuito de possibilitar ao cidadão ter o seu direito de ser 

informado assegurado. Jardim et alii (2009, p. 6) cita Montvloff (1990) cuja definição 

de infraestrutura de informação compreenderia o conjunto de “recursos, serviços e 

sistemas de informação, apoiados ou não por serviços de informática e de comunicação, 

que são necessários para a elaboração e a provisão de informação [...]”. Afirma, ainda, 

que o tráfego no interior desta infraestrutura seria a própria informação. Seria possível 

dizer que, uma das concepções para se cumprir o papel de fornecimento de informações 

aos cidadãos preconizado pela LAI, as instituições públicas necessitam de uma 

infraestrutura em funcionamento adequado, ou seja, com os arquivos organizados e 

acessíveis, profissionais qualificados no atendimento ao cidadão, sistemas de 

informação voltados para as necessidades dos usuários, dentre outros aspectos.  

A rede de questões em aberto que poderia ser construída em função da LAI pode 

ser elencada a seguir: a questão do caráter da competência informacional dos usuários; a 

questão da indecidibilidade estrutural da informação a priori
10

, onde a informação é 

vista como uma relação cuja resposta depende da pergunta do cidadão; e a questão da 

capacitação dos profissionais da informação. 

Na primeira questão é possível deduzir que seria dever do Estado promover a 

competência informacional dos cidadãos (usuários dos serviços de informação), além de 

prover as necessárias infraestruturas para tal. Marques e Pinheiro (2013, p.127) 

                                                 
10

 O conceito de “indecidibilidade estrutural da informação” ficaria ancorado em duas dimensões: a) a 

remissiva à alteridade daquilo que se apresenta como indecidivel e que escapa ao cálculo e a regra; o que 

não pode ser esgotado por nenhuma previsão; o que se apresenta a nossa contingência ora como 

resistência, ora como excesso e diferença; b) o outorgamento de forma e expressão ao que seria a priori 

indecidível, quando novas zonas da linguagem alargam a disponibilidade de significações dos atores 

culturais, e quando acontece a estabilização seletiva de significados estruturados, seja no contexto das 

gramáticas sociais ou no contexto do exercício de poderes seletivos cuja intervenção exteriorizada é 

realizada através dos meios de comunicação e informação. Os diferenciais pragmáticos da informação, 

resultante das plurais gramáticas socioculturais, desdobram-se assim numa diversidade de mediações e 

linguagens, ainda que cada vez mais sujeitos a “janelas” tecnológicas que sobrecodificam suas 

possibilidades e limites de geração e transmissão. Fonte: González de Gómez, MN. As ciências sociais e 

as questões da informação. Morpheus - Revista Eletrônica em Ciências Humanas - Ano 09, número 14, 

2012. Disponível em: http://www4.unirio.br/morpheusonline/numero14-2012/artigos/nelida_pt.pdf. 

Acesso em: 10 de janeiro de 2015. 

 

 

http://www4.unirio.br/morpheusonline/numero14-2012/artigos/nelida_pt.pdf
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fundamentados em Dudziak (2003, p. 24) que define competência informacional como 

“(...) um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir 

conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem valor (...), direcionados à 

informação e seu vasto universo”.  

Marques e Pinheiro (2013, p. 128) ainda destacam um estudo da Society of 

College, National and University Libraries – SCONUL (2009) sobre as sete habilidades 

que um indivíduo reconhece em sua competência informacional: 1- reconhece a 

informação necessária; 2- distingue formas de preencher lacunas; 3- constrói estratégias 

para localizar informação; 4- localiza e acessa a informação; 5- compara e avalia; 6- 

organiza, aplica e comunica; e 7- sintetiza e cria. 

Outra questão diz respeito à indecidibilidade estrutural da informação a priori, 

termo usado por Lima et alii, baseada em González de Gómez, onde ressaltam que cada 

cidadão deve decidir quando e qual a informação necessita, ou seja, seria o instrumento 

que “rege o que cada cidadão considere como sendo o ‘seu’ direito à informação em 

cada caso” (LIMA et alii, 2012, p. 6). 

Sobre a terceira questão, podemos dizer que o Estado ao capacitar os 

profissionais da informação e outros profissionais como, por exemplo, os da educação, 

repassa esta responsabilidade a estes profissionais que passam a atuar como 

multiplicadores na capacitação dos cidadãos. É possível que o arquivista necessite 

capacitar seu usuário para que o mesmo saiba utilizar os instrumentos de pesquisa que 

descrevem o acervo arquivístico, por exemplo. Outras atividades que os arquivistas 

podem realizar: marketing da instituição arquivística, palestras sobre a importância dos 

arquivos aos cidadãos, participação em eventos escolares, parcerias com as bibliotecas e 

museus nos eventos citados, dentre outras. 

Para que o Estado cumpra o seu dever de informar os cidadãos sobre seus atos, é 

importante que o mesmo crie políticas públicas com este objetivo. Segundo Jardim et 

alii (2009, p. 9), apoiados em Jardim (2003), as políticas públicas são  

o conjunto de premissas, decisões e ações - produzidas pelo Estado e 

inseridas nas agendas governamentais em nome do interesse social - 

que contemplam os diversos aspectos (administrativo, legal, científico, 

cultural, tecnológico etc.) relativos à produção, uso e preservação da 

informação.  

 

Não há um consenso na definição de políticas públicas e a definição acima foi 

utilizada por ter mais aproximação com o objeto de estudo: a Lei de Acesso à 

Informação. A Lei pode ser uma expressão de política pública. Mas, para haver política 
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pública é necessária infraestrutura adequada (aplicação e alcance da lei, fiscalização, 

indicadores que sinalizem se a política pública está dando certo ou não, entre outras). 

Neste sentido, Jardim (1999, p. 3) afirma que: 

Com a ampliação dos teores democráticos, neste século, em países que 

buscaram o modelo de Estado do Bem-Estar, o quadro jurídico da 

informação adquire novos contornos. Tais alterações decorrem da 

maneira de se conceber a relação entre Estado e sociedade civil e a 

função das liberdades individuais. Estado e sociedade civil interatuam 

no âmbito do público, no qual as questões que podem interessar à 

coletividade são explicadas e se discutem. As constituições desses 

Estados democráticos configuram essa interação e definem os termos 

desse âmbito público cujo princípio básico é a livre e igual 

participação de todos os indivíduos nele. Uma condição vital para a 

participação efetiva nesse âmbito – por afetarem ou poderem afetar a 

coletividade – sejam debatidas e públicas, isto é, possam ser 

conhecidas por qualquer um. A função do ordenamento jurídico nesta 

matéria é de garantir que ninguém impeça ao indivíduo de ter 

conhecimento dos assuntos públicos.  

 

O direito que todo cidadão tem de ser informado se revela como um direito, ao 

mesmo tempo, político e social. Especialistas no assunto qualificam este direito de 

acesso à informação como a terceira geração de direitos fundamentais da pessoa 

humana. Para Jardim (1999, p. 4): 

O direito à informação – expressão de uma terceira geração de direitos 

dos cidadãos – carrega em si uma flexibilidade que o situa não apenas 

como um direito civil, mas também como um direito político e um 

direito social, compondo uma dimensão historicamente nova da 

cidadania.  

 

González de Gómez (1999), apoiada em Bobbio, Mattucci e Pasquino (1993), 

atribui uma quarta geração, os Direitos de Informação que foram ampliados da segunda 

e terceira gerações e que são direcionados a grandes grupos humanos, etnias e 

comunidades. Segundo a autora, são os direitos de informar e de comunicar-se 

fracionados nas seguintes espécies: 

a) O Direito à informação, a informar, informar-se e ser 

informado, de modo individual e coletivo, acerca da Saúde, do 

Trabalho, da Previdência Social;  

b) O Direito a informar, informar-se e ser informado acerca do 

meio ambiente, da segurança e da qualidade de vida; 

c) O direito à informação econômica; 

d) O direito às informações dos órgãos estatais, sobretudo o que 

seja referente à realização individual e coletiva da vida, e aos negócios 

públicos (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1999, p. 10). 
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Uma vez que a informação tem seu acesso previsto em lei, perguntam-se quais 

as condições para assegurar a sua efetiva realização, tendo em vista que o cidadão 

necessita de condições prévias para obter sucesso no acesso à informação? Se, de um 

lado é necessário que o usuário dos serviços de informação pública tenha capacidade 

intelectual de assimilação e de formulação de críticas e julgamentos, do outro lado, cabe 

ao Estado formular políticas públicas diversificadas, que assegurem ao cidadão usar as 

informações recebidas.  

A noção de acesso à informação relaciona-se, portanto, a um direito, 

mas também a dispositivos políticos, culturais, materiais e intelectuais 

que garantam o exercício efetivo desse direito. O acesso jurídico à 

informação não se consolida sem o acesso intelectual à informação 

(JARDIM, 1999, p.4). 

 

O Estado democrático tem o dever legal de comunicar e fazer transparente seus 

atos à sociedade, com a intenção que essa mesma sociedade possa fiscalizar, criticar, 

julgar e participar coletivamente na gerência desses atos. 

Do ponto de vista do direito à informação, os aparelhos do Estado 

devem, portanto, comunicar suas atividades e os impactos que estas 

produzem na sociedade civil, à qual, por sua vez, deve ter assegurado 

o livre acesso a tais informações. O direito à informação transforma, 

ao menos teoricamente, o território administrativo em território 

partilhado em espaço de comunicação (JARDIM, 1999, p.4). 

 

Lima et alii (2014) também reforçam o assunto: 

A ideia contemporânea de informação como um direito do cidadão 

está atrelada a um dos principais fundamentos da transparência dos 

atos governamentais, que é a garantia de acesso dos cidadãos às 

informações coletadas, produzidas e armazenadas pelas diversas 

agências estatais.  

 

Neste sentido, Fonseca, M. O. (1998) destaca que a responsabilidade na 

manutenção do direito de acesso à informação deve ser exercida por todos os cidadãos, 

pelo Estado e pelos profissionais da informação, pois se as informações desejadas por 

ambos não estiverem tratadas, acessíveis e disponíveis, de nada adiantará a sua 

existência.  

Os arquivos públicos só poderão assegurar os direitos dos cidadãos 

presentes nos documentos públicos, se os próprios cidadãos 

despertarem para o fato de que a informação sobre as suas vidas 

estarão irremediavelmente comprometidas, se este patrimonial não for 

preservado. Compete também a eles (juntamente com as equipes de 

profissionais da área) pressionar a administração pública, para que 

esta atue e assegure de modo eficaz, a parcela que lhe cabe na tarefa 
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de proteger e gerenciar este patrimônio (FONSECA M. O., 1998, 

p.17). 

 

Assim como na definição das políticas públicas, alguns autores afirmam que, 

também, não há um consenso na definição de políticas de informação. Sobre o assunto, 

Jardim (2007, p. 3) afirma que: 

Um conjunto de decisões governamentais no campo da informação 

não resulta necessariamente na constituição de uma política pública de 

informação. Uma política de informação é mais que a soma de um 

determinado número de programas de trabalho, sistemas e serviços. É 

necessário que se defina o universo geográfico, administrativo, 

econômico, temático, social e informacional a ser contemplado pela 

política de informação. Da mesma forma, devem ser previstos os 

diversos atores do Estado e da sociedade envolvidos na elaboração, 

implantação, controle e avaliação dessas políticas. Políticas públicas 

de informação são norteadas por um conjunto de valores políticos que 

atuam como parâmetros balizadores à sua formulação e execução.  

 

A LAI, nas prováveis visões do legislador - ratio legis -, é uma política de 

informação. Na opinião de González de Gómez (1999) sobre políticas de informação, 

observamos que: 

Uma Política de Informação se reconhece e caracteriza pela 

orientação e direção da vontade dos sujeitos que a agenciam, nunca 

pelos produtos, serviços, recursos e tecnologias que se encaminhem 

à ou que resultem da sua implementação. É fundamentalmente um ato 

de desejo onde intenção e direção condicionam seus mecanismos de 

realização (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1999, p. 4, grifos original). 

 

Das quatro definições de políticas de informação apresentadas por González de 

Gómez (1999, p. 2-3), a primeira definição adapta-se melhor no entendimento da LAI: 

Uma Política de Informação, num sentido amplo, pode ser definida 

como o conjunto das ações e decisões orientadas a preservar e a 

reproduzir, ou a mudar e substituir um Regime de Informação, e 

podem ser tanto políticas tácitas ou explícitas, micro ou macro-

políticas.  

 

Segundo Lima (2005) “informação seria o discurso submetido a um conjunto de 

regras, um regime, portanto (conceito de González de Gómez) que o transformaria em 

informação por meio de ações de informação”. 

Conforme analisado, a LAI como parte de uma política pública e de informação 

em concomitância com as obrigações do Estado, dos cidadãos e dos profissionais da 

informação, pode alterar um regime de informação – neste caso, a forma de como o 
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Estado fornece as informações de seus atos aos cidadãos. Para González de Gómez 

(2003, p. 3), regime de informação pode ser definido como: 

(...) modo informacional dominante em uma formação social, o qual 

define quem são os sujeitos, as organizações, as regras e as 

autoridades informacionais e quais os meios e os recursos 

preferenciais de informação, os padrões de excelência e os modelos de 

sua organização, interação e distribuição, enquanto vigentes em certo 

tempo, lugar e circunstância. Como um plexo de relações e agências, 

um regime de informação está exposto a certas possibilidades e 

condições culturais, políticas e econômicas, que nele se expressam e 

nele se constituem.  

 

Comparando a definição acima com a reflexão de Braman (2011) apud Malin 

(2012, p. 3):  

Segundo esta perspectiva mais restrita, um regime de informação diria 

respeito ao conjunto de regas jurídicas formais que corporificam a 

relação dos cidadãos e do Estado na busca e obtenção de informações 

impõe papel proativo ao Estado como necessário gerador de 

infraestruturas informacionais suficientes para garantir ao cidadão o 

direito de ser informado.  

 

Analisando o regime de informação a partir das considerações de Braman 

(2011), percebemos que a autora considera três dimensões que podem provocar 

alterações em tal regime. São elas: o governo (instituições formais, regras e práticas 

históricas das entidades), a governabilidade
11

 (o ambiente cultural e social onde os 

modos de governança acontecem e se sustentam) e a governança
12

 (instituições, regras e 

acordos formais e informais e práticas de atores estatais e não estatais).  

Lima et alii (2014, p. 5) completam que o regime de informação em uma 

perspectiva mais restrita (levando em consideração um conjunto de regras jurídicas 

formais) corporifica a relação dos cidadãos e do Estado na busca e na obtenção de 

informações. 

 Havendo mudanças no regime de informação, com os cidadãos exercendo o 

papel proativo na relação com o Estado, esse mesmo Estado se vê diante da necessidade 

de gerar infraestruturas informacionais suficientes para garantir a este cidadão o direito 

de ser informado (LIMA et alii, 2014, p. 5). 

                                                 
11

 Governabilidade diz respeito às condições de legalidade de um determinado governo para atentar às 

transformações necessárias. 
12

 Governança está relacionada à capacidade de colocar as condições da governabilidade em ação. 

Governabilidade e governança dizem respeito à democracia e cidadania, não a projeto de poder.  

Fonte: Canal do Educador – Brasil Escola. Disponível em: http://educador.brasilescola.com/politica-

educacional/governabilidade-governanca.htm. Acesso em: 15 de abril de 2015. 

 

http://educador.brasilescola.com/politica-educacional/governabilidade-governanca.htm
http://educador.brasilescola.com/politica-educacional/governabilidade-governanca.htm
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A garantia de acesso à informação resulta no empoderamento da população e, 

consequentemente, possibilita a participação do cidadão de forma qualificada nas 

decisões do Estado (CGU, 2010). Como resultado desta relação, os direitos humanos 

são protegidos e promovidos. Já a transparência proporciona eficiência na gestão da 

coisa pública, o que resulta em um maior desenvolvimento humano (CGU, 2010). 

Diante do exposto, é possível entender o ciclo de um regime de acesso à 

informação, baseado na CGU (2010). 

 

Gráfico 1: Ciclo de um regime de acesso à informação. 

 

Fonte: CGU (2010). 

 

Mendel (2009, p. 32-42) enumera nove princípios que as leis de acesso à 

informação devem possuir para compreender um regime de direito à informação eficaz: 

1- Divulgação máxima: a legislação sobre a liberdade de informação deve ser 

guiada pelo princípio da máxima divulgação; 

2- Obrigação de publicar: os órgãos públicos devem ter a obrigação de 

publicar informações essenciais; 

3- Promoção de um governo aberto: os órgãos públicos precisam promover 

ativamente a abertura do governo; 
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4- Limitação da abrangência das exceções: as exceções devem ser claras e 

estritamente definidas e sujeitas a rigorosos testes de “dano” e “interesse 

público”; 

5- Procedimentos que facilitem o acesso: os pedidos de informação devem ser 

processados com rapidez e justiça, com a possibilidade de exame 

independente em caso de recusa; 

6- Custos: as pessoas não devem ser impedidas de fazer pedidos de informação 

em razão de altos custos envolvidos; 

7- Reuniões abertas: as reuniões de órgãos públicos devem ser abertas ao 

público; 

8- A divulgação tem precedência: as leis que não estejam de acordo com o 

princípio da máxima divulgação devem ser revisadas ou revogadas; e 

9- Proteção para os denunciantes: os indivíduos que trazem a público 

informações sobre atos ilícitos – os denunciantes – precisam ser protegidos. 

 

Na mesma linha de raciocínio, Reyes Olmedo (2004) cita dez elementos, 

considerados mínimos pela autora, para o exercício eficaz do direito ao acesso à 

informação em âmbito nacional e internacional (resumidos por LIMA at alii, 2012): 

1- A informação deve ser acessível a todos, não só apenas às pessoas que fazem 

parte da administração, pois todos possuem interesse legitimo; 

2- Para se solicitar acesso a um documento ou informação, não deve ser solicitado 

ao requerente do documento o motivo de sua solicitação. Tal medida seria uma 

forma de controle social através da informação; 

3- A informação solicitada precisa estar armazenada através de uma definição 

precisa e clara, porém de forma alguma essas referências devem ser taxativas ou 

fechadas, uma vez que a tecnologia gera diferentes tipos de suportes a cada dia; 

4- O direito à solicitação da informação deve compreender também o direito às 

cópias dos documentos possuidores desta informação; 

5- Estabelecer prazos breves para responder aos requerimentos de acesso à 

informação; 

6- Explicar detalhadamente de forma clara e transparente as razões pelas quais o 

acesso à informação está sendo negado; 

7- Estabelecimento de recursos judiciais para o cumprimento das obrigações que 

permitam que sejam efetivos os direitos a ela consagrados; 
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8- Estabelecer responsabilidades claras e fortes, tanto de caráter administrativo 

quanto penal. Isso significa o cumprimento de deveres por parte dos 

funcionários, uma vez que estes estão definidos em lei. É preciso uma cultura 

administrativa inclinada à confidencialidade dos documentos; 

9- As exceções devem ser claras e taxativas com base na lei não cedendo à 

discricionariedade da administração; e 

10-  O principio que deve presidir é o da publicidade, isto deve ser explicitamente 

exposto, uma vez que, em juizo, o não acesso à informação é o juiz. 

 

De forma mais abrangente e exaustiva, o Open Society Institutte define uma lista 

das características que devem ser assumidas pelos regimes de acesso à informação no 

intuito de que algumas garantias básicas sejam alcançadas. 

 

Quadro 5: Garantias de direito na política de acesso a informações públicas vis-à-vis às 

características necessárias para tanto. 

Garantias 

 

Características 

Todas as 

pessoas 

usufruem, de 

forma 

unânime, do 

direito de 

acesso à 

informação. 

Leis de 

acesso à 

informação 

adotadas.  

 

 

Nenhuma 

discriminação 

no tratamento 

dos pedidos de 

acesso à 

informação e 

em seu 

fornecimento, 

com previsão 

de punição 

para o 

descumpri-

mento dessa 

regra. 

Organizações 

da Sociedade 

Civil devem 

monitorar a 

política de 

acesso a 

informações 

públicas. 

Os órgãos 

públicos 

devem 

responder aos 

pedidos de 

acesso à 

informação 

de maneira 

consistente. 

Uma política 

de 

treinamento 

dos 

funcionários 

públicos 

deve existir. 

Sistemas e 

procedimen-

tos internos 

de processa-

mento e 

fornecimen-

to pedidos 

de 

informação 

devem ser 

estrutura-

dos. 

Todos os 

servidores 

públicos 

devem 

respeitar o 

direito de 

acesso à 

informação. 

Todos os 

servidores 

dos mais 

diferentes 

níveis 

hierárquicos 

devem ter um 

entendimento 

básico quanto 

ao direito dos 

cidadãos e 

cidadãs de 

solicitarem 

informações 

aos órgãos 

públicos.  

 

 

Os servidores 

devem estar 

informados do 

fato de que os 

pedidos de 

acesso devem 

ser atendidos 

de acordo com 

o estabelecido 

pela lei geral e 

de que os 

solicitantes 

não 

necessitam 

justificar os 

pedidos de 

acesso. 

 

Todas as 

pessoas na 

busca de 

informações 

As pessoas 

devem ter o 

direito de 

requisitar 

Os guichês 

para tanto 

devem ser 

claramente 

Os pedidos de 

informação 

podem ser 

feitos 
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devem ser 

capazes de 

formular e a 

submeter seus 

pedidos. 

pessoalmente 

as 

informações 

que desejam. 

  

 

 

identificados. oralmente 

e/ou deve ser 

previsto 

auxílio para a 

redação por 

escrito 

àqueles que 

solicitarem tal 

ajuda. 

Garantia Características 
Todos os 

órgãos 

públicos 

devem 

responder os 

pedidos de 

acesso à 

informação em 

um tempo 

razoável, de 

maneira 

eficiente e a 

um custo 

mínimo para o 

requerente. 

Os intervalos 

de tempo para 

responder aos 

pedidos de 

acesso, bem 

como os 

recursos às 

eventuais 

prorrogações, 

devem estar 

claramente 

postos na 

legislação. 

 

Todos os 

órgãos 

públicos 

devem criar 

mecanismos 

internos para o 

processamen-

to dos pedidos 

de acesso a 

informações. 

Estabeleci-

mento de 

número de 

protocolo. 

 

 

Estabeleci-

mento de 

ferramentas e 

procedimentos 

de acesso. 

Estabeleci-

mento de 

taxas 

razoáveis para 

prover o 

acesso. 

Estabeleci-

mento de 

penalidades 

aos 

servidores 

que não 

procederem 

ao acesso. 

Estruturação 

de uma 

política de 

treinamento. 

 

Todos devem 

identificar 

claramente o 

tipo de 

informação 

detido pelos 

órgãos 

públicos. A 

informação 

solicitada deve 

chegar ao 

respectivo 

órgão público. 

Uma agência 

especializada 

deve ser 

criada para 

executar a 

política de 

acesso a 

informações 

públicas. 

 

 

Órgãos 

públicos 

devem ser 

obrigados a 

catalogar, 

indexar e 

classificar a 

informação, 

bem como 

tornar público 

esses 

catálogos e 

índices, 

especialmente 

das 

informações 

classificadas 

como 

reservadas. 

Deve haver 

regras de 

transferências 

de 

requerimentos 

entre órgãos 

quando o 

pedido de 

informação 

for dirigido a 

um 

departamento 

equivocado. 

O não 

atendimento a 

um pedido de 

acesso, bem 

como as 

razões para 

tal, devem ser 

comunicados 

ao solicitante 

e à agência 

encarregada 

de 

supervisionar 

a política de 

acesso. 

O mesmo 

procedimento 

deve valer 

para 

informações 

inexistentes. 

Os pedidos 

de acesso a 

informações 

devem ser 

atendidos 

mesmo 

quando a 

informação 

já está 

disponível 

em 

plataformas 

online dos 

órgãos 

públicos. 

Todas as 

recusas em 

prover 

informações 

devem estar 

fundamentadas 

em exceções 

legítimas e 

devem ser 

passíveis de 

apelação. 

As exceções 

devem estar 

claramente 

definidas na 

lei. 

 

 

As recusas 

com base 

nessas 

exceções 

devem ser 

comunicadas 

por escrito ao 

solicitante e à 

agência de 

supervisão. 

Os 

funcionários 

públicos 

devem ser 

treinados 

quanto à lista 

de exceções. 

 

Um processo 

decisório 

Criação de 

agência 

Definição de 

prazos para 
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independente e 

a revisão de 

todas as 

negativas de 

acesso devem 

ser garantidos. 

independente 

de supervisão.  

 

 

julgar os 

recursos. 

Fonte: CGU (2010) baseado no Open Society Institute (tradução e adaptação do autor). 

 

Refletindo sobre as razões do legislador para a criação da LAI, ao analisarmos 

os subdomínios propostos pela Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação 

(CMSI), percebemos que as metas desta estão no subdomínio “acesso público à 

informação oficial” e com a seguinte descrição: “políticas e regulamentos que moldam o 

acesso à informação de cidadãos arquivada pelo governo (ex.: liberdade de 

informação)”.  

A CMSI foi criada em 2001 com status de órgão superior com interferência na 

ONU e com o objetivo de desenvolver políticas públicas voltadas para a sua gerência, 

controle, uso e disseminação da informação, assim como para a democratização do 

acesso e da inclusão digital. Houve duas edições da Cúpula: 2003 e 2005, em Genebra e 

Túnis, respectivamente. 

As linhas do Plano de Ação da CMSI, e que interessam para este estudo, estão a 

C2 (infraestrutura de informação e comunicação) e C4 (criação de capacidades – 

capacitação).  

Analisando a linha C2 do Plano de Ação da Cúpula, percebemos que a referida 

linha destaca: 

a importância do papel dos governos no estabelecimento de políticas 

específicas para atender às demandas da Sociedade da Informação. É 

fundamental criar um ambiente adequado ao alcance real da inclusão 

digital, a capacitação universal, o acesso sustentável, universal, ubíquo 

e economicamente viável às TICs, como estabelecido no plano da 

Cúpula (MARQUES; PINHEIRO, 2013, p. 124). 

 

Sendo assim, cabe aos governos, de acordo com a CMSI, o cumprimento de 

algumas obrigações, conforme observação do enunciado da linha C4: 

Todos devem poder adquirir os conhecimentos necessários para 

beneficiar-se plenamente da Sociedade da Informação. Em 

consequência, o desenvolvimento de capacidades e a aquisição de 

conhecimentos em matéria de TICs são essenciais. As TICs podem 

contribuir para o alcance do ensino universal em todo o mundo, 

mediante a educação e a capacitação de professores e oferecendo 

condições melhores para o aprendizado contínuo, incluindo as pessoas 

que se encontram à margem do processo educativo formal e 

aprimorando as aptidões profissionais (MARQUES; PINHEIRO, 

2013, p. 127). 
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As tecnologias da informação podem ser grandes aliadas nas alterações da forma 

de funcionamento do aparelho do Estado. Estas alterações refletem-se em novas 

dinâmicas de produção e uso da informação tendo como consequência a geração de 

expectativas por transparência dos atos governamentais para com o cidadão. A criação 

da LAI, em diversos países, está inserida na situação apresentada acima. 

Lopes (2007, p. 27) chama a atenção para os exageros ao se avaliar os benefícios 

trazidos pela adoção em massa das TICs no serviço público. O autor afirma que 

somente o uso dessas tecnologias em si não resolverá o problema da exclusão digital. 

Exclusão digital é descrita como uma metáfora para o problema do 

acesso desigual às TICs. Jung et alii (2001) ressaltam que a exclusão 

digital pode ser apenas uma característica superficial que replica 

desigualdades sociais mais importantes. [...] Contudo, também é 

verdade o fato de que algumas desigualdades têm o poder de agravar 

outras questões à sua volta. Especificamente, no que concerne às 

TICs, desigualdades em sua distribuição são catalisadores de muitas 

outras disparidades. Com a consolidação do governo eletrônico, a 

exclusão digital pode trazer com ela a exclusão do acesso a diversas 

fontes de informação governamental e a inúmeros serviços públicos. 

[...] Como mostram os dados do IBGE, essa exclusão se dá com muito 

mais intensidade justamente nas classes de menor renda, com pouca 

ou nenhuma instrução, e nos Estados mais pobres (LOPES, 2007, p. 

28-31). 

 

Lima et alii (2012) detectam que as TICs aliadas às mídias podem destruir a 

liberdade dos indivíduos se usadas de forma manipulatória.  

É essencial que o acesso à informação seja assegurado a todos, não a 

uns poucos; que a informação seja verdadeira e que a possibilidade de 

transmiti-la não seja um monopólio ou privilégio de uns privilegiados. 

A partir daí o interesse crescente de regulamentação do direito de 

informação e de garantia do direito de ser informado, porque está em 

jogo não somente o interesse civil dos indivíduos de não serem 

enganados com falsas informações, mas, sobretudo, o interesse 

político de todos e cada um dos indivíduos em poder informar de 

maneira adequada uma opinião sobre qualquer assunto que repercuta 

em sua condição de cidadão; em suma, está em jogo a própria essência 

da democracia (VILLAVERDE MENENDEZ, 1994, p.16 apud LIMA 

et alii, 2012, tradução das autoras). 

 

Lopes (2007) afirma que “a assimetria de informação
13

 entre agentes do Estado e 

os cidadãos é tanto maior quanto menor é a transparência.” É feito um levantamento 

sobre o tema (2007, p. 8): 

                                                 
13

 Termo surgido na área da Economia. Segundo Akerlof (1970), o conceito de assimetria da informação 

está ligado à diferença no acesso a informações por parte dos agentes econômicos no contexto de suas 

relações comerciais. Para fins deste estudo, consideraremos as afirmações de González de Gómez (2002) 

e de Braman (2006) sobre o assunto, embora as autoras não definam este conceito: “(...) a assimetria da 
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De fato, em sociedades nas quais essa assimetria de informação é mais 

intensa – ou seja, naquelas em que existe, entre outras disfunções, 

pouca transparência na administração pública –, abusos, compadrios, 

clientelismos e todo tipo de corrupção são mais comuns, resultando na 

utilização de bens públicos em benefício de uma minoria. Diversos 

estudos demonstram que, nos países em que há menos transparência 

governamental, os indicadores de corrupção costumam ser 

consideravelmente mais altos (LEDERMAN, LOAYZA e SOARES, 

2005). Já naqueles em que essa assimetria de informação é menor, os 

casos de corrupção são bem mais raros. Isso ocorre porque a melhora 

do acesso à informação pública e a criação de regras que permitam a 

disseminação das informações produzidas pelo governo reduzem o 

escopo de abusos que podem ser cometidos (STIGLITZ, 2002). 

 

O raciocínio sobre o tema é concluído com a seguinte afirmativa: “é necessário 

não apenas prover acesso à informação pública ao cidadão, mas também estimular sua 

participação ativa na tomada de decisões e na formulação de políticas, incluindo a 

própria construção da informação pública” (LOPES, 2007, p.8). 

A busca pela transparência dos atos dos governos tornou-se prioridade e 

necessária na maioria das democracias modernas (REYES OLMEDO, 2004, p. 1). A 

informação ao ser entendida como bem público e o direito de acesso a ela como um 

direito humano inalienável e universal proporciona reflexões que devem ser debatidas 

para a consolidação das democracias (BRASIL, 2010). Eis alguns itens basilares que 

constam do documento da parceria entre a CGU e a UNESCO: 

a) Mecanismos para garantir a accountability dos governos; 

b) Ferramentas, procedimentos e modelos para elevar a qualidade 

(eficiência, eficácia e efetividade) da gestão pública e, por 

conseguinte, do planejamento, execução e avaliação das políticas 

públicas; 

c) Regimes que contribuem para o aumento da transparência no 

exercício das atividades estatais e, logo, que convergem para a 

diminuição da corrupção; 

d) Estruturas de garantia e promoção dos direitos humanos 

individuais e coletivos, com especial atenção para o chamado 

direito à verdade; 

e) Elementos institucionais que conduzam a um desenvolvimento 

econômico, social e humano mais pujante, célere e diversificado 

(BRASIL, 2010, p. 3 e 4). 

 

                                                                                                                                               
informação também está relacionada à discussão da transparência que permeia as abordagens sobre o 

governo, a governabilidade e a governança.” Fonte: MARQUES, Rodrigo Moreno; PINHEIRO, Marta 

Macedo Kerr. Assimetria da Informação na Lei Geral das Telecomunicações: uma análise dialética. In: 

XI Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (XI ENANCIB) - 2010: GT-5 – 

Política e Economia da Informação. Disponível em: 

http://www.brapci.inf.br/_repositorio/2011/09/pdf_9ada7ac580_0018734.pdf. Acesso em: 10 de abril de 

2015. 

http://www.brapci.inf.br/_repositorio/2011/09/pdf_9ada7ac580_0018734.pdf
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O cidadão, por sua vez, deve cobrar transparência deste Estado no que tange 

suas atividades e decisões governamentais. Já os profissionais da informação devem 

exercer suas atividades de organização, preservação, disseminação e acesso dos seus 

estoques de informação
14

. Para isto, é preciso que o Estado e o cidadão valorizem tais 

profissionais dando importância à memória do país. 

Em resumo, González de Gómez (2002, p. 36) descreve transparência: 

Em nossos estudos, entendemos a transparência não como um atributo 

dos conteúdos de valor informacional oferecidos pelo Estado, mas 

como resultante das condições de geração, tratamento, armazenagem, 

recuperação e disseminação das informações adequadas para permitir 

a passagem de um ambiente de informação que de início se apresenta 

como caótico, disperso ou opaco, a um ambiente de informação que 

“faz sentido” para os cidadãos, conforme uma pergunta, um desejo ou 

um programa de ação individual ou coletivo.  

 

As relações entre Estado e sociedade, do ponto de vista da transparência, 

dependerão de fatores como a convergência dos sistemas de serviços de comunicação e 

informação pública, a coordenação administrativa de programas e ações de 

comunicação e informação, além da articulação prático-contratual dos sujeitos 

envolvidos em processos progressivos de democratização (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 

2002, p. 36). 

Lopes (2007, p. 33) explica o motivo pela busca da transparência ter aumentado 

a partir do início dos anos 1980 e que vem provocando profundas mudanças no cenário 

político mundial. Segundo o autor: 

[...] houve o colapso de diversos governos autoritários, tanto de 

esquerda quanto de direita, e a criação de diversas democracias em 

Estados até então caracterizados por ditaduras. As profundas 

alterações políticas da transição de ditadura para democracia tornaram 

necessárias diversas inovações nas legislações desses países, o que 

incluiu a promulgação de novas constituições, nas quais os temas 

“liberdade de expressão” e “acesso à informação” tornaram-se, quase 

que invariavelmente, obrigatórios.  
 

                                                 
14

 Conceituamos como estoques de informação toda a reunião de estruturas de informação. Estoques de 

informação representam, assim, um conjunto de itens de informação organizados (ou não), segundo um 

critério técnico, dos instrumentos de gestão da informação e com conteúdo que seja de interesse de uma 

comunidade de receptores. As estruturas de informação que se agregam nos estoques podem estar em 

diferentes níveis de completeza em relação a uma mesma peça de informação: ter o formato só da 

referência bibliográfica, ou do título,  do resumo, indicadores por palavra-chave, ou o texto completo. 

(BARRETO, 2000) Fonte: BARRETO, Aldo de Albuquerque. Os agregados de informação – Memórias, 

esquecimentos e estoques de informação. DataGramaZero Revista Ciência da Informação – v. 1, n.3, 

jun/00. 
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A aprovação de leis nacionais de acesso à informação foi uma das soluções 

encontradas pelo BM e pelo FMI para combater a corrupção e melhorar a qualidade dos 

gastos públicos, pois estas entidades não desejavam mais emprestar dinheiro para 

governos autoritários, ditatoriais e corruptos. As pressões por transparência eram 

direcionadas, inclusive, aos países desenvolvidos.  

[...] em boa parte dos anos 80 e no início dos anos 90, diversos 

documentos do Banco Mundial, do Fundo Monetário internacional de 

diversas agências internacionais de fomento preconizavam e até 

mesmo pressionavam países-membros a envidarem esforços para 

aprovar leis de acesso público à informação e para promover maior 

transparência governamental, com o intuito de combater a corrupção 

(LOPES, 2007, p. 17-18). 

 

O autor faz importante reflexão analisando outros autores sobre as 

consequências negativas provocadas pela corrupção: 

Todas as evidências mostram que a corrupção traz impactos negativos 

a importantes indicadores econômicos. Ela reduz o crescimento 

devido à diminuição dos investimentos privados (MAURO, 1995; 

BURKI e PERRY, 1998). Também reduz a renda per capita, aumenta 

a mortalidade infantil, além de impactar negativamente os indicadores 

de saúde, de educação, de produtividade etc. (BAI; WEI, 2000; 

KAUFMANN; ZOIDO-LOBATÓN, 1999). 

 

Lopes (2007, p. 14) enumera alguns fatores que contribuem para o impedimento 

da corrupção: força das instituições; os regimes de governo; a estabilidade política; a 

liberdade de imprensa; e o acesso à informação pública. Em outro momento, aborda 

algumas questões que devem ser debatidas para alcançar tais perspectivas: aumento da 

eficácia, melhoria dos mecanismos de avaliação, gestão do conhecimento, aumento da  

accountability, entre outras (LOPES, 2007, p. 13). 

Accountability é um termo da língua inglesa, sem tradução exata para 

o português. Diz respeito à prestação de contas a instâncias controladoras ou a seus 

representados. 

O termo envolve, portanto, responsabilidade política; necessidade de 

prestação de contas; mecanismos de controle e responsabilização; e 

transparência administrativa. De fato, há três características essenciais 

para que a accountability esteja efetivamente presente em uma 

sociedade: competição do sistema político; existência de mecanismos 

de pesos e contrapesos em diferentes níveis de governo; e o foco 

principal deste trabalho: transparência em todo o sistema 

(LEDERMAN; LOAYZA; SOARES, 2005 apud LOPES, 2007, p. 

10). 

 

Jardim e Indolfo (2013, p. 351) concluem que: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa


92 

 

A ampliação das chamadas Leis de Acesso à Informação Pública nas 

últimas décadas em vários países reflete e favorece esse cenário de 

mudanças. Como tal, a governança da informação governamental e a 

construção de mediações informacionais entre Estado e sociedade são 

tópicos cada vez mais presentes nas questões políticas 

contemporâneas.  

 

Finalmente, gostaríamos de inserir as discussões sobre a necessidade de 

transparência no contexto de melhoria da democracia e da cidadania. Foram estudadas 

até aqui as condições necessárias para que o indivíduo faça uso de sua cidadania frente 

ao Estado. Segundo Lima et alii (2012, p. 6), “cidadão é aquele que participa 

integralmente da vida da cidade - hoje, mais corretamente, o Estado”. Concluem que “o 

direito de saber está entre as condições de possibilidade da fruição das oportunidades de 

vida pelo cidadão”. 

A democracia é definida por Lima et alii (2012, p. 6) baseada nas considerações 

de Rousseau e Bobbio: 

A democracia é um sistema complexo de organização e de civilização 

política que nutre e se nutre da autonomia de espírito dos indivíduos, 

da sua liberdade de opinião e de expressão, do seu civismo 

“contratual” (ROUSSEAU apud  LIMA 2006, p. 47), que se alimenta 

do ideal Liberdade/Igualdade/Fraternidade. Segundo Bobbio (2004, p. 

49), a igualdade estaria em um “dever ser”.  

 

Perante o apresentado, Lima et alii (2014) traçam um paralelo na relação 

cidadania-democracia: 

Giorgio Agamben argumenta, a respeito da cidadania, que para os 

gregos, o não incluído no status da cidadania, na vida qualificada de 

cidadão - to bios - era apenas um “ser vivente” - to zoé -, portador de 

um bem – a vida – restrita ao âmbito da óikos – a casa (AGAMBEN, 

2002, p. 9-10). (...) Se para os gregos, inventores do germen da ideia 

de democracia (CASTORIADS, 1987), a participação estava entre as 

condições de vida cidadã, no contemporâneo, o direito de saber das 

coisas da cidade – do Estado – está entre as condições de possibilidade 

da fruição das oportunidades de vida pelo cidadão (LIMA et alii, 

2014, p. 5).  

 

 

5.1 A Lei de Acesso à Informação brasileira  

 

 

A LAI, como marco legal, pode significar um importante passo para a 

consolidação da democracia no Brasil, além de poder contribuir para o sucesso de ações 
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que visem à prevenção da corrupção no país, entre outros aportes. Pode significar, 

também, uma maior participação do cidadão na fiscalização, participação e controle 

social sobre as ações governamentais em prol da melhoria da gestão pública (CEPIK, 

2000; 2001; JARDIM, 1999; 2012; MENDEL, 2009; LIMA et alii, 2014; LOPES, 

2006; 2007). 

A previsão do direito de acesso à informação é garantida desde a aprovação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, fruto da Revolução Francesa e da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789). Mas, só a partir do início da 

década de 1990 que tal direito passou a ter aceitação crescente. Para Malin (2012, p. 5) 

há uma explicação para tal crescimento: 

Como explicação para as mudanças inclui-se a transição para a 

democracia – apesar do grau variável de sucesso − ocorrida em 

diversas regiões do mundo nesta década. E também os imensos 

avanços nas tecnologias da informação e comunicação que mudaram 

por completo a relação da sociedade com a informação e a realidade 

da informação na sociedade, e, em sentido amplo, aumentaram o valor 

do direito à informação para os povos. Basta lembrar que a internet é 

aberta ao uso da sociedade no início dos anos 1990 e a web, em 

meados dessa década.  

 

Banisar (2006), em estudo para a Privacy International sobre a adesão dos 

países na adoção de leis de acesso à informação, afirma que em 2006 já eram 50 países 

com este tipo de norma regulamentada, e, em 2009, cerca de 80 nações já possuíam leis 

de acesso à informação (CGU, 2010). O Brasil foi o 90º país a aderir a uma lei de 

acesso a informações (MALIN, 2012). 

Quantitativamente, pelo menos, o direito à informação vem ganhando 

terreno nas legislações nacionais uma tendência global muito 

expressiva na intenção de adotar legislação sobre direito à informação. 

O imperativo crescente de se aprovar legislação sobre direito à 

informação seria um indício de fortalecimento da ideia de democracia, 

imposto como política da ONU via exigências para novos 

financiamentos (LIMA et alii, 2012, p.6). 

 

Malin (2012) baseada no estudo Right to Information Rating (RTI) apresenta um 

quadro com a adoção de leis de acesso à informação pelo mundo até o ano de 2011. 

Apresentamos a atualização desta lista até o ano de 2014, baseado no sítio eletrônico do 

RTI. Ressaltamos que não é intenção desta dissertação realizar um estudo comparativo 

das leis de acesso à informação entre os países, tampouco aprofundar os motivos que os 

levaram a aderir tais leis.  
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O quadro seis serve apenas para fins de atualização sobre o assunto. Com esta 

atualização, o número de nações com normas sobre direito de acesso à informação 

chega a 99, segundo o RTI.  

 

Quadro 6: Adoção de leis de acesso no mundo a partir do Right to Information Rating (RTI). 

1776 (1 país) 

Suécia 

Década de 1960 ( 2 países) 

Finlândia, EUA 

Década de 1970 (5 países) 

Dinamarca, Noruega, Holanda, França, Grécia 

Década de 1980 ( 5 países) 

Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Colômbia, Áustria 

Década de 1990 (18 países) 

Itália, Hungria, Romênia, Portugal, Bélgica, Coreia do Sul, Belize, Islândia, Irlanda, 

Tailândia, Israel, Letônia, Trinidad e Tobago, Geórgia, República Tcheca, Japão, 

Albânia, Irlanda. 

Década de 2000 (50 países) 

África do Sul, Bulgária, Moldávia, Inglaterra, Estônia, República Eslovaca, Lituânia, 

Bósnia-Herzegovina, Polônia, México, Jamaica, Angola, Panamá, Zimbábue, Paquistão, 

Uzbequistão, Eslovênia, Croácia, Kôsovo, Peru, Armênia, São Vicente e Granadinas, 

Suíça, Sérvia, Antígua e Barbuda, Equador, Turquia, Republica Dominicana, Índia, 

Azerbaijão, Uganda, Montenegro, Taiwan, Alemanha, Macedônia, Honduras, Nicarágua, 

Nepal, República do Quirguistão, China, Jordânia, Etiópia, Bangladesh, 

Indonésia, Guatemala, Chile, Uruguai, Tajiquistão, Rússia 

2010/ 2011 (9 países) 

Níger, República da Libéria, Guiné-Conacri, El Salvador, Ucrânia, Nigéria, Mongólia, Tunísia 

e BRASIL  

2012 (1 país) 

Iémen  

2013 (5 países) 

Guiana, Espanha, Costa do Marfim, Serra Leoa e Ruanda  

2014 (3 países) 

Maldivas, Afeganistão e Paraguai 
Fonte: Malin (2012) com atualização do autor até 2014 consultando o site http://new.rti-

rating.org/country-data. Acesso em: 04 de abril de 2015. 

 

Neste sentido, é possível apresentar um quadro de adesão da LAI através dos 

continentes
15

. 

 

Quadro 7: Divisão por continentes dos países que aderiram 

 leis de acesso à informação até 2014. 

África 13 

Américas 22 

                                                 
15

 Kosovo e Ilhas Cook, apesar de constarem na lista do RTI, não são reconhecidos como países 

independentes. Fonte: www.wikipedia.org. Acesso em: 04 de abril de 2015. 

http://new.rti-rating.org/country-data
http://new.rti-rating.org/country-data
http://www.wikipedia.org/
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Ásia 20 

Europa 38 

Europa e Ásia  4 

Oceania 2 

Total 99 

Fonte: Dados da pesquisa baseado no RTI. 

 

É importante resgatar, de forma breve, o histórico de tramitação de aprovação da 

LAI brasileira. Da promulgação da Constituição de 1988 até a aprovação da referida lei 

foram 23 anos até a sanção da presidente Dilma Rosuseff, em 2011. O quadro oito 

resume os principais pontos da tramitação da LAI que começou apenas em 2003. 

 

 
Quadro 8: O processo legislativo da LAI. 

Ano Fato 
26/02/2003 Deputado Reginaldo Lopes apresenta o Projeto de Lei (PL) 219/2003 baseando-

se no inciso XXXIII, do artigo 5º da Constituição Federal. 
Maio de 

2003 
Aprovação do PL pela Comissão de Trabalho de Administração e de Serviço 

Público. 
Outubro de 

2003 
Deputado Mendes Ribeiro, relator do PL na Comissão de Constituição e Justiça 

(CCJ) emite parecer favorável. 
Dezembro 

de 2004 
Parecer do relator do PL é aprovado na CCJ. 

Maio de 

2009 
Cumprindo promessa de campanha eleitoral de 2006, o então presidente Luís 

Inácio Lula da Silva encaminhou ao Congresso o PL 5.228/2009, de autoria do 

Executivo, que foi apensado ao PL 219/2003, de Reginaldo Lopes. 
Setembro 

de 2009 
Criada Comissão Especial para debater o tema na Câmara dos Deputados. 

Fevereiro 

de 2010 
Relator Mendes Ribeiro emitiu um parecer em que defende a aprovação do 

projeto “pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, adequação 

financeira e orçamentária” dos projetos de lei e “no mérito pela aprovação com 

substitutivo”.  
Abril de 

2010 
Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o relatório, e o texto foi enviado ao 

Senado Federal, onde ganhou o nome de PLC 41/2010 (Projeto de Lei da Câmara 

dos Deputados, número 41, de 2010). 
Maio de 

2010 
Senador Demóstenes Torres, então presidente da CCJ, avocou a relatoria do PLC 

41/2010. 
Junho de 

2010 
Parecer favorável do Senador Demóstenes Torres ao PLC 41/2010. 

Junho de 

2010 
Aprovação do relatório elaborado pelo Senador e o texto enviado para a 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT). 
Abril de 

2011 
Relator Walter Pinheiro emitiu parecer favorável sobre a matéria. 

Abril de 

2011 
Na Comissão de Direitos Humanos (CDH), relator Humberto Costa, em reunião 

conjunta com a CCT, acolheu o parecer daquela comissão. 
Abril de 

2011 
A CDH aprovou o relatório e o enviou para a Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional (CRE). 
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Ano Fato 
25/04 a 

22/08/2011 
PL esteve no gabinete do senador Fernando Collor, presidente do CRE, que 

avocou para si a relatoria do projeto. 
22/08/2011 Segundo registros do Senado, Fernando Collor emitiu um substitutivo ao PLC 

41/2010. 
25/10/2011 Substitutivo do ex-presidente foi rejeitado em votação no plenário do Senado. 
31/10/2011 Texto enviado para sanção presidencial. 
18/11/2011 Presidente Dilma Rouseff sancionou a Lei nº 12.527/2011. 

Fonte: Criado pelo autor baseado em ANGÉLICO (2012, p. 85-89). 

 

Percebemos que no quadro oito, o projeto de criação da LAI ganhou força após a 

apensação do PL 5.528/2009 ao projeto original (PL 219/2003), uma promessa de 

campanha eleitoral de 2006 do então presidente Lula. Embora a promessa de campanha 

tenha demorado entrar em vigor, nota-se que os legisladores do Executivo trabalhavam 

desde então em prol da aprovação de uma lei de acesso à informação para o Brasil. 

Neste  PL há o apoio dos ministros de Estado da Casa Civil, Defesa, Gabinete 

de Segurança Institucional, Justiça, Advocacia Geral da União, Comunicação Social, 

Relações Exteriores, Direitos Humanos, da CGU, dentre outros órgãos, o que comprova 

o comprometimento do governo Lula em aprovar a LAI. 

O anteprojeto ora encaminhado é resultado de profunda discussão 

travada no âmbito do grupo formado por representantes dos 

Ministérios coautores, e de órgãos a eles relacionados, para estudo de 

propostas de normatização do tema enviadas originalmente à Casa 

Civil pela Contralodoria-Geral da União, a partir de debates havidos 

no seio do Conselho de Transparência Pública e Combate à 

Corrupção, bem como pelo Ministério da Justiça, além de outras 

contribuições (BRASIL, 2010, p. 24). 

 

Em 2010, é apresentado um projeto de cooperação técnica entre a CGU e a 

UNESCO, intitulado “Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas: garantia 

democrática do direito à informação, transparência e participação cidadã”. Tal projeto 

tinha a previsão de ser implantado em 48 meses cujo objetivo era: 

[...] desenvolver mecanismos institucionais e organizacionais que 

permitam à administração pública brasileira promover, proteger e 

assegurar o acesso a informações públicas como um direito 

fundamental do indivíduo e uma ferramenta sine qua non para as 

democracias contemporâneas, especialmente no que diz respeito à 

chamada boa governança, em estreita sintonia com o arcabouço 

jurídico e político sublinhado pela Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 2010, p. 2, grifo nosso). 
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Para a parceria CGU-UNESCO, a combinação entre o fortalecimento da 

democracia e o uso positivo das tecnologias da informação resulta em um novo cenário 

que compreendem:  

a) A velocidade com que os poderes públicos (e outros atores da 

sociedade) produzem informações; 

b) A velocidade e a eficiência com que os órgãos públicos podem 

fornecer informações; 

c) As multiutilidades das políticas de e-governo; 

d) A necessidade de se estruturar melhores sistemas de arquivo; 

e) As questões éticas envolvidas; e 

f) Logo, a demanda pela concretização do direito à informação 

(BRASIL, 2010, p. 6, grifo nosso). 

 

Em outra parte do referido documento, há a defesa do “fortalecimento de um 

marco institucional que garanta legalmente as políticas de acesso e de transparência” 

(CGU, 2010). Dentre as várias pressuposições apresentadas pelo projeto da CGU, 

destacaremos aquelas ligadas aos acervos arquivísticos. 

1- Não existe política de acesso e transparência sem uma boa 

política de arquivamento das instituições públicas. Para tanto, 

há atividades específicas de capacitação quanto a este tema; 

adicionalmente, é sabido que o Arquivo Nacional, ligado à Casa 

Civil, desenvolve um trabalho da maior importância nesta área, 

inclusive por meio de cooperação técnica internacional com a 

UNESCO. ABC, UNESCO, CGU e Arquivo Nacional deverão 

trabalhar para aproximar os elementos da cooperação técnica que 

podem dialogar; 

2- A lógica global que dá vida a uma política de acesso e 

transparência é o sistema de gestão da informação e do 

conhecimento que permite a efetiva execução da política; (...); 

3- A CGU somente poderá ofertar informações de qualidade se 

contar com uma estrutura minimamente empoderada e 

institucionalizada de produção de informações acerca da nova 

política; [...] (BRASIL, 2010, p. 37, grifo nosso). 

 

Observamos que a CGU e a UNESCO, em 2010, já tinham a consciência de que 

para se ter uma lei de acesso à informação eficiente e eficaz
16

, era necessário haver 

arquivos organizados e, consequentemente, possuir arquivistas como atores principais 

neste processo de gestão documental para a organização dos acervos. 

                                                 
16

  Características de eficiente: otimização dos recursos disponíveis; preocupação com a relação entrada e 

saída, custo e benefício; esforço e resultado; capacidade de atender às exigências de tempo e custo na 

execução das tarefes; concentração nas operações (meios e procedimentos); e atenção voltada para 

aspectos internos da organização. Já as características para eficácia: alcance dos resultados; preocupação 

com os fins; capacidade de satisfazer às necessidades da sociedade; preocupação no sucesso quanto ao 

alcance dos objetivos; e atenção voltada para aspectos externos da organização, como concorrência e 

mercado. Fonte: MELO NETO, Francisco Paulo. História do pensamento administrativo. Rio de 

Janeiro, CECIERJ, v. 1, 2ª ed., 2008. 
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Lima et alii (2014, p. 3) abordam a questão da influência de entidades 

internacionais como fator preponderante para a aprovação da LAI no Brasil. 

 

[...] a presença da UNESCO como consultora do governo brasileiro no 

processo de institucionalização de um preceito constitucional conota 

interesse internacional na questão das políticas públicas de melhoria 

da qualidade da relação Estado-cidadão. Observando outro dado da 

questão, quantitativamente, o direito à informação vem ganhando 

terreno nas legislações nacionais em uma tendência global 

aparentemente patrocinada e muito expressiva na intenção de 

fomentar a construção de mecanismos legais garantidores do direito à 

informação.  

 

É dada a devida importância ao Arquivo Nacional cuja responsabilidade é a de 

implementar a política nacional de arquivos, de definição do CONARQ. Na citação da 

CGU de 2010, o Arquivo Nacional pertencia à Casa Civil. Hoje, a instituição está 

vinculada ao Ministério da Justiça. 

Dessa forma, verifica-se a importância dos arquivos públicos no que concerne ao 

processo de democratização a partir do acesso aos seus acervos. Lembramos, mais uma 

vez, a temática de nosso estudo: a contratação de arquivistas para atender às 

necessidades impostas pela demanda da LAI. 

Tendo em vista os fatos apresentados, é possível afirmar que nas duas últimas 

décadas foram desenvolvidas algumas propostas e políticas de movimentos sociais que 

foram incorporadas pelo Estado brasileiro “em resposta à consolidação democrática e à 

busca da transparência pública” (MALIN, 2012, p. 4).  Dentre os movimentos da 

sociedade civil, a autora destaca os seguintes: Transparência Brasil, Fórum de Direito de 

Acesso a Informações Públicas, Contas Abertas e Movimento Brasil Aberto. 

Segundo Malin (2012, p. 2), a aprovação LAI no Brasil 

representa a adesão do país a um novo regime de informações, mais 

precisamente, ao regime jurídico de direito à informação pública que 

vem se manifestando globalmente através de leis nacionais e 

supranacionais, com força reestruturante da ordem social e política 

brasileira a ser monitorada e estudada.  

 

Malin (2012, p. 7) sinaliza três direções para explicar a adoção, nos diferentes 

países, da constituição do regime de acesso à informação pública: a expressão do 

movimento e direito à verdade; os esforços contra corrupção e atos ilícitos dos governos 

e o movimento ligado à governança e à aplicação de políticas de desenvolvimento, em 

resposta ao contexto globalização. 
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Embora Malin (2012, p. 4) considere que a LAI seja “uma construção da 

sociedade brasileira em resposta à pressão de movimentos da sociedade civil e uma 

sequência de decisões e políticas de Estado”, foi a parceria entre a CGU e a UNESCO 

que impulsionou a aprovação da Lei de Acesso à Informação no Brasil. 

Estudos da CGU (BRASIL, 2011) e Lopes (2006) apontam que a aprovação da 

LAI brasileira também foi impulsionada por pressões impostas pelo BM e pelo FMI 

contra corrupção e atos ilícitos do governo, assim como ocorreu em outros países e já 

mencionado anteriormente. 

Lima et alii (2014, p. 18-19) sinalizam outro fator que contribuiu para a 

aprovação da LAI no Brasil: 

Várias ações de cunho ideológico foram responsáveis pela 

consolidação desse diploma legal no Brasil e em alguns países da 

América Latina. Entre essas, podemos citar: a Declaração de Atlanta, 

divulgada em 26 de março de 2008 pelo Carter Center (organização 

criada pelo ex-presidente norte-americano) e teve como objetivo 

principal enfatizar que todos os países, empresas privadas que 

ofereçam serviços públicos e organismos internacionais, devam tornar 

públicas suas ações no cotidiano administrativo.  O texto também 

recomendava que todos os países tivessem uma lei que garanta o 

direito às informações públicas, bem como um instrumento que 

obrigasse que documentos classificados como secretos, fossem 

liberados, garantindo assim a transparência. Entretanto, o documento 

era de cunho indicativo, sem poder legal, mas que contribuiu para o 

entendimento dos conceitos básicos sobre acesso às informações de 

cunho público.  

 

Além destes fatores, o Brasil adotou a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948), é Estado-Parte da Convenção Americana de Direitos Humanos 

(1994), além de ser signatário da Convenção Interamericana contra Corrupção (1996) e 

da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (2003), o que evidencia a 

intenção do país de tratar sobre “dispositivos sobre acesso às informações públicas e 

liberdade de buscar e receber informações de toda natureza” (CGU, 2010, p. 27). 

Sendo assim, entendendo a LAI brasileira como parte de uma política pública e 

de informação, o artigo 5º da Constituição assegura que “todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade (...)” (BRASIL, 1988). 

Cepik (2000, p. 10) enumera os seguintes incisos do artigo 5º da Constituição 

que se referem ao direito à informação: 
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Quadro 9: Incisos do artigo 5º da CF de 1988 que se referem a direito à informação. 
XIV XXXIII XXXIV LXXII LXXVII 

É assegurado a 

todos o acesso à 

informação e 

resguardada o 

sigilo da fonte, 

quando necessário 

ao exercício 

profissional. 

Todos têm direito 

a receber dos 

órgãos públicos 

informações de 

seu interesse 

particular, ou de 

interesse coletivo 

ou geral, que serão 

prestadas no prazo 

da lei, sob pena de 

responsabilidade, 

ressalvadas 

aquelas cujo sigilo 

seja 

imprescindível à 

segurança da 

sociedade e do 

Estado. 

São a todos 

assegurados, 

independentemen-

te do pagamento 

de taxas: a) o 

direito de petição 

aos Poderes 

Públicos em 

defesa de direitos 

ou contra 

ilegalidade ou 

abuso de 

poder; b) a obten-

ção de certidões 

em 

repartições públi-

cas, para defesa de 

direitos e 

esclarecimento de 

situações de 

interesse pessoal. 

 

Conceder-se-á 

habeas-data: a) 

para assegurar o 

conhecimento de 

informações 

relativas 

à pessoa do impe-

trante, constantes 

de registros ou 

bancos de dados 

de entidades 

governamentais ou 

de caráter 

público; b) para a  

retificação de da-

dos, quando não 

se prefira fazê-

lo por processo si-

giloso, judicial ou 

administrativo. 

 

São gratuitas as 

ações de habeas-

corpus e habeas-

data, e, na forma 

da lei, os atos 

necessários ao 

exercício da 

cidadania. 

 

Fonte: Cepik (2000, p. 10) apud Lima et alii (2012, p. 17) baseado na CF de 1988. 

 

O enunciado do artigo 5º da CF garante constitucionalmente o amplo acesso à 

informação, “inclusive já compreendendo a liberdade de informação como um direito 

humano” (BRASIL, 2010). Esse artigo deve ser entendido em conjunto com o artigo 37, 

parágrafo 3º, incisos I e II da CF: 

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 

administração pública direta e indireta, regulando especialmente: 

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, 

asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e à 

avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; 

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações 

sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII 

(BRASIL, 1988). 

 

Deve haver um entendimento, também, em concomitância com o artigo 5º, ao 

que se refere o artigo 216, parágrafo 2º, da Carta Magna de 1988. Os documentos nos 

seus mais diversos suportes também precisam de medidas necessárias para que possam 

ser disponibilizados aos cidadãos, ou seja, “cabem à administração pública, na forma da 

lei, a gestão documental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem” (BRASIL, 1988). 

Diante do exposto, Lima et alii (2012, p. 17) fazem importante reflexão sobre os 

dispositivos constitucionais: 
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Nos dispositivos constitucionais encontram-se 

o respaldo tanto para o acesso à informação quanto para suas 

limitações: a proteção do sigilo como garantia de trabalho 

dos profissionais de imprensa. Entretanto, o inciso XIV tem como 

intencionalidade do constituinte o chamado direito de informar, que 

não tem a mesma conotação dada ao direito de ser informado pelos 

órgãos públicos, disposto no inc. XXXIII, do mesmo art. 5°, em 

que fica estabelecido o dever desses órgãos prestarem informações, 

sob pena de responsabilidade de seus agentes. 

A tutela de informações de ordem pessoal é garantida por meio do 

dispositivo habeas data previsto no inciso LXXII, do art. 5º. 

Direito humano fundamental de acessar informações em poder de 

instituições públicas, que por sua vez têm a obrigação de divulgar 

essas informações. Direito de saber, de poder fazer escolhas livres e 

autônomas.  

 

A LAI brasileira sinaliza regulamentar apenas o inciso XXXIII do artigo 5º, da 

CF de 1988. Cordeiro (2012, p. 109) fez uma comparação da LAI brasileira com as 

propostas apresentadas por Mendel (2009, p. 32-42) e Reyes Olmedo (2004, p. 19-20) 

exibidos anteriormente neste capítulo. Complementando o estudo de Cordeiro (2012), 

expomos uma comparação entre as garantias de direitos na política de acesso a 

informações públicas (BRASIL – 2010 - baseado no Open Society Institute) com as já 

mencionadas pela autora. Tal complementação está na primeira coluna do quadro 10. 

Nota-se que a garantia “Todas as recusas em prover informações devem estar 

fundamentadas em exceções legítimas e devem ser passíveis de apelação” enquadra-se 

em dois princípios defendidos por Reyes Olmedo e Mendel (ênfase nas exceções*). 

 

 

 

Quadro 10: Comparação entre os princípios sobre direito à informação e a Lei de Acesso à 

Informação brasileira (Lei nº 12.527/2011). 

Garantias de 

direitos na 

política de acesso 

a informações 

públicas 

Princípios defendidos 

por Reyes Olmedo 

(2004) 

 

Princípios 

defendidos por 

Mendel (2009) 

Diretrizes e 

preceitos da Lei de 

Acesso – Brasil 

(2012) 

Todos devem 

identificar 

claramente o tipo de 

informação detido 

pelos órgãos 

públicos. A 

informação solicitada 

deve chegar ao 

respectivo órgão 

público. 
 

A PUBLICIDADE 

Princípio geral (in dubio 

pro acesso) 

MÁXIMA 

DIVULGAÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE 

PUBLICAR 

A DIVULGAÇÃO 

TEM 

PRECEDÊNCIA 

REUNIÕES 

ABERTAS 

Art. 3º inciso I  

Art. 5º  
Art. 7º caput inciso I; 

II; III; IV; V; VI;VII 

a e b  

Art 8º caput inciso I; 

II; III; IV V; VI  

Art. 20  

Art. 21  

A lei é omissa  
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Garantias de 

direitos na 

política de acesso 

a informações 

públicas 

Princípios defendidos 

por Reyes Olmedo 

(2004) 

 

Princípios 

defendidos por 

Mendel (2009) 

Diretrizes e 

preceitos da Lei de 

Acesso – Brasil 

(2012) 

Todas as pessoas 

usufruem, de forma 

unânime, do direito 

de acesso à 

informação. 

QUALQUER PESSOA É 

SUJEITO LEGÍTIMO 

PARA PLEITEAR 

INFORMAÇÃO 

PÚBLICA 

  Art 3, inciso II  

Art 10 caput  

Art 10 § 1o 

Todas as pessoas na 

busca de informações 

devem ser capazes de 

formular e a 

submeter seus 

pedidos. 

A NÃO EXPRESSÃO 

DO MOTIVO DO 

REQUERIMENTO 

 Art.10 §1º e §3º- 

*Todas as recusas 

em prover 

informações devem 

estar fundamentadas 

em exceções 

legítimas e devem 

ser passíveis de 

apelação. 

DETALHAMENTO DAS 

RAZÕES OU 

MANIFESTAÇÃO DA 

DENEGAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO 

LIMITAÇÃO DA 

ABRANGÊNCIA 

DAS EXCEÇÕES 

Art.7 § 1º;§ 2o ;§ 4o  

Art 11 §1º inciso II  

Art 14  

Art. 21  

Art. 39  

  PROMOÇÃO DE 

UM GOVERNO 

ABERTO. 

Art 3 caput.; inciso 

III a V  

Art. 7o caput e inciso 

VI –  

Art 8º §1º incisos I a 

VI  

 CUSTOS DE BUSCA E 

REPRODUÇÃO 

CUSTOS Art. 12 caput e 

Parágrafo único  

Art 13  
Todos os órgãos 

públicos devem criar 

mecanismos internos 

para o processamento 

dos pedidos de 

acesso a 

informações. 

 

A ESPECIFICIDADE 

DA INFORMAÇÃO 

INDEPENDENTEMENT

E DO SUPORTE  
(a variabilidade tecnológica) 

PROCEDIMENTOS 

QUE FACILITEM 

O ACESSO 

Art 3º, inciso III  

Art. 5º  
Art 8º §2o;§ 3o I - II-

;III; IV;V; VI; VII; 

VIII  

Art. 10 §2o  

Art. 11 § 1º ; 

III;Art. 11 § 3o ; § 

5o; § 6o  
Um processo 

decisório 

independente e a 

revisão de todas as 

negativas de acesso 

devem ser 

garantidos. 

RECURSOS JUDICIAIS   Art. 11 § 4o  

Art. 15 ao Art. 19 – 

recursos 

administrativos 

  PROTEÇÃO PARA 

OS 

DENUNCIANTES 

Art 44  

Todos os servidores 

públicos devem 

respeitar o direito de 

acesso à informação. 

RESPONSABILIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA OU 

PENAL 

  Art. 7º§ 3o ao § 6o  
Art. 31 a Art. 35  

Art. 41  

Art. 44 
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Garantias de 

direitos na 

política de acesso 

a informações 

públicas 

Princípios defendidos 

por Reyes Olmedo 

(2004) 

 

Princípios 

defendidos por 

Mendel (2009) 

Diretrizes e 

preceitos da Lei de 

Acesso – Brasil 

(2012) 

*Todas as recusas 

em prover 

informações devem 

estar fundamentadas 

em exceções 

legítimas e devem 

ser passíveis de 

apelação. 

 

AS EXCEÇÕES DEVEM 

SER ENUNCIADAS 

LIMITAÇÃO DA 

ABRANGÊNCIA 

DAS EXCEÇÕES 

Art. 4 inciso III e IV  

Art. 6º III  

Art 7º § 1o  

Art. 7º § 2o  

Art. 8º  

Art. 21 a Art. 31  

Art 35  
Exceção municípios com 

menos de 10.000 

habitantes não tem 

obrigação de divulgação 

na Internet  
Todos os órgãos 

públicos devem 

responder os pedidos 

de acesso à 

informação em um 

tempo razoável, de 

maneira eficiente e a 

um custo mínimo 

para o requerente. 

CELERIDADE  Art. 11§1º e §2º 

Fonte: Cordeiro (2012) atualizado pelo autor com base nas propostas do Open Society Institute. 

 

 

5.2 O Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, o Regulamento 

 

 

A Lei nº 12.527, publicada em 18 de novembro de 2011 no DOU, tem por 

princípio proporcionar a publicidade máxima dos atos da Administração Pública, 

considerando o sigilo como exceção. O Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, fora 

publicado no DOU exatamente após os 180 dias de publicação da Lei nº 12.527/2011, 

conforme especificava o artigo 47 desta Lei. 

Abaixo, apresentamos o quadro 11 com os principais assuntos que aparecem na 

Lei nº 12.527/2011 e no Decreto nº 7.724/2012. 
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Quadro 11: Comparação de temas na Lei nº 12.527/2011 e no Decreto nº 7.724/2012. 
Assunto Lei nº 12.527/2011 

(LAI) 

Decreto  

nº 7.724/2012 

Abrangência. Parágrafo único do 

artigo 1º 

 

Art. 5º 

Empresas públicas, sociedade de economia mista e 

demais entidades controladas pela União 

(abrangência pública). 

Inciso II do artigo 1º Parágrafos 1º e 2º do 

artigo 5º 

Entidades privadas sem fins lucrativos 

(abrangência privada). 

Art. 2º Art. 63 e 64 

Base conceitual da área arquivística. Art. 4º Art. 3º 

Exceções para condições de acesso à informação. Parágrafo 1º do  

artigo 7º 

 

Art. 6º 

Transparência ativa. Art. 8º Art. 7º e 8º 

Serviços de Informação ao Cidadão (SIC). Art. 9º Art. 9º e 10 

Transparência passiva. Art. 10 a 14 Art. 9º a 20 

Do pedido de acesso à informação. Art. 10 a 14 Art. 11 a 14 

Procedimentos para os pedidos de recurso de 

acesso à informação. 

Art. 15 a 20  

Art. 21 a 24 

Classificações quanto ao grau e prazos de sigilo 

dos documentos. 

Art. 23 e 24 Art. 25 a 30, combinado 

com o art. 72 

Procedimentos para classificação e tratamento da 

informação sigilosa. 

Parágrafo 3º do 

 artigo 25 

 

Art. 31 a 33 

Comissões Permanentes de Avaliação de 

Documentos Sigilosos (CPADS). 

Parágrafo 3º do 

 artigo 25 

 

Art. 34 

Dos procedimentos de classificação, 

reclassificação e desclassificação das 

informações. 

 

Art. 27 a 30 

 

Art. 35 a 45 

Classificação das informações pessoais relativas à 

intimidade, vida privada, honra e imagem detidas 

pelos órgãos e entidades. 

 

Art. 31 

 

Art. 55 a 62 

Responsabilidades do agente público ou militar 

ou, ainda, para a pessoa natural ou entidade 

privada que detiver informações em virtude de 

vínculo de qualquer natureza com o Poder 

Público. 

 

 

Art. 32 a 34 

 

 

Art. 65 e 66 

Comissão Mista de Reavaliação de Informações 

Classificadas (CMRI). 

Parágrafo 1º do 

artigo 35 

 

Art. 46 a 54 

Autoridades e órgãos responsáveis pelo 

monitoramento e aplicação da LAI. 

Art. 41, III, combinado 

com o art. 30 

 

Art. 67 a 70 

Delegação aos órgãos e entidades públicas a 

adequação de suas políticas de gestão de 

documentos e da informação, promovendo os 

ajustes necessários aos processos de registro, 

processamento, trâmite e arquivamento de tais 

documentos e informações. 

 

Art. 45 combinado com 

o art. 9º e na Seção II 

do Capítulo III 

 

 

Art. 71 

Fonte: Criado pelo autor baseado na Lei nº 12.527/2011 e no Decreto nº 7.724/2012. 

 

Visto as questões envolvendo o direito de acesso à informação e à LAI, 

passemos a um breve relato da situação dos acervos arquivísticos na esfera federal, no 

Brasil. 
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6 ACERVOS ARQUIVÍSTICOS NO GOVERNO FEDERAL: BREVE RELATO 

 

 

Um dos grandes desafios dos atuais administradores é como proporcionar 

tratamento adequado à produção documental apresentada pelas instituições públicas e 

privadas. 

Theodore Schellenberg (2004, p.65), em seu clássico livro “Arquivos Modernos: 

princípios e técnicas” (4ª edição), chamou a atenção para o fato de que se devia manter 

uma administração voltada para os arquivos. É possível que este postulado de 

Schellenberg, hoje se coloque em xeque devido ao crescente foco no uso da informação. 

O autor ressaltou um crescimento vertiginoso na produção de documentos nos 150 anos 

anteriores à atualidade onde o Estado e as instituições deveriam reconhecer alguns 

fatores e condições que proporcionaram o aumento considerável da massa documental 

produzida: 

 O aumento do volume de documentos relacionado ao aumento da população 

desde os meados do século XVIII; 

 O aumento populacional atribuído ao desenvolvimento tecnológico; 

 O aumento populacional provoca a expansão das atividades governamentais; e 

 A expansão das atividades afeta a produção de documentos. 

 

Para o autor, a produção de documentos está atrelada à complexidade dos órgãos 

e instituições de um governo em razão de suas atividades. Os arquivos sofrem os 

impactos com o aumento do volume documental no que diz respeito à guarda desses 

documentos e à forma de como são gerenciados. 

O aumento da produção documental não está relacionado com a utilização de 

tecnologias, e sim com a expansão das atividades institucionais. Essa expansão se dá, 

também, no tamanho do Estado. As atividades do governo devem estar voltadas para a 

sociedade em geral por meio da prestação de serviços públicos. Um Estado com 

problemas no gerenciamento de suas informações prestará serviços de má qualidade à 

população. 

A gestão documental, em conformidade com as tecnologias da informação é 

capaz de viabilizar os procedimentos na utilização, no controle e na guarda dos 

documentos e, assim, melhorar a prestação de serviços públicos à sociedade (JARDIM, 

1999; INDOLFO, 2008). 
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O Brasil é um país de dimensões continentais totalizando mais de oito milhões 

de quilômetros quadrados
17

 com um quadro populacional distribuído irregularmente ao 

longo de cinco regiões, onde o sudeste concentra a maior parte desta população. 

Neste sentido, Teixeira (2012) afirma que o federalismo brasileiro foi criado a 

partir de um modelo baseado na descentralização do poder, justamente por sua ampla 

extensão territorial. Segundo o autor, o federalismo faz alusão direta a uma nação cuja 

“responsabilidade pela administração pública está compartilhada entre os governos no 

nível local (municípios), regional (estados) e nacional (União), numa relação de poder 

em que a soberania emana do poder central (União)” (TEIXEIRA, 2012, p. 59). 

O federalismo brasileiro ainda possui uma característica peculiar que é o Distrito 

Federal. Segundo Barbosa (2014), a Constituição de 1988 concedeu ampla autonomia a 

este ente, colocando-o em condições de igualdade com os demais entes federativos e 

com as mesmas competências reservadas a estados e municípios. 

Nesta conjuntura, é possível imaginar a complexidade de órgãos e entidades que 

apresenta a estrutura administrativa brasileira. Para este estudo, analisaremos, de forma 

breve, a situação dos acervos arquivísticos na esfera federal baseados em estudos de 

autores engajados no assunto. 

O Poder Executivo Federal é formado por órgãos e entidades públicas que 

compõem a administração direta e indireta. A administração direta é composta por 

órgãos e ministérios ligados à Presidência da República. Há, também, órgãos 

colegiados, de assessoria imediata que formam a estrutura básica da Presidência. A 

administração indireta é formada por autarquias, fundações, empresas públicas e 

sociedades de economia mista.  

Para Meirelles (2010), os órgãos públicos “são centros de competência 

instituídos para o  desempenho de funções estatais, através de  seus agentes, cuja 

atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem”. Estão ligados à administração 

direta não tendo personalidade jurídica, ou seja, apenas fazem parte de uma estrutura 

maior, essa sim com personalidade. Podem ser classificados conforme: a sua posição 

estatal (independentes, autônomos, superiores ou subalternos); de acordo com a sua 

estrutura (simples ou compostos); ou quanto a sua atuação profissional (singulares ou 

colegiados). 

                                                 
17

 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/default_territ_area.shtm. Acesso em 14 de janeiro 

de 2015. 

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/default_territ_area.shtm
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Para Paula Filho (2009), as entidades públicas são pessoas jurídicas criadas pelo 

Estado, dotadas de personalidade jurídica própria, encarregadas da execução indireta de 

serviços públicos. São criadas por leis que definem suas atividades específicas. São 

classificadas quanto à natureza da personalidade jurídica (pública ou privada); de capital 

(público, privado ou misto); além do tipo de atividades que executa e sua forma 

(autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas). 

Katia Souza (2011) apresenta uma série de leis e decretos sobre a criação e 

extinção de órgãos de custódia de documentos datados desde a época do Império (1822-

1889), que contribuíram significativamente para a desordem dos acervos arquivísticos 

brasileiros. Analisando o relatório de Souza, K. M. (2011), percebe-se que, em relação 

aos cuidados com os arquivos, não havia política de Estado
18

 e, sim, políticas de 

governos, o que prejudicou a formação e preservação da memória das instituições 

públicas do Brasil. Jardim (1999) destaca o descaso com os arquivos na Reforma 

Administrativa do Governo Collor, na década de 1990: 

A Reforma Administrativa do Governo Collor provocou uma violenta 

desorganização na Administração Federal, atingindo profundamente o 

setor de informação documental. O Arquivo Nacional, através da sua 

Divisão de Pré-Arquivo, realizou no Rio de Janeiro e em Brasília, de 

junho a agosto daquele ano, o levantamento de 23 km de documentos 

com datas-limite de 1920 a 1990, armazenados nos órgãos extintos. 

Os resultados corroboraram o quadro geral já evidenciado no Cadastro 

Nacional de Arquivos Federais. A situação encontrada no Rio de 

Janeiro revelou, entre outros aspectos, que, 60% dos acervos não 

possuíam instrumentos que viabilizassem o acesso à informação. Em 

Brasília, o levantamento destacou que 59% dos acervos não possuíam 

instrumentos de recuperação da informação (JARDIM, 1999, p. 6).  

                                                 
18

 Políticas de governo são aquelas que o Executivo decide num processo bem mais elementar de 

formulação e implementação de determinadas medidas para responder às demandas colocadas na própria 

agenda política interna – pela dinâmica econômica ou política-parlamentar, por exemplo – ou vindos de 

fora, como resultado de eventos internacionais com impacto doméstico. Elas podem até envolver escolhas 

complexas, mas pode-se dizer que o caminho entre a apresentação do problema e a definição de uma 

política determinada (de governo) é bem mais curto e simples, ficando geralmente no plano 

administrativo, ou na competência dos próprios ministérios setoriais. 

Políticas de Estado, por sua vez, são aquelas que envolvem as burocracias de mais de uma agência do 

Estado, justamente, e acabam passando pelo Parlamento ou por instâncias diversas de discussão, depois 

que sua tramitação dentro de uma esfera (ou mais de uma) da máquina do Estado envolveu estudos 

técnicos, simulações, análises de impacto horizontal e vertical, efeitos econômicos ou orçamentários, 

quando não um cálculo de custo-benefício levando em conta a trajetória completa da política que se 

pretende implementar. O trabalho da burocracia pode levar meses, bem como o eventual exame e 

discussão no Parlamento, pois políticas de Estado, que respondem efetivamente a essa designação, 

geralmente envolvem mudanças de outras normas ou disposições pré-existentes, com incidência em 

setores mais amplos da sociedade. 

Fonte: ALMEIDA, Paulo Roberto de. Sobre políticas de governo e políticas de Estado: distinções 

necessárias. Disponível em: http://imil.org.br/artigos/sobre-politicas-de-governo-e-politicas-de-estado-

distincoes-necessarias/. Acesso em 14 de janeiro de 2015. 

 

http://imil.org.br/artigos/sobre-politicas-de-governo-e-politicas-de-estado-distincoes-necessarias/
http://imil.org.br/artigos/sobre-politicas-de-governo-e-politicas-de-estado-distincoes-necessarias/
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Maury (2011), em sua dissertação de mestrado, explica que o conteúdo do 

Cadastro Nacional de Arquivos Federais, ainda é a principal obra de referência para 

diagnosticar a situação geral dos acervos arquivísticos de âmbito federal. O Cadastro 

Nacional de Arquivos Federais: diagnóstico geral da situação de acervos é uma obra 

publicada pelo Arquivo Nacional, em 1990. Concentra informações dos acervos 

arquivísticos referentes às duas cidades que mais produzem documentos na esfera do 

governo federal: Brasília e Rio de Janeiro. Embora este documento não seja mais 

atualizado pelo Arquivo Nacional, ainda é considerado como estudo inicial sobre os 

diagnósticos da situação dos acervos arquivísticos federais. Mais adiante na página 110, 

um estudo mais recente de Indolfo (2008) relata o caos informacional pelo qual passa os 

acervos arquivísticos do governo federal, além da atuação do Arquivo Nacional para 

tentar minimizar este problema. 

Segundo a autora, um dos dados mais significativos do levantamento no referido 

cadastro: 

Refere-se à ausência de padronização de normas e procedimentos que 

orientem a condução das atividades de arquivo na administração 

federal. Isso se traduz na constatação de que a maioria das instituições 

não possui, em sua estrutura básica, um setor responsável pela 

orientação técnica e normativa destas atividades. De maneira geral, o 

setor de arquivo não é previsto no regimento interno da instituição. 

Quando existe ocupa um nível muito baixo na disposição hierárquica 

(MAURY, 2011, p.11). 

 

A autora detecta que as instituições contam com grande quantidade de arquivos 

e que estes atuam de forma fragmentada, o que dificulta a recuperação da informação 

para diversas finalidades, como a tomada de decisões. 

O volume documental é um aspecto de relevante preocupação para os gestores. 

Em relação à avaliação e seleção de documentos, o Cadastro Nacional de Arquivos 

Federais destaca que: 

Os órgãos da administração pública federal, de modo genérico, 

desconhecem os procedimentos adequados à gestão de seus arquivos. 

A maior parte das instituições cadastradas não apresenta condições 

técnicas para proceder à avaliação documental – recurso indispensável 

para o estabelecimento dos prazos de retenção nas fases correntes e 

intermediárias –, e à seleção e ao recolhimento dos documentos para 

guarda permanente. Assim sendo, são raras as comissões para 

avaliação e seleção de documentos (MAURY, 2011, p.11, grifo 

original). 
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Percebemos que a enorme massa documental acumulada nas instituições põe em 

dúvida a preservação do conteúdo dos documentos, pois muitos não servem para 

tomadas de decisões ou para pesquisa científica, por exemplo. Maury (2011, p. 12) 

salienta que apesar do diagnóstico do Cadastro, a eliminação indiscriminada de 

documentos é uma prática recorrente nas instituições. Outro ponto destacado pela autora 

são as péssimas condições das instalações onde estão armazenados os documentos. O 

Cadastro sinaliza, segundo a autora, lacunas significativas de perdas documentais ao 

cruzar informações das datas-limites dos documentos e as datas de origem dos órgãos 

devido aos fatores enunciados acima. 

Segundo Maury (2011, p. 12), a maioria dos acervos arquivísticos não conta com 

um plano de classificação de documentos por assunto, o que impossibilita a avaliação e 

seleção de documentos e, consequentemente, a recuperação mais eficaz da informação. 

Em regra, os arquivos estão organizados segundo as espécies 

documentais, na maioria das vezes em ordem cronológica e/ou 

numérica. Geralmente, não elaboram instrumentos de recuperação da 

informação e o acesso à documentação só é possível, nesses casos, por 

meio dos próprios agentes públicos que detém o conhecimento de seu 

conteúdo.  

 

Outro ponto levantado pela autora diz respeito aos recursos tecnológicos, 

escassos nos serviços arquivísticos. Não há planejamento de forma global envolvendo 

os serviços de arquivo, o que contribui para ineficiência da recuperação da informação. 

A falta de recursos humanos especializados, ou seja, arquivistas, para realizarem 

as atividades arquivísticas, é outro ponto levantado por Maury (2011) ao analisar o 

Cadastro. Esta dissertação tem por objetivo verificar se houve, com a adoção da LAI, 

aumento na contratação destes profissionais, uma vez que a referida lei obriga os órgãos 

públicos a disponibilizar informação de forma rápida e segura aos cidadãos. 

Sobre as instalações físicas que abrigam os acervos, Maury (2011) destaca que 

os depósitos não possuem sequer mecanismos para prevenção contra incêndios. Em 

relação aos documentos, a autora afirma que ao cessar seu uso administrativo, os 

mesmos são considerados inúteis, exceto em casos de consulta de valor probatório. 

Conclui, ao analisar o Cadastro, que os meios de armazenamento e acondicionamento 

utilizados não são apropriados para a guarda, conservação e recuperação das 
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informações. Neste sentido, eram necessárias medidas urgentes em prol da conservação 

e restauração de grande parte do patrimônio arquivístico
19

 na esfera federal. 

Jardim (1999, p. 5) endossa o assunto ao afirmar que: 

Ao longo dos últimos vinte anos, diversos diagnósticos produzidos 

pelos arquivos públicos vêm denunciando a progressiva corrosão da 

situação arquivística, desde os acervos acumulados aos documentos 

em fase de produção, passando pela precariedade organizacional, 

tecnológica e humana relacionada a este quadro. Uma das expectativas 

quando da elaboração destes diagnósticos era a de produzir, de um 

lado, formas preliminares de acesso a estoques documentais dispersos 

e, de outro, fornecer indicadores para políticas públicas que 

permitissem a superação do quadro denunciado. Alguns desses 

diagnósticos apontam de forma mais ou menos evidente para o 

problema do acesso à informação (JARDIM, 1999, p. 5). 

 

Indolfo (2008) em artigo lançado oriundo de sua dissertação de mestrado, fala a 

respeito da atuação do Arquivo Nacional (de 1996 a 2006) junto às instituições 

arquivísticas no desenvolvimento das atividades de gestão de documentos, mediante a 

adoção de normas arquivísticas, instituídas pelo Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ). Segundo a autora, havia a intenção de formar comissões de avaliação de 

documentos; implementação e aplicação da classificação, da tabela de temporalidade e 

destinação de documentos (atividades meio e fim); além de listas de eliminação de 

documentos, mediante autorização do Arquivo Nacional. 

A autora faz um levantamento da situação arquivística na esfera federal, nos 

anos de 1980, em conjunto com as atividades censitárias realizadas pelo Arquivo 

Nacional, pelo Departamento de Administração do Serviço Público (DASP) e pela 

Comissão Especial de Preservação do Acervo Documental (CEPAD). Diante de tal 

levantamento, a autora conclui que os: 

[...] diagnósticos identificaram e apontaram um verdadeiro caos 

informacional, não só pela falta de conhecimento e de adoção das 

práticas da gestão documental pelos órgãos públicos federais, mas, 

sobretudo, pela perda de controle dos documentos por eles 

acumulados. E, mais grave ainda, os serviços arquivísticos federais 

não asseguravam o acesso às informações produzidas no âmbito da 

própria administração (INDOLFO, 2008, p. 10). 

 

                                                 
19

 Patrimônio arquivístico é o conjunto dos arquivos de valor permanente, públicos ou privados, 

existentes no âmbito de uma nação, de um estado ou de um município. Fonte: Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística. Disponível em: 

http://www.arquivonacional.gov.br/Media/Dicion%20Term%20Arquiv.pdf. Acesso em: 12 de fevereiro 

de 2015. 

http://www.arquivonacional.gov.br/Media/Dicion%20Term%20Arquiv.pdf
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Indolfo (2008) analisou as atividades do Arquivo Nacional entre 1981 e 1983, e 

pelo DASP, em 1984, sobre as condições dos serviços arquivísticos federais naquela 

época. A autora relata que tais levantamentos serviram de base para recomendações em 

um relatório apresentado pela CEPAD, em 1987. Em relação aos serviços de arquivo, o 

relatório destacava: 

- a ineficiência dos serviços arquivísticos prestados, tanto para a 

própria administração como para o cidadão, devido à carência 

quantitativa e qualitativa de recursos humanos e materiais; 

- o baixo nível hierárquico, na estrutura organizacional da 

administração, das unidades administrativas responsáveis pelo 

tratamento da documentação; 

- a inexistência de critérios de avaliação, transferência e recolhimento 

devido ao volume de documentos encontrados nos órgãos públicos e 

às precárias condições de tratamento técnico, além das inadequadas 

instalações físicas; 

- inexistência de uma política pública arquivística e necessidade 

urgente do estabelecimento de uma política de informação no âmbito 

da Administração Pública Federal (CEPAD, 1987 apud INDOLFO, 

2008, p.11). 

 

A autora fala a respeito do diagnóstico geral da situação dos acervos elaborado 

pelo Arquivo Nacional oriundo do Cadastro Nacional de Arquivos Federais. 

- carência de recursos humanos capacitados para a execução das 

tarefas arquivísticas 

- a dispersão e a desorganização dos acervos; 

- a multiplicidade de arquivos; 

- a pulverização de serviços; 

- a ausência de padronização e de normas que orientassem as 

atividades de tratamento técnico dos acervos, principalmente no que 

tange aos procedimentos de classificação e avaliação dos documentos; 

- a inadequação dos meios de armazenamento e acondicionamento 

empregados aliada à ausência de controle das condições climáticas 

(CADASTRO NACIONAL DE ARQUIVOS FEDERAIS, 1989 apud 

INDOLFO, 2008, p. 12). 

 

Nota-se que em ambos os relatórios a carência de arquivistas nos quadros das 

instituições é um agravante para a execução das atividades arquivísticas, o que 

contribuía para o caos encontrado naquela época. 

Indolfo (2008) fala da atuação do Arquivo Nacional junto aos órgãos públicos 

federais de 1996 a 2006, além das transformações proporcionadas junto aos órgãos em 

que esta instituição atuou. De acordo com a autora, a intenção da entidade foi a de 

implementar a gestão de documentos com a adoção de normas arquivísticas voltadas 

para tal atividade. 
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A autora destaca a carência de visibilidade do Arquivo Nacional perante às 

instituições do setor federal, o que dificultou a articulação entre ambas as partes. 

Um destaque ensejado por Indolfo (2008) diz respeito à iniciativa do Arquivo 

Nacional em revisar e atualizar a Tabela de Temporalidade da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB) com as demais Instituições Federais de Ensino Superior (IFE), o que 

resultou em uma adoção conjunta do plano de classificação e da referida tabela por 

todas as universidades federais e pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IF). 

Apesar do pequeno percentual apresentado no estudo de Indolfo (2008) sobre a 

abrangência de atuação do Arquivo Nacional junto aos órgãos do governo federal 

(10,5%), a autora reconhece que houve mudanças significativas dessas instituições que 

aderiram ao programa de gestão documental com normas voltadas para tal. 

Um problema apontado pela autora é que muitas organizações desconhecem a 

Resolução nº 14/2001 do CONARQ que normatiza a classificação, a temporalidade e a 

destinação dos documentos referentes à atividade-meio, o que contribui para falta de 

controle sobre os documentos. 

Indolfo (2008) aponta os problemas para a dificuldade de atuação do Arquivo 

Nacional que esbarra na esfera política, seja ela pública ou de informação, da própria 

estrutura administrativa do governo federal onde não se valoriza a memória do próprio 

Estado. A autora opina a respeito de mudança de postura do órgão máximo responsável 

pelos arquivos brasileiros: 

Para romper com essa postura passiva, o Arquivo Nacional precisaria 

superar os desafios impostos pelas dimensões continentais do país e 

pela complexidade da estrutura administrativa. Precisaria, 

essencialmente, conceber uma política arquivística, onde estivessem 

previstas a disponibilização dos recursos humanos, financeiros e 

materiais e a adoção de medidas concretas de atuação junto aos órgãos 

públicos federais, pois só assim sua vocação federal viria a ser 

cumprida (INDOLFO, 2008, p. 25, grifos original). 

 

A LAI é um instrumento que poderá mudar o cenário dos acervos arquivísticos, 

não só na esfera federal, mas também a realidade dos arquivos pertencentes a estados e 

municípios. Com a obrigatoriedade de o Estado cumprir suas funções sociais em 

informar ao cidadão sobre seus atos, é preciso que se possibilite a preservação adequada 

do patrimônio arquivístico, possibilitando ao cidadão a garantia de acesso à informação. 

 A informação organizada, classificada, avaliada, preservada e acessível 

contribui para o exercício do direito de acesso à informação, além de contribuir para a 
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transparência do Estado e, consequentemente, contribuir para a melhoria e eficiência da 

gestão pública e controle da sociedade civil. É preciso haver vontade política de 

autoridades e dos gestores públicos para que a LAI obtenha o resultado positivo 

esperado no Brasil.  

Só uma atitude comprometida, técnica e politicamente poderá 

consolidar o direito de acesso público à informação governamental, 

contribuindo para o monitoramento das ações e decisões 

governamentais pela sociedade civil e para a ampliação da 

transparência da ação do Estado (INDOLFO, 2008, p. 26). 

 

A contratação de arquivistas poderá ser fundamental para a implantação de 

políticas arquivísticas mais eficazes em conjunto com a adoção de normas arquivísticas 

voltadas para a avaliação, seleção, destinação e preservação dos documentos. Ou seja, 

estas contratações poderiam contribuir para a elaboração de programas eficientes de 

gestão de documentos para prover o acesso público à informação governamental. 

Um dos problemas da LAI está na sua implementação em apenas seis meses 

após a sua aprovação.  

 

 

6.1 Gestão de documentos 

 

 

Para solucionar os problemas dos acervos arquivísticos no Brasil e, mais 

especificamente no âmbito de reflexão deste estudo, na esfera federal, falaremos a 

respeito da gestão documental, atividade que nasceu da necessidade prática de otimizar 

a massa documental produzida pelas instituições a partir da Segunda Guerra Mundial. 

Mas, antes de falarmos da gestão de documentos, é necessário destacar a afirmação de 

Ponjuán Dante (2007, p. 106): “a gestão da informação se alimenta da gestão 

documental, e esta utiliza grande parte da plataforma da gestão da informação para 

tornar seu subsistema mais eficiente.” 

Dollar (1993, p. 45) reforça o assunto ao afirmar que: 

Os arquivistas devem reconhecer que a gestão de documentos é um 

componente importante da gestão de recursos informacionais que, 

entre outras coisas, centra-se sobre os processos do sistema de 

informação. Assim, há uma concordância natural de interesses entre 

arquivistas e gestores da informação.  

 

Deste modo, faremos uma breve análise sobre a gestão da informação.  
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A informação é o recurso a ser gerenciado pelas instituições em geral, e 

especificamente os arquivos. Para Tauille (1981), a emergência da informação como 

fator econômico se dá principalmente a partir do mercantilismo na Idade Moderna, e 

para Roszak (1988) as condições históricas de fixação do tema informação no 

imaginário social considera a informação como ferramenta essencial para todas suas 

relações na sociedade ocidental contemporânea, principalmente após a Segunda Guerra. 

Do ponto de vista arquivístico, a informação passou a ser considerada 

importante fonte para a tomada de decisão pelos gestores, independentemente do 

suporte em que esta estiver materializada. 

[...] o objeto da Arquivística tem se deslocado da categoria arquivos 

para outras, como documentos arquivísticos, e, mais recentemente, 

informação arquivística. A ampliação do domínio de estudos dessa 

área vem apresentando novos desafios teórico-metodológicos e 

aproximação com outras áreas, particularmente com as tecnologias da 

informação. Como tal, a Arquivística vem buscando assegurar sua 

autonomia como área de conhecimento, ampliando-a e, gradualmente, 

experimentando relações fronteiriças com outras disciplinas 

(FONSECA, M. O.; JARDIM, 1995, p. 45).  

 

Neste sentido, a gestão da informação arquivística pode ser considerada um 

importante insumo para a implantação e manutenção da gestão da informação nas 

organizações. Ponjuán Dante (2007, p. 19) define gestão da informação como: 

[...] um processo mediante o qual se obtém, dispõem ou utilizam 

recursos básicos (econômicos, físicos, humanos, materiais) para 

administrar informação na e para a sociedade a que serve. Tem como 

elemento básico a gestão do ciclo de vida deste recurso e ocorre em 

qualquer organização. É própria também de unidades especializadas 

que administram este recurso de forma intensa, chamadas unidades de 

informação. O processo de gestão da informação deve ser 

sistematicamente avaliado em diferentes dimensões e o domínio de 

sua essência permite sua aplicação em qualquer organização)  

 

Chun Wei Choo (2003) descreve seis atividades da gestão da informação como 

um ciclo em que tais atividades estão intrinsecamente ligadas:  

 

 Identificação das necessidades de informação; 

 Aquisição de informação; 

 Organização e armazenamento de informação; 

 Desenvolvimento de produtos e serviços de informação; 

 Distribuição de informação; e 

 Utilização de informação. 



115 

 

A gestão de documentos faz parte do processo de gestão da informação como 

um todo. Está voltada para os acervos arquivísticos sendo essencial para a formulação 

de políticas de informação no ambiente organizacional. A organização da informação de 

forma eficiente proporciona vantagens competitivas para empresas e organizações nas 

tomadas de decisão.  

 

 

6.1.1 Breve histórico da gestão de documentos 

 

 

De acordo com Burke, P. (2003), os governantes mantinham os acervos juntos 

de si com outros objetos pessoais e todas as vezes que se mudavam, levavam tais 

acervos, sendo assim um problema pensar em custódia dos documentos. Este cenário 

dificultou a centralização dos documentos e livros e, consequentemente, um obstáculo 

para a criação de um arquivo do Estado na Idade Média.  

[...] durante a Idade Média, os documentos eram muitas vezes 

mantidos junto com outros objetos nos acervos, e sendo 

constantemente movidos de um lugar para outro, seguindo seus donos. 

O principal obstáculo para o desenvolvimento de um arquivo do 

Estado na Idade Média era a mobilidade dos monarcas. As coleções de 

documentos oficias existentes eram descentralizadas (BURKE, P., 

2003, p. 127-128). 

 

A Arquivística, como as demais áreas do conhecimento, se desenvolve 

dependendo de contextos técnico, científico, cultural e histórico. Até meados do século 

XVII, os arquivos tinham como principal função garantir o atendimento de 

reivindicações da capacidade administrativa ao rei.  

Com o aumento do volume documental, as cortes europeias assistem “a 

nomeações de arquivistas oficiais incumbidos de organizar inventários, garantir a 

autenticidade dos documentos e elaborar a ‘memória’ de seus patronos” (RIBEIRO, 

2011). 

Burke, P. (2003) afirma que com o início do período moderno houve a 

centralização dos governos devido ao aumento da burocracia e à criação da imprensa 

que, na época, provocou o arquivamento dos novos suportes materiais em locais 

separados dos documentos manuscritos. Diante das dificuldades dos governos em 
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recuperar a informação, os documentos também começaram a ser armazenados de 

forma centralizada.  

A centralização do governo foi seguida da centralização dos 

documentos. No curso dos séculos XVI e XVII, certo número de 

depósitos foi criado ou pelo menos reorganizado, principalmente para 

permitir que os funcionários recuperassem a informação com 

agilidade. Documentos que antes eram tratados como propriedade 

privada de funcionários [...], eram agora considerados como 

pertencentes ao Estado (BURKE, P., 2003, p. 128). 

 

Na verdade, a nova concepção de criação dos arquivos (de forma centralizada) 

foi para proteger o próprio Estado de ameaças de qualquer natureza, criando assim um 

monopólio de poder sobre a informação. Até este momento, importante reforçar, os 

arquivos eram arquivos do rei ou, do Estado - "L'Etat cest moi", diria Luís XIV - 

exemplo arquetípico do rei absolutista. A Revolução Francesa (1789-1799), marco de 

uma guinada fundamental na construção do ideal de Modernidade, veio estabelecer o 

direito de “acesso público” pelos cidadãos, quando parte das informações sob custódia 

do Estado passou a ter possibilidade de acesso por outros que não os tradicionais 

funcionários da burocracia estatal. Para Burke, P. (2003, p.129), a prática estava 

atrasada em relação à teoria, posição corroborada por outros autores:  

Com a Revolução Francesa, os arquivos sofreram o efeito modelador 

da viragem estrutural ocorrida no processo histórico, com particular 

destaque para as implicações político-ideológicas, institucionais e 

jurídico-administrativas. Os chamados arquivos históricos (serviços 

públicos) surgem ao serviço da memória do novo Estado-Nação e 

formaliza-se, pela primeira vez, o propósito de liberalização do acesso 

aos arquivos pela generalidade da população. A criação de um órgão 

nacional, especificamente vocacionado para a superintendência dos 

arquivos, foi outro importante contributo da Revolução Francesa 

(RIBEIRO, 2011, p. 60). 

 

Jardim e Fonseca, M. O. (1998, p. 376, grifos no original), afirmam que “a 

história das instituições documentais pressupõe reconhecer-se a emergência de um tipo 

de organização que rompe com os tesouros do príncipe e do papa medievais ou o 

gabinete de curiosidades do homem culto renascentista”. 

As instituições arquivísticas, segundo Jardim e Fonseca, M. O. (1998, p. 376), 

nascem associadas à ideia de criação do Estado Nacional e “à necessidade de construção 

de uma memória nacional que desse suporte à nacionalidade como componente 

ideológico do Estado burguês nascente”. 
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De acordo com Jardim e Fonseca, M. O. (1998, p. 376), a partir do século XIX a 

memória foi concebida como parte fundamental da formação de uma identidade 

nacional. Para isso, criaram-se arquivos, bibliotecas e museus nacionais para a 

preservação do patrimônio histórico e cultural de cada país.  

As instituições arquivísticas eram vistas, até meados do século XX, como 

serviços auxiliares da História. “O trabalho dos arquivistas da época se concentra, 

basicamente, na organização e utilização dos acervos dos arquivos” (PAES, 2004, p. 

53). 

A partir da década de 1940, surgem nos Estados Unidos e Canadá uma nova 

concepção de instituição arquivística, cuja função não é apenas garantir a memória de 

uma nação, mas também de ser “o órgão responsável pela gestão, recolhimento, 

preservação e acesso aos documentos gerados pela instituição pública, nos seus 

diferentes níveis de organização” (JARDIM; FONSECA, M. O., 1998, p. 378). Neste 

sentido, afirmam que: 

Essa perspectiva surge a partir de reformas administrativas instaladas 

nos Estados Unidos e no Canadá, no final da década de 40. Nos 

primeiros momentos do pós-guerra, estabelecem-se princípios de 

racionalidade administrativa, a partir da intervenção nas diferentes 

etapas do ciclo documental: produção, utilização, conservação e 

destinação de documentos.  

 

A função social do arquivista destaca-se nas duas perspectivas (auxiliar dos 

historiadores e como ator principal da gestão de documentos) e sua importância se dá 

através da responsabilidade de gestão, preservação e acesso aos registros documentais. 

Atualmente, a gestão de documentos é grande aliada dos arquivistas no alcance de sua 

função social de garantir o acesso. 

Podemos dizer que a gestão documental representou um marco divisor na 

história da Arquivologia. Em rápidas linhas podemos pinçar alguns eventos desta 

história. 

O ano de 1898 pode ser considerado como marco para a Arquivologia moderna 

devido à publicação do Manual dos Arquivistas Holandeses (de autoria de Samuel 

Muller, Johan Feith e Robert Fruin) sobre arranjo e descrição dos acervos arquivísticos, 

o que influenciou toda a Europa. 

Um segundo marco que pode ser considerado importante diz respeito à filosofia 

formulada por Jenkinson, em 1914. Este afirmava que os arquivistas deveriam apenas 

atuar como guardiões dos documentos e que não cabia a tais profissionais selecionar os 
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documentos para guarda permanente ou enviá-los para eliminação. Considerava que o 

direito de selecionar os documentos incumbia ao produtor dos documentos apenas, 

postura que somente mudaria algumas décadas depois. Porém, é preciso atentar para o 

fato de que nos países de tradição anglo-saxônica há uma diferença, agora muito mais 

tênue, entre arquivistas e records managers. 

Em 1934, a massa documental produzida pelas instituições federais daquele país 

cresceu consideravelmente, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Com isso, 

surge o profissional intitulado records manager, ou gestor de documentos, para auxiliar 

as agências governamentais a gerenciar melhor a avalanche de documentos. 

Em 1947 foi criada a Comissão sobre a Organização do Poder Executivo, 

presidida por Hoover, a fim de avaliar a estrutura de funcionamento do Poder Executivo 

dos EUA, além de realizar recomendações em prol de melhorias dos serviços norte-

americanos.  

[...] descobriu-se que os documentos do governo ocupavam um espaço 

equivalente a seis edifícios do Pentágono. E metade desses 

documentos não era usada na época. A Comissão foi solicitada para 

que destruísse de forma ordenada os documentos inúteis e transferisse 

os poucos usados para edifícios mais baratos (LEDERLE, 1949, p. 

97).  

 

A partir da constatação acima, a gestão de documentos foi formalizada através 

do Federal Records Act, de 1950. Tal Ato estabelecia que toda a estrutura 

governamental federal dos EUA deveria possuir um programa de gestão que se 

preocupasse com o ciclo vital dos documentos. Este mesmo Ato estabeleceu que o 

NARA (National Archives and Records Administration) seria responsável pela gestão 

documental dos acervos arquivísticos da esfera federal norte-americana. Estipulava o 

seguinte: 

 O controle efetivo sobre a criação e sobre a manutenção e uso dos documentos 

na condução dos negócios atuais; 

 A cooperação entre o administrador de serviços gerais e o arquivista, na 

aplicação de normas, procedimentos e técnicas idealizadas para melhorar a 

gestão dos documentos;  

 Promover a manutenção e segurança apropriada aos documentos visando a sua 

preservação; e  

 Facilitar a separação e eliminação dos documentos de valor temporário. 
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Os objetivos da gestão dos documentos cria nova concepção aos records 

managers como um dos responsáveis por elaborar políticas de seleção e avaliação de 

documentos, ficando os arquivistas a responsabilidade pelo valor secundário dos 

documentos.  

O crescimento do governo estimulou os esforços para gerenciar os 

documentos. O Arquivo Nacional, fundado em 1934, principalmente 

como agência cultural para tratar os documentos históricos do governo 

federal, subitamente se viu com a atribuição de gerenciar os arquivos 

correntes do governo (COX, 2000, p. 2).  

 

Criou-se a preocupação em elaborar critérios bem definidos da gestão 

documental durante todo o ciclo de vida dos documentos, ou seja, desde a sua produção 

até a sua destinação final: eliminação ou guarda permanente. Com isso, os “gestores dos 

documentos” ficaram mais atrelados à administração das instituições, enquanto que os 

“arquivistas” ligados aos documentos históricos. 

A partir desta nova configuração no tratamento dos documentos houve uma 

ruptura entre arquivistas e gestores de documentos nos EUA. Carol Couture e Jean-

Yves Rosseau, autores do livro “Os fundamentos da disciplina arquivística”, explicam 

que os canadenses tentaram superar esta cisão ao realizar a abordagem de uma 

Arquivística integrada. 

A arquivística pode ser abordada de três maneiras: uma maneira 

unicamente administrativa (records management) cuja principal 

preocupação é ter em conta o valor primário dos documentos; uma 

maneira tradicional que põe a tônica exclusivamente no valor 

secundário do documento; ou, por último, uma maneira nova, 

integrada e englobante que tem como objetivo ocupar-se 

simultaneamente do valor primário e do valor secundário do 

documento (COUTURE; ROSSEAU, 1998, p. 70).  

 

 Couture e Rosseau (1998, p. 70) destacam os seguintes objetivos da 

Arquivística integrada: 

 Garantir a unidade e a continuidade das intervenções do arquivista nos 

documentos de um organismo e permitir assim uma perspectiva do princípio das 

três idades e das noções de valor primário e de valor secundário; 

 Permitir a articulação e a estruturação das atividades arquivísticas numa política 

de organização dos arquivos; e 

 Integrar o valor primário e o seu valor secundário em uma definição alargada de 

arquivo. 
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É importante salientar que não há distinção entre Arquivologia e Arquivística, 

segundo o Dicionário de Terminologia Arquivística, do Arquivo Nacional. Sendo assim, 

Arquivologia, também chamada de Arquivística, é a “disciplina que estuda as funções 

do arquivo, os princípios e as técnicas a serem observados na produção, organização, 

guarda e preservação utilização dos arquivos” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 37).  

No Brasil, o arquivista intervém em todas as fases do ciclo de vida dos 

documentos. A Lei nº 8.159/1991 define a gestão de documentos como “o conjunto de 

procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, 

avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou 

recolhimento para guarda permanente” (BRASIL, 1991). 

 

 

 

6.1.2 Conceitos e princípios da gestão de documentos 

 

 

O entendimento dos conceitos e princípios da gestão de documentos é 

fundamental para se perceber melhor a eficácia administrativa e o acesso à informação, 

objetivo principal deste estudo. 

Além da definição apresentada na Lei nº 8.159/1991, podemos destacar outras 

definições e descrições sobre a gestão de documentos. De acordo com Ponjuán Dante 

(2007, p. 99): 

A gestão de documentos é um processo administrativo que permite 

analisar e controlar sistematicamente, ao longo de seu ciclo de vida, a 

informação registrada que produz, recebe, mantém ou utiliza uma 

organização, em consonância com sua missão, objetivos e operações.   

 

A norma ISO 15.489-1 de 2001 conceitua gestão de documentos como: 

Campo da gestão responsável pelo controle eficiente e sistemático da 

criação, recebimento, manutenção, uso e disposição de documentos, 

incluindo processos de captura e manutenção da evidência da 

informação sobre atividades de negócios e transações na forma de 

documentos (ISO, 2001, p. 2).  

 

 O Arquivo Nacional, por meio da publicação do Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística, define o termo em estudo de forma parecida com o disposto 

na Lei nº 8.159/1991:  
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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 (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 100, grifo nosso).  

 

Ponjuán Dante (2007, p. 104-105) enumera algumas características que a gestão 

documental pode proporcionar às organizações no sentido de racionalizar a massa 

documental produzida pelas mesmas. 

- as iniciativas de uma gestão documental sistemática podem criar 

novas oportunidades de negócios. A análise documental pode 

identificar dados quantitativos dos usuários e do mercado, hábitos dos 

usuários, preferências e padrões, o que pode ser útil na geração de 

ofertas. 

- a informação registrada é um componente importante de uma 

empresa de serviços. Por exemplo, a gestão documental apoia a 

exploração do capital intelectual da organização, assim como suas 

tecnologias, patentes, fórmulas de produtos, marcas, copyright ou 

invenções. Os acordos de transferência de tecnologia que implicam na 

venda ou a licença sobre invenções ou processos de produção 

dependem da posse de documentos organizacionais precisos e 

completos que os descrevam em detalhe. 

- as práticas de gestão documental concedem janelas competitivas que 

podem aumentar os lucros. A contribuição da gestão documental às 

janelas competitivas se apoia nos conceitos da cadeia de valor, que 

apresentam a criação de um produto ou serviço como uma série de 

atividades independentes que acrescentam valor à oferta final. O 

modelo da cadeia de valor trata a informação registrada como um 

elemento crítico de apoio às operações. Uma gestão documental eficaz 

pode assegurar um processamento adequado das solicitações, para a 

contabilidade, a programação dos produtos, o marketing, os serviços 

pós-venda e outras atividades da cadeia de valor. Como principal 

contribuição, pode-se assinalar que permite que as decisões sejam 

tomadas com mais segurança, ao saber que existem documentos 

organizacionais que as protegem.  

 

Paes (2004), em seu livro “Arquivo: teoria e prática”, afirma que a teoria das três 

idades contribuiu para a evolução do conceito da gestão de documentos se pensarmos 

esta teoria como pano de fundo para as intervenções arquivísticas. As fases da vida dos 

documentos são as seguintes: corrente, intermediária e permanente. 

A fase corrente do documento consiste no uso constante por parte do seu 

produtor para fins diversos. A gestão documental na fase corrente permite: 

- o aumento da eliminação dos documentos na fonte e a diminuição do 

volume documental total; 

- a aceleração e a sistematização da organização dos documentos; 

- o aumento da proteção da informação: um documento bem 

classificado, ordenado e arrumado está relativamente em segurança; 

- a tomada de decisão esclarecida graças à informação pertinente; 
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- a diminuição dos impactos negativos que a mobilidade do pessoal 

não deixa de produzir; 

- o aumento da estabilidade, da continuidade e da eficácia 

administrativa da organização; 

- a otimização da utilização do espaço, do equipamento e dos recursos 

humanos; 

- a racionalização e até a diminuição dos custos da organização das 

massas documentais (COUTURE; ROSSEAU, 1998, p. 119).  

 

Couture e Rosseau explicam que na fase intermediária a preocupação com os 

documentos está voltada em relação ao que será eliminado ou recolhido para a guarda 

permanente. 

A organização dos arquivos intermediários consiste, pois, no 

estabelecimento de normas precisas que regem a transferência, da 

administração para os locais previstos para esse fim, a arrumação, a 

recuperação e a conservação dos documentos semiativos que os 

compõem (COUTURE; ROSSEAU, 1998, p. 120).  

 

Segundo Paes (2004), as fases da gestão de documentos são as seguintes: 

produção, utilização e destinação. Rhoads (1991, p. 2-3) inclui uma quarta fase – a 

administração dos arquivos. Consideraremos as definições de Rhoads sobre o assunto: 

 Produção: é a fase da criação dos documentos, abrange a gestão 

de formulários, preparação e gestão da correspondência, gestão de 

informes e diretrizes, promoção dos sistemas de gestão da informação 

e aplicação de tecnologias a estes processos. 

 Utilização e Conservação: tratam da criação de sistemas de 

classificação e de recuperação dos documentos, gestão de correio e 

telecomunicações, análise e gestão dos recursos reprográficos, 

produção e manutenção de programas de documentos vitais, ações 

contra acidentes, organização dos arquivos intermediários, aplicação e 

automatização a estes processos quando for benéfico. 

 Destinação: trata da identificação e descrição das subséries de 

documentos, preparação de quadros de seleção, avaliação de 

documentos, eliminação de documentos e destinação dos documentos 

permanentes.  

 Administração dos arquivos: trata dos assuntos relativos à 

manutenção dos documentos nos arquivos. Disponibilização dos 

equipamentos nos depósitos de arquivos, métodos e técnicas de 

restauração e de conservação dos documentos de arquivo, 

classificação e descrição dos fundos, definição de políticas de acesso e 

do modo de funcionamento dos serviços, além da disseminação das 

informações arquivísticas.  

 

As tecnologias da informação facilitam os processos da gestão documental em 

suas diversas fases, agilizando a recuperação da informação. Porém, os documentos 

chamados digitais necessitam de cuidados especiais no seu gerenciamento, inclusive 

arquivístico. Algumas iniciativas, como a da Organização das Nações Unidas para a 



123 

 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), através do documento “Preservando nosso 

patrimônio digital”, chama a atenção para a fragilidade desse suporte cuja preocupação 

deve ser levada em conta durante todo o ciclo vital do documento. 

O Arquivo Nacional brasileiro vem tomando iniciativas com a publicação de 

documentos através da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE) sobre o 

tema. Podemos destacar a “Carta para Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital” 

e o e-ARQ Brasil (Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão 

Arquivística de Documentos) que institui requisitos mínimos para sistemas 

informatizados de gestão arquivística de documentos. 

As fases da gestão de documentos foram formuladas visando o 

controle sistemático do ciclo de vida dos documentos, permitindo que 

a informação arquivística circule nas organizações, propiciando o 

acesso e disseminação da mesma (CARVALHO, 2014, p. 47). 

 

Uma gestão documental eficiente controlando o ciclo de vida dos documentos 

proporciona às entidades custodiadoras de acervos arquivísticos permanentes um 

recolhimento com qualidade. A descrição arquivística é mais uma ferramenta em prol 

do acesso à informação contida nos documentos. 

Vitor Fonseca (2011) no trabalho “A gestão do acesso e a representação da 

informação na revisão teórico-metodológica da Arquivologia” assegura que o uso da 

descrição normatizada proporciona a pesquisadores e usuários o acesso aos documentos 

e a seus conteúdos com mais propriedade. 

O autor enfatiza que o uso das normas internacionais como a General 

International Standard Archival Description - ISAD (G), International Standard 

Archival Authority Record - ISAAR (CPF), International Standard for Describing 

Functions (ISDF) e International Standard for Describing Institutions with Archival 

Holdings (ISDIAH), além da Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE), 

elaborada pela Câmara Técnica de Normalização da Descrição Arquivística (CTNDA), 

pertencente ao CONARQ, “visa, exatamente, um melhor acesso aos documentos, 

entendendo-se aí a ideia de melhor acesso como aquele que permite conhecer melhor o 

documento” (FONSECA, V. M., 2011, p. 129).  

A LAI foi criada para que os cidadãos tenham acesso à informação transparente 

e fidedigna. As normas de descrição podem auxiliar que estes cidadãos tenham acesso a 

informações “sobre o seu produtor e as demais atividades envolvidas, a função/atividade 

que o produtor exerce e em decorrência a qual o documento é criado e até sobre a 

entidade que o custodia (...)” (FONSECA, V. M., 2011, p. 129). 
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A ideia de um sistema de descrição, combinando o uso de todas as 

normas existentes, pretende exatamente ampliar as possibilidades de 

acesso, seja por fornecer aos pesquisadores uma melhor descrição, 

seja também por permitir que ele chegue ao documento que deseja, ou 

necessita, a partir de várias possibilidades – dos próprios documentos, 

das entidades coletivas, pessoas ou famílias a eles relacionados, das 

funções e atividades em cujo exercício foram gerados ou mesmo a 

partir das entidades que custodiam acervos arquivísticos.  

 

Fonseca, V. M. (2011) cita como exemplo o uso do software livre International 

Council on Archives – Access to Memory (Open Source Archival Description Software) 

- ICA-AtoM, fornecido pelo Conselho Internacional de Arquivos (CIA), que facilita a 

implantação de um sistema de descrição normatizada nas instituições arquivísticas. 

O autor elenca algumas vantagens do uso da descrição nos arquivos: 

 Permite que os usuários saibam realizar suas pesquisas dispensando aprenderem 

a lógica de cada instrumento para avaliarem se os documentos descritos lhe 

interessam ou não; 

 O uso da internet permite que os pesquisadores realizem suas pesquisas fora dos 

arquivos com autonomia; 

 As normas de descrição permitem a elaboração de bases de dados cooperativas 

beneficiando pesquisadores e as instituições arquivísticas. Os pesquisadores 

podem realizar uma busca mais ampla da informação em lugares 

geograficamente distantes e os arquivos conseguem relativizar seus acervos em 

relação a outras entidades, o que possibilita a descoberta de parcelas dispersas de 

mesmos fundos. 

 

O autor (2011, p. 130) conclui que “o processo de normalização da descrição 

arquivística está profundamente ligado ao acesso”, pois “os arquivos existem para 

guardar e dar acesso aos documentos”.  

A realidade brasileira sobre os acervos arquivísticos na esfera federal, conforme 

descrita na seção anterior, mostra que não há uma política de gestão documental 

definida pelo CONARQ, apesar dos esforços descritos. Os arquivistas, quando 

responsáveis pelos acervos arquivísticos, encontram diversas dificuldades para 

convencer as administrações superiores sobre a importância dos arquivos para a 

memória e para o desenvolvimento da instituição. Muitas dessas instituições sequer 

possuem arquivistas em seus quadros de funcionários, o que torna ainda mais difícil a 

preservação de seus acervos. 
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Esta dissertação está refletindo sobre o potencial de arquivistas para realizarem 

as tarefas de gestão documental e dos arquivos históricos a partir da obrigatoriedade 

imposta pela LAI, em que os órgãos e entidades devem fornecer informações 

governamentais aos cidadãos, independentemente de solicitações. 

Na próxima seção falaremos mais sobre o perfil e a atuação dos arquivistas nas 

instituições. 

 

 

6.2 O profissional arquivista 

 

 

O arquivista é um profissional que, como outros especialistas, viu sua profissão 

transformar-se quanto ao perfil de formação e de atuação. Inicialmente, este profissional 

surgiu para garantir uma organização que facultasse o acesso a certos tipos de 

funcionários vinculados ao poder. Há relatos que se referem ao arquivista como um 

profissional auxiliar dos historiadores, como vemos em Armando Malheiro Silva et alii 

(1999): 

[...] a segunda metade do século XIX, em que se desenvolve o 

Historicismo, agora sob a influência do gosto romântico e das paixões 

nacionalistas, é o período em que os arquivos se tornam autênticos 

laboratórios do saber histórico e as atividades dos arquivistas se 

converte numa verdadeira disciplina auxiliar da História, com a 

designação de ‘Arquivologia’. Tal como a Paleografia e a 

Diplomática, aquela limita-se a um estatuto de evidente 

subsidiaridade. Esta posição de disciplina auxiliar, embora sofrendo 

alterações de significado nos finais do século, vai-se manter, em parte, 

até a II Guerra Mundial (SILVA, A. M. et alii, 1999, p. 114). 

 

Este assunto ainda não está concluso. Souza, K. M. (2011, p. 19) cita alguns 

autores que relatam as diversas facetas que o arquivista vem apresentando em 

concomitância com o aumento da necessidade de se obter informação. 

Antes da regulamentação e reconhecimento da profissão no Brasil, o 

arquivista deixou de ser somente um conservador, tendo uma função 

dinâmica em relação aos documentos (SOARES, 1976). Já Carol 

Couture (1994) lhe atribui a responsabilidade da avaliação de 

documentos. Outros autores consideram, ainda, que a participação dos 

arquivistas no mundo do trabalho, cada dia mais necessária até fazer-

se praticamente indispensável, está associada ao desenvolvimento 

socioeconômico (RODRIGUES, 1959), e outros consideram que esta 

participação tem sido expandida (CAGNON-ARGUIN, 1995). 
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Outros autores destacam que o arquivista ainda ocupa posição periférica nos 

quadros funcionais das organizações (SILVA; RIBEIRO, 2004). Existe uma tensão 

(dentre os que consideram o arquivista como um mero profissional auxiliar de outros 

profissionais e os que entendem a sua real necessidade nas organizações) entre a 

despeito desta responsabilidade, exposta por Couture na citação acima, contra um 

reconhecimento profissional por parte das instituições. Será que os órgãos gestores que 

enxergam tal micropoder do arquivista não o deixam em posições periféricas 

propositalmente?  

Neste sentido, será necessária mudança de comportamento profissional por parte 

dos arquivistas que, por muitas vezes, exercem este micropoder em relação à guarda dos 

documentos, segundo Castro (2008, p. 35), maior até mesmo que o dos bibliotecários. 

De acordo com este autor: 

Isso ocorre, acima de tudo, devido ao caráter geralmente único dos 

documentos de arquivo, mas também pelo fato de que os 

procedimentos de organização e identificação dos documentos de 

biblioteca (em geral, livros, revistas e jornais) são mais padronizados 

que os utilizados para os documentos de arquivo. 

 

Podemos dizer que o exercício de micropoder explica-se, em parte, pela 

necessidade da preservação física e pela manutenção da organização do acervo. 

Com o crescimento da demanda por desejo de obtenção de informação, a 

tendência é que os arquivistas ocupem uma posição destacada nas organizações. Mas 

para isso, faz-se necessário cultivar melhor sua identidade profissional e vencer as 

barreiras da perificidade ao qual foi submetido.  

Não pretendemos fazer um estudo aprofundado sobre a sociologia das 

profissões
20

, mas do ponto de vista teórico é importante ressaltar que tal estudo breve 

serviu para refletir a existência e o reconhecimento de uma profissão, neste caso, a de 

arquivista. 

Crivellari e Rocha (2012) realizaram estudo acerca das profissões que lidam com 

a informação, baseado em Pierre Bourdieu. Constataram que as mesmas são 

                                                 
20

 Cardoso (2005), baseada no sociólogo norte-americano Eliot Freidson, define sociologia das profissões 

como uma especialidade da sociologia geral que explora o processo de profissionalização e especifica 

uma série de características ou atributos considerados inerentes e comuns a todas as profissões. Afirma 

que reflexões teóricas significativas e importantes têm sido produzidas e publicadas sobre a relevância e a 

atualidade das questões pertinentes à temática profissional. Fonte: CARDOSO, Denise. A sociologia das 

profissões de Eliot Freidson: uma aplicação à análise do serviço social como profissão no Brasil 

contemporâneo. Dissertação (Mestrado em Serviço Social), Universidade Federal de Santa Catarina, 

2005, 141 p. 
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consideradas técnicas porque receberam prestígio inferior às posições 

superiores/elitistas no âmbito das organizações. As autoras afirmam que os profissionais 

da informação (entre eles os arquivistas) ainda estão mais ligados em atividades 

culturais, em artes, dentre outras, e que seu prestígio profissional vai depender da 

importância que as instituições onde trabalham desfrutam.  

Mesmo não fazendo parte de nossos objetivos específicos, podemos considerar 

que é preciso que os arquivistas (além de bibliotecários e museólogos) trabalhem 

voltados para que ocorram mudanças na forma de como a sociedade reconhece tais 

profissões, apresentando à mesma novos olhares sobre a sua perspectiva profissional.   

Retomando o perfil do arquivista, é compreensível que o mesmo receba várias 

conceituações pelos diversos autores que estudam o seu perfil profissional. Conforme a 

evolução e a ampliação de suas atividades, tais denominações também mudaram. 

Segundo Souza, K. M. (2011, p. 47), a definição do termo “arquivista” remonta ao 

surgimento dos arquivos e geralmente está associada ao seu exercício laboral. Para este 

estudo consideraremos o conjunto de definições encontrado no dicionário de 

Biblioteconomia e Arquivologia, elaborado por Cunha e Cavalcante, publicado em 

2008. 

 

 Especialista encarregado de uma ou de várias funções na gestão de 

um arquivo; 

 Profissional responsável pela análise e organização das 

informações registradas (documentos), públicas e privadas, de 

cunho histórico, governamental, administrativo, científico ou 

literário, gravações sonoras e filmes (audiovisuais), que organiza 

segundo sua origem e outros critérios, e lhes dá tratamento 

técnico, mantendo-os em arquivos adequados, de maneira que se 

permita a recuperação eficiente da informação, se facilite sua 

consulta e se evite que se deteriorem; 

 No Brasil, a profissão de arquivista está regulamentada pela Lei nº 

6.546, de 4 de julho de 1978. Por legislação, compete ao 

arquivista a planificação, organização e direção dos serviços de 

arquivo, identificação das espécies documentais e participação no 

planejamento de novos documentos, organização, descrição, 

avaliação e seleção de documentos. 

 

As atribuições, regulamentadas pela Lei nº 6.546/1978, que competem ao 

profissional arquivista que podemos considerar essenciais para o cumprimento dos 

processos da gestão de documentos são: 

 Planejamento, organização e direção dos serviços de arquivo; 

 Planejamento, orientação e acompanhamento do processo 

documental e informativo; 
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 Planejamento, orientação e direção das atividades de identificação 

das espécies documentais e participação no planejamento de 

novos documentos e controle de multicópias; 

 Planejamento, organização e direção dos serviços ou centro de 

documentação e informação constituídos de acervos arquivísticos 

e mistos; 

 Planejamento, organização e direção dos serviços de 

microfilmagem aplicada aos arquivos; 

 Orientação do planejamento da automação aplicada aos arquivos; 

 Orientação quanto à classificação, arranjo e descrição de 

documentos; 

 Orientação da avaliação e seleção de documentos para fins de 

preservação; 

 Promoção de medidas necessárias à conservação de documentos; 

 Elaboração de pareceres e trabalhos de complexidade sobre 

assuntos arquivísticos; 

 Assessoramento aos trabalhos de pesquisa científica ou técnica-

administrativa; e 

 Desenvolvimento de estudos sobre documentos culturalmente 

importantes. (BRASIL, 1978) 

 

Ainda sobre a conceituação e atribuições dos arquivistas, Souza, K. M. (2011, p. 

51) afirma que: 

O arquivista é um profissional que experimentou alterações de suas 

atribuições ao longo do tempo. Sua identificação associa-se ao 

profissional com formação formal em Arquivologia, dotado de 

conhecimentos para planejar, gerenciar e disponibilizar os documentos 

e as informações arquivísticas. Além disso, exerce uma função social 

que se inicia desde o momento da produção documental e se estende a 

todos os usuários. Consequentemente, seu espaço de trabalho está 

garantido em toda e qualquer instituição que produza, armazene e 

disponibilize informação, independente do suporte.  

 

É preciso desconstruir o discurso sobre as funções dos arquivistas: que só 

pensam, planejam, orientam, coordenam, mas nunca executam. Estes profissionais 

devem também executar as atividades que planejam para entender melhor as reais 

necessidades daqueles que realizam pesquisas nos acervos. 

O arquivista pode atuar nos mais variados contextos institucionais. Mas para 

intuito desta dissertação, tal profissional será analisado apenas voltado para a gestão 

documental, que é uma das vertentes para que a LAI possa ter eficiência no Brasil. 

Souza, K. M. (2011) destaca em seu estudo apresentado no I Congresso 

Nacional de Arquivos, realizado em Brasília, em 2004, que a contratação de arquivistas, 

via concursos públicos, no eixo Brasília-Rio de Janeiro, se deu devido à importância 

que as instituições públicas revelavam ao reconhecer que este profissional tem papel 

crucial no desenvolvimento das atividades da gestão da informação orgânica.  
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Importante destacar novamente o que a Constituição Federal (CF) de 1988 prevê 

no artigo 216, parágrafo 2º que “cabem à administração pública, na forma da lei, a 

gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a 

quantos dela necessitem”. Podemos concluir que a gestão documental é condição sine 

qua non para o objetivo principal da LAI que é proporcionar acesso à informação. 

Também podemos afirmar que o arquivista é o profissional que deve assumir o controle 

dos processos inerentes à gestão documental. 

Souza, K. M. (2011) elaborou um quadro comparativo com as funções 

arquivísticas apresentadas por Couture e Rosseau e por Martín-Pozuelo associadas às 

atribuições do arquivista constante na Lei nº 6.546/1978. Concluiu que “o foco das 

práticas arquivísticas, que difere da visão custodial dos arquivos, inicialmente criados, é 

a gestão de documentos” (SOUZA, K. M., 2011, p.74). Afirmou, ainda, que as funções 

de conservação, descrição e difusão são de responsabilidade do arquivista no que diz 

respeito ao planejamento, à orientação e à direção dessas atividades. 

 

Quadro 12: Análise comparativa das funções arquivísticas. 
Couture e 

Rosseau  

Martín-

Pozuelo 

Lei nº 6.546/78 Análise da 

autora 

Criar 

Produzir 

Planejar 

Administrar 

Planejamento, orientação e direção das atividades de 

identificação das espécies documentais e participação no 

planejamento de novos documentos e controle de 

multicópias; planejamento, organização e direção de 

serviços de Arquivo; planejamento, organização e 

direção de serviços ou centro de documentação e 

informação constituídos por acervos arquivísticos e 

mistos;  planejamento, orientação, acompanhamento do 

processo documental e informativo. 

Planejamento e 

direção / 

Gestão de 

documentos 

Avaliar 
 

 

 

Conservar 

Organizar 

Orientação quanto à classificação, ordenação e descrição 

de documentos; 

Adquirir 
Orientação quanto à classificação, ordenação e descrição 

de documentos; 

Classificar Promoção das medidas necessárias para a conservação 

de documentos; 
 

 

Conservação 
Conservar 

Preservar 

Descrever Descrever 
Orientação quanto à classificação, ordenação e descrição 

de documentos; 
Descrição 

Difundir 

Acessar 

Recuperar 

Difundir 

Planejamento, organização e direção de serviços de 

microfilmagem aplicada aos arquivos; orientação do 

planejamento da automação aplicada aos arquivos; 

assessoramento dos trabalhos de pesquisa científica ou 

técnico-administrativa; elaboração de pareceres e 

trabalhos de complexidade sobre assuntos arquivísticos; 

desenvolvimento de estudos sobre documentos 

culturalmente importantes. 

Planejamento e 

direção / 

Difusão 

Fonte: SOUZA, K. M., 2011, p.74. 
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Falando mais especificamente do papel do arquivista frente à LAI, Rocha e 

Konrad (2013, p. 105) ressaltam que este profissional deve atuar em dois momentos: de 

um lado, o arquivista é o profissional que deve gerenciar e disponibilizar o acesso à 

informação inserindo suas atividades na aplicabilidade da LAI e, por outro lado, deve 

avaliar os temas inerentes a tais atividades, “pois o ser humano é um indivíduo inserido 

num contexto histórico e social, passível de erros e parcialidade, sendo necessário 

estudar os pontos em que sua posição pessoal poderá interferir no âmbito profissional”, 

ou seja, deve haver uma mudança de postura por parte deste profissional na relação de 

micropoder exercida frente ao usuário. 

Há uma lacuna no que concerne à gestão da informação. A LAI prevê o acesso à 

informação, mas para tal é preciso investir em ferramentas que minimizem “o descaso 

com os procedimentos arquivísticos necessários para um bom tratamento da 

informação” (ROCHA; KONRAD, 2013, p. 115).  

As autoras afirmam que o Estado deve, em um primeiro momento, construir “um 

universo arquivístico adequado às demandas sociais” com recursos diversos, dentre eles 

os humanos (imagina-se a contratação de arquivistas), porque antes de pensar no dever 

de disponibilizar informação, é preciso ter a informação organizada e acessível. 
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7 O CONCURSO PÚBLICO 

 

 

O concurso público é visto como a forma mais democrática e ampla de permitir 

o acesso a um cargo público. É considerado um procedimento impessoal que 

proporciona oportunidade de igualdade aos interessados em concorrer às atribuições 

oferecidas pelo Estado.  

Madeira (2009, p. 84) conceitua concurso público como “uma série complexa de 

procedimentos adotados como o objetivo de atestar as aptidões próprias de um ou mais 

candidatos a ocupar uma ou várias vagas na Administração, por meio da submissão 

voluntária ao crivo de uma comissão examinadora”. 

Há dois tipos de concursos públicos: o concurso de provas e o concurso de 

provas e de títulos. Outros certames ainda exigem experiência profissional, testes de 

aptidão física, testes de habilidades específicas, dentre outras, como etapas 

complementares às fases de provas ou de provas e títulos. 

A Constituição Federal de 1988 assegura a realização de concursos públicos para 

o ingresso no serviço público, através do artigo 37, inciso II:  

A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de 

acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (BRASIL, 

1988). 

 

É importante frisar que estamos falando de concursos públicos para cargos 

efetivos. A Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, dispõe do processo seletivo 

simplificado para a contratação de pessoal por tempo determinado, em condições 

específicas constantes nesta Lei. 

A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, prevê que os concursos públicos de 

caráter efetivo tenham validade de até dois anos podendo ser prorrogados, uma única 

vez, por igual período. Segundo esta Lei não se abrirá novo concurso enquanto houver 

candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. 

A Lei prevê, ainda, que nos editais publicados no DOU e em jornais diários de 

grande circulação devem constar a validade inicial do concurso e as condições para a 

sua realização. 
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Há, também, outras normas que tratam dos concursos públicos no âmbito 

federal, como a Portaria nº 450, de 6 de novembro de 2002, do MPOG, que estabelece 

normas gerais para a realização de concursos públicos, no âmbito da Administração 

Pública federal direta, autárquica e fundacional;  além do Decreto nº 6.944, de 21 de 

agosto de 2009, que além de outras medidas, estabelece normas gerais relativas a 

concursos públicos. 

O Decreto nº 6.944/2009 delega competência ao MPOG para autorizar a 

realização dos certames nos ministérios, autarquias e fundações, exceto nas empresas 

públicas e sociedades de economia mista, que contam com autonomia para formar os 

próprios quadros. 

Assim, os concursos públicos têm por objetivo repor e aumentar a força de 

trabalho, fortalecendo a máquina pública visando um melhor atendimento aos cidadãos. 

É considerável definir o termo cargo público para análise deste estudo: [...] é o 

conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que 

devem ser cometidas a um servidor (BRASIL, 1990). 

Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com 

denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em 

caráter efetivo ou em comissão (BRASIL, 1990). 

Está em tramitação no Congresso Nacional o PL 6.004/2013 sobre a Lei Geral 

dos Concursos Públicos que visa dar mais transparência aos certames. Dentre as 

principais questões do PL estão a nomeação de todos os candidatos aprovados, dentro 

do número de vagas, durante o período de validade dos concursos e o fim dos exames 

com cadastro de reserva. 

Passemos à apresentação e aos comentários dos resultados da pesquisa. 
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8 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 

Os resultados da pesquisa realizada com a oferta de vagas para arquivistas no 

serviço público federal, nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, são descritos a 

seguir.  Por uma questão de facilitação da análise, optamos por apresentar os quadros 

com os resultados quantitativos e os respectivos comentários seguindo cada quadro.  

Destacamos que todos os órgãos e entidades que estão representados por siglas 

nos quadros, no início desta dissertação há o significado de cada uma delas. 

No ano de 2006, foram oferecidas 91 vagas para arquivistas, sendo 90 para o 

Executivo e apenas uma para o Judiciário. Dos cargos destinados ao Executivo, 

destacamos o Arquivo Nacional, na época, vinculado à Casa Civil, que ofereceu 50 

vagas no concurso daquele ano. Foi a primeira seleção para o quadro técnico-

administrativo na história desta instituição. A Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) 

ofertou nove cargos para compor seu quadro de pessoal. Outro destaque foi a ENAP, 

vinculada ao MPOG, que disponibilizou oito novos postos de trabalho para compor sua 

estrutura administrativa.  

 

Quadro 13: Oferta de vagas em concursos públicos para arquivista no ano de 2006. 

Ano 2006 

Nomenclatura 
Nº 

vagas 
Órgão / 

entidade Poder 
Ministério / 

Outros DOU Data pág 

Arquivista 1 UNIVASF Executivo Min. Educação 7 10/01/2006 19 

Arquivista 1 
Secretaria 

Executiva Executivo 
Min. 

Comunicações 10 13/01/2006 121 

Arquivista 1 UFBA Executivo Min. Educação 13 18/01/2006 23 

Arquivista 1 UFRB Executivo Min. Educação 13 18/01/2006 24 

Arquivista 2 CEFET/RJ Executivo Min. Educação 14 19/01/2006 14 

Arquivista 1 UFABC Executivo Min. Educação 14 19/01/2006 30 

Arquivista 1 UFGD Executivo Min. Educação 15 20/01/2006 27 
Tecnologista 

Junior/Arquivologi

a/ Preservação e 

tratamento técnico 

de acervo 

arquivístico 

permanente 

5 FIOCRUZ Executivo Min. Saúde 15 20/01/2006 63 

Tecnologista 

Junior/Arquivologi

a/Metodologias de 

descrição 

automatizada de 

1 FIOCRUZ Executivo Min. Saúde 15 20/01/2006 63 
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acervos 

Ano 2006 

Nomenclatura 
Nº 

vagas 
Órgão / 

entidade Poder 
Ministério / 

Outros DOU Data pág 
Tecnologista 

Junior/Arquivologi

a/Registros em 

saúde 

1 FIOCRUZ Executivo Min. Saúde 15 20/01/2006 63 

Tecnologista 

Junior/Arquivologi

a/Sistemas de 

arquivos de 

instituições 

públicas 

2 FIOCRUZ Executivo Min. Saúde 15 20/01/2006 63 

Arquivista 8 ENAP Executivo MPOG 28 08/02/2006 56 

Arquivista 2 
Secretaria 

Executiva Executivo MDS 36 20/02/2006 146 
Profissional 

Básico/Arquivolo- 

gia 
CR BNDES Executivo MDIC 40 24/02/2006 82 

Arquivista 6 MinC Executivo Min. Cultura 49 13/03/2006 6 

Arquivista 2 
Secretaria 

Executiva Executivo 
Min. Integração 

Nacional 55 21/03/2006 42 

Arquivista 50 
Arquivo 

Nacional Executivo Casa Civil 57 23/03/2006 01 

Analista 

Administrativo/Ar 

quivologia 

2 ANA Executivo 
Min. Meio 

Ambiente 
58 24/03/2006 78 

Arquivista CR CFC ------ 

Entidades de 

Fiscalização do 

Exercício das 

Profissões 

Liberais 

59 27/03/2006 110 

Analista 

Administrativo/Ar 

quivologia 
2 ANATEL Executivo 

Min. 

Comunicações 
90 12/05/2006 79 

Arquivista 1 UFG Executivo Min. Educação 106 05/06/2006 31 

Arquivista CR CGTEE Executivo 
Min. Minas e 

Energia 118 22/06/2006 220 
Analista - 

especialidade 

Arquivologia 
CR MPU ----- MPU 204 24/10/2006 104 

Analista de 

Documentação/Ar 

quivologia 

CR MPU ------ MPU 204 24/10/2006 104 

Analista judiciário 

- especialidade 

Arquivologia 
1 TSE Judiciário TSE 218 18/11/2006 112 

Total 91             
Fonte: Criado pelo autor baseado em pesquisas na Seção 3 do DOU – 2006. 
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Em 2006, foram publicados 20 editais com vagas para arquivistas. O Executivo 

ofereceu 90 cargos naquele ano (99%), e o Judiciário apenas uma (1%), conforme 

demonstra o gráfico dois.  

 

Gráfico 2: Vagas distribuídas entre o Executivo e o Judiciário em 2006. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na divisão das vagas em 2006, a Casa Civil representada, na ocasião, pelo 

Arquivo Nacional ofereceu 50 vagas divididas entre as sedes do Rio de Janeiro (38) e 

Brasília (12), totalizando 56% da oferta.  

Neste ranking, a área da Saúde ofertou apenas nove vagas (9%), a Educação e o 

MPOG com oito postos de trabalho (ambos com 8% cada), seguido da Cultura, com seis 

cargos (7%). 

Houve, ainda, três vagas para o Ministério das Comunicações (3%), duas para a 

Integração Nacional, além de duas para o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) 

e duas para o Meio Ambiente (totalizando 6%). 
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Gráfico 3: Quantitativo de vagas distribuídas no Poder Executivo federal em 2006.

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em 2007, foram oferecidas apenas 13 vagas para os arquivistas em todo o 

serviço público federal. Destacamos a Câmara dos Deputados que contou com seis 

vagas em seu edital.  

A seguir, o quadro 14, com todas as vagas distribuídas, mostra que houve muitos 

concursos publicados apenas com CR, o que dificultou a análise referente ao ano de 

2007. Naquele ano, publicaram-se somente quatro editais com cargos imediatos para os 

arquivistas. 

Não temos a intenção de averiguar quantas vagas foram disponibilizadas, ou 

não, referentes a tal cadastro de reserva, neste momento. 

 

Quadro 14: Oferta de vagas em concursos públicos para arquivista no ano de 2007. 

Ano 2007 

Nomenclatura 
Nº 

vagas 
Órgão / 

entidade Poder 
Ministério / 

Outros DOU Data pág 
Analista 

judiciário -

especialidade 

Arquivologia 

1 TRE/PB Judiciário TRE/PB 12 17/01/2007 136 

Arquivologia-

AARQ 3 ANAC Executivo 
Ministério da 

Defesa 23 01/02/2007 30 
Analista 

judiciário -

especialidade 

Arquivologia 

CR 
TRF 2ª 

Região 
Judiciário 

TRF 2ª 

Região 
60 28/03/2007 201 

Arquivista 
CR 

CHESF  Executivo 
Min. Minas e 

Energia 68 10/04/2007 63 
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Ano 2007 

Nomenclatura 
Nº 

vagas 
Órgão / 

entidade Poder 
Ministério / 

Outros DOU Data pág 

Arquivista 6 

Câmara 

dos 

Deputados Legislativo 
Câmara dos 

Deputados 81 27/04/2007 129 

Arquivista 
CR 

Eletrobrás Executivo 
Min. Minas e 

Energia 137 18/07/2007 89 

Arquivista CR CONFEA ------ 

Entidades de 

Fiscalização 

do Exercício 

das Profissões 

Liberais 

200 17/10/2007 114 

Analista 

judiciário -

especialidade 

Arquivologia 

3 TST Judiciário TST 209 30/10/2007 
113

7 

Analista 

judiciário -

especialidade 

Arquivologia 

CR TJDFT Judiciário TJDFT 243 19/12/2007 238 

Total 13             
Fonte: Criado pelo autor baseado em pesquisas na Seção 3 do DOU – 2007. 

 

 

Analisando cada Poder, observamos que o Legislativo recebeu seis vagas (46%), 

seguido do Judiciário com quatro (31%) e do Executivo, com apenas três cargos (23%). 

 

Gráfico 4: Quantitativo de vagas distribuídas nos Poderes em 2007.  

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Além da Câmara dos Deputados com seis vagas (46%), a Agência Nacional de 

Aviação Civil (ANAC), que pertence ao Ministério da Defesa, e o Tribunal Superior do 

Trabalho (TST), ofereceram, cada, três cargos para os arquivistas em 2007 (ambos 

totalizando 46%). O Tribunal Regional da Paraíba (TRE/PB) disponibilizou apenas um 

posto de trabalho, correspondendo a 8% do total de vagas. 

 

Gráfico 5: Quantitativo de vagas distribuídas nos órgãos federais em 2007. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os anos de 2008 e 2009 foram aqueles em que mais se publicaram editais com 

cargos voltados para arquivistas em concursos públicos na esfera federal: 142 e 127 

vagas respectivamente. Em 2008, a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

ofereceu 14 postos para preencher o seu quadro técnico. Em 2009, o Ministério da 

Saúde foi o recordista ao oferecer 50 vagas e a Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) publicou edital com 21 cargos para arquivistas. Nestes dois anos, no entanto, o 

Ministério da Educação foi quem mais recebeu vagas, em um total de 151, enquanto que 

o Ministério da Saúde foi contemplado com 51. 

Em relação ao ano de 2008, podemos destacar a disponibilização de nove postos 

de trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); sete vagas no Instituo 

Nacional do Seguro Social (INSS); sete na Itaipu Binacional; sete na UFRJ; e seis na 

Agência Nacional do Petróleo (ANP). 
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Quadro 15: Oferta de vagas em concursos públicos para arquivista no ano de 2008. 

Ano 2008 

Nomenclatura 
Nº 

vagas 
Órgão / 

entidade Poder 
Ministério / 

Outros DOU Data pág 

Analista do Seguro 

Social/Arquivologia 
7 INSS Executivo MPAS 7 10/01/2008 98 

Analista 

administrativo - 

especialidade 

Arquivologia 

6 ANP Executivo 
Min. Minas e 

Energia 
30 14/02/2008 64 

Arquivista 3 FUB Executivo 
Min. 

Educação 32 18/02/2008 24 

Arquivista 1 UFSE Executivo 
Min. 

Educação 36 22/02/2008 35 

Arquivista 1 UFS Executivo 
Min. 

Educação 36 22/02/2008 35 

Arquivista 2 UFPI Executivo 
Min. 

Educação 38 26/02/2008 29 

Arquivista 3 UNIRIO Executivo 
Min. 

Educação 51 14/03/2008 47 

Arquivista 2 UFJF Executivo 
Min. 

Educação 56 24/03/2008 25 

Arquivista 3 UFRGS Executivo 
Min. 

Educação 57 25/03/2008 42 

Arquivista 9 UFSC Executivo 
Min. 

Educação 58 26/03/2008 40 

Arquivista 4 UFES Executivo 
Min. 

Educação 63 02/04/2008 49 
Arquivologista 

Junior 7 
Itaipu 

Binacional Executivo 
Min. Minas e 

Energia 64 03/04/2008 77 

Arquivista 2 UFLA Executivo 
Min. 

Educação 65 04/04/2008 42 

Arquivista 1 UFCG Executivo 
Min. 

Educação 66 07/04/2008 32 

Arquivista 2 UNIFAP Executivo 
Min. 

Educação 66 07/04/2008 28 

Arquivista 2 UFPA Executivo 
Min. 

Educação 66 07/04/2008 39 

Analista em Ciência 

e Tecnologia Junior 

I/Arquivologia 

2 CAPES Executivo 
Min. 

Educação 
68 08/04/2008 23 

Arquivista 6 UFF Executivo 
Min. 

Educação 69 10/04/2008 46 

Arquivista 1 UFMT Executivo 
Min. 

Educação 70 11/04/2008 29 

Arquivista 2 UFU Executivo 
Min. 

Educação 72 15/04/2008 37 

Arquivista 1 UFMG  Executivo 
Min. 

Educação 75 18/04/2008 37 

Arquivista 7 UFRB Executivo 
Min. 

Educação 77 23/04/2008 44 

Arquivista 7 UFRJ Executivo Min. 77 23/04/2008 44 
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Educação 

Ano 2008 

Nomenclatura 
Nº 

vagas 
Órgão / 

entidade Poder 
Ministério / 

Outros DOU Data pág 

Arquivista 1 UFCSPA Executivo 
Min. 

Educação 80 28/04/2008 24 

Arquivista 4 UFPR Executivo 
Min. 

Educação 81 29/04/2008 38 

Arquivista 2 UFRN Executivo 
Min. 

Educação 85 06/05/2008 34 

Profissional 

Básico/Arquivologia 
CR BNDES Executivo MDIC 96 21/05/2008 109 

Arquivista 14 UFAM Executivo 
Min. 

Educação 103 02/06/2008 33 

Arquivista 4 UFMS Executivo 
Min. 

Educação 116 19/06/2008 34 

Arquivista 1 FURG Executivo 
Min. 

Educação 122 27/06/2008 57 

Arquivista 1 UFLA Executivo 
Min. 

Educação 122 27/06/2008 65 

Arquivista 2 UFES Executivo 
Min. 

Educação 122 27/06/2008 77 

Arquivista 1 
UFRPE- 

RECIFE Executivo 
Min. 

Educação 122 27/06/2008 89 

Arquivista 1 CRECI-RS ------ 

Entidades de 

Fiscalização 

do Exercício 

das Profissões 

Liberais 

142 25/07/2008 122 

Arquivologista 7 
CODEVA

SF Executivo 

Min. 

Integração 

Nacional 159 19/08/2008 90 
Analista 

Legislativo/Arquivol

ogia 
2 

Senado 

Federal 
Legislativo 

Senado 

Federal 
177 12/09/2008 121 

Arquivista 2 
Secretaria 

Executiva Executivo Min. Esporte 178 15/09/2008 119 

Arquivologista 1 IBGE Executivo MPOG 191 06/10/2009 113 

Arquivista 1 CEFET RJ Executivo 
Min. 

Educação 214 04/11/2008 38 

Analista/Arquivologia 1 CVM Executivo MPOG 229 25/11/2008 70 

Arquivista 1 UFERSA Executivo 
Min. 

Educação 231 27/11/2008 56 

Analista 

Administrativo/Arqu

ivologia 

3 ANA Executivo 
Min. Meio 

Ambiente 
232 28/11/2008 100 

Arquivista 5 UFV Executivo 
Min. 

Educação 233 01/12/2008 74 

Analista 

administrativo/Arqui

vologia 

1 ANTAQ Executivo 
Min. 

Transportes 
239 09/12/2008 152 
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Ano 2008 

Nomenclatura 
Nº 

vagas 
Órgão / 

entidade Poder 
Ministério / 

Outros DOU Data pág 

Arquivista 2 
Secretaria 

Executiva Executivo 
Min. Des. 

Agrário 240 10/12/2008 121 

Arquivista 2 UNIFESP Executivo 
Min. 

Educação 241 11/12/2008 81 

Arquivista 1 UFOP Executivo 
Min. 

Educação 245 17/12/2008 98 

Arquivista 
CR 

Eletrobrás Executivo 
Min. Minas e 

Energia 245 17/12/2008 189 

Arquivista 2 UFBA Executivo 
Min. 

Educação 249 23/12/2008 69 

Total 143             
Fonte: Criado pelo autor baseado em pesquisas na Seção 3 do DOU – 2008. 

 

Em 2008, foram divulgados no DOU, 47 editais com vagas imediatas para os 

arquivistas. O gráfico seis mostra que do total de 143 vagas oferecidas naquele ano, o 

Ministério da Educação absorveu uma fatia de 74%, com 103. Destaque ainda para o 

Ministério de Minas e Energia com 9% (13 cargos), além do Ministério da Previdência 

Social (MPAS) e o Ministério da Integração Nacional, com 5% cada (ou sete postos de 

trabalho, cada). 

 

Gráfico 6: Vagas distribuídas no Poder Executivo em 2008. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

No gráfico sete, apresentamos a divisão das vagas entre os Poderes em 2008: 

140 para o Executivo (99%) e apenas duas para o Legislativo (1%), representado pelo 

Senado Federal. O Judiciário não disponibilizou vagas. 
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Gráfico 7: Vagas distribuídas nos Poderes Executivo e Legislativo em 2008.

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação ao ano de 2009, além das 50 vagas para o Ministério da Saúde e 21 

para a UFRJ, houve a oferta de seis cargos para a Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG); outras seis para o Ministério das Comunicações; e cinco para a Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM). 

 

Quadro 16: Oferta de vagas em concursos públicos para arquivista no ano de 2009. 

Ano 2009 

Nomenclatura 
Nº 

vagas 
Órgão / 

entidade Poder 
Ministério / 

Outros DOU Data pág 

Arquivista 5 UFSM Executivo Min. Educação 6 09/01/2009 65 

Arquivista 2 UFMA Executivo Min. Educação 12 19/01/2009 41 

Arquivista 1 UNIRIO Executivo Min. Educação 20 29/01/2009 43 
Analista 

judiciário - 

especialidade 

Arquivologia 

1 
TRT 17ª 

Região 
Judiciário 

TRT 17ª 

Região 
21 30/01/2009 134 

Arquivista 1 UFPA Executivo Min. Educação 39 27/02/2009 45 

Arquivista 2 UFABC Executivo Min. Educação 40 02/03/2009 28 

Arquivista 1 UFCG Executivo Min. Educação 49 13/03/2009 45 

Arquivista 
CR 

ELETRO 

NUCLEAR Executivo 
Min. Minas e 

Energia 50 16/03/2009 111 

Arquivista 2 UFRRJ Executivo Min. Educação 58 26/03/2009 51 

Arquivista 1 UFTM Executivo Min. Educação 59 27/03/2009 61 

Arquivista 1 FUNASA Executivo Min. Saúde 61 31/03/2009 76 

Arquivista 2 UFT Executivo Min. Educação 80 29/04/2009 42 

Arquivista CR UFAL Executivo Min. Educação 80 29/04/2009 55 

Arquivista 1 UFGD Executivo Min. Educação 81 30/04/2009 37 

 
Arquivista 

 
6 

 
UFMG 

 
Executivo 

 
Min. Educação 

 
81 

 
30/04/2009 

 
83 
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Ano 2009 

Nomenclatura 
Nº 

vagas 
Órgão / 

entidade Poder 
Ministério / 

Outros DOU Data pág 
Analista 

judiciário - 

especialidade 

Arquivologia 

1 TRE/PI Judiciário TRE/PI 86 08/05/2009 129 

Arquivista 7 
Secretaria 

Executiva Executivo Min. Justiça 110 12/06/2009 69 

Arquivista 21 UFRJ Executivo Min. Educação 119 25/06/2009 58 

Arquivista CR FUB  Executivo Min. Educação 138 22/07/2009 29 

Arquivologia 4 Furnas Executivo 
Min. Minas e 

Energia 158 19/08/2009 118 
Analista 

judiciário - 

especialidade 

Arquivologia 

CR 
TRT 3ª 

Região 
Judiciário TRT 3ª Região 166 31/08/2009 129 

Arquivologista 3 IPHAN Executivo Min. Cultura 183 24/09/2009 11 

Arquivista 6 
Secretaria 

Executiva Executivo 
Min. 

Comunicações 192 07/10/2009 111 

Arquivista 50 
Secretaria 

Executiva Executivo Min. Saúde 203 23/10/2009 100 

Arquivista 3 UFFS Executivo Min. Educação 228 30/11/2009 62 

Arquivista CR CFMV ------ 

Entidades de 

Fiscalização do 

Exercício das 

Profissões 

Liberais 

232 04/12/2009 306 

Arquivista 5 
TRENSURB 

POA Executivo Min. Cidades 236 10/12/2009 139 

Arquivologista 1 ECT Executivo 
Min. 

Comunicações 236 10/12/2009 155 

Total 127             
Fonte: Criado pelo autor baseado em pesquisas na Seção 3 do DOU – 2009. 

 

Em referência ao percentual de distribuição de vagas, os Ministérios da Saúde e 

da Educação destacaram-se com 41% (51 cargos) e 38% (48 postos) respectivamente, 

conforme demonstra o gráfico oito. 

Houve, ainda, a oferta de sete vagas para o Ministério da Justiça e sete para as 

Comunicações (ambos com 6% cada). Completam a lista os Ministérios das Cidades 

com 4% (cinco vagas); Minas e Energia com 3% (quatro cargos) e Cultura com 2% (três 

vagas). 
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Gráfico 8: Vagas distribuídas no Poder Executivo  em 2009.

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em 2009, houve a divulgação de 23 editais totalizando 127 vagas imediatas. O 

gráfico nove demonstra que o Poder Executivo contou com 125 cargos (98%) e o 

Judiciário, com somente dois (2%). O Poder Legislativo não publicou edital naquele 

ano. 

 

Gráfico 9: Vagas distribuídas nos Poderes Executivo e Judiciário em 2009. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No ano de 2010, mais uma vez, o Ministério da Educação foi o destaque na 

oferta de vagas: 16. A Defensoria Pública da União (DPU), vinculada ao Ministério da 

Justiça, ofereceu 10 cargos para preencher seu quadro técnico com arquivistas. Porém, 
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foi um ano com pouca oferta de vagas na esfera federal, apenas 47 no total. O quadro 17 

apresenta, ainda, que a FIOCRUZ ofertou seis vagas e o Instituto Evandro Chagas (IEC) 

contou com apenas três cargos para arquivistas, ambas as entidades integrantes do 

Ministério da Saúde.  

 

Quadro 17: Oferta de vagas em concursos públicos para arquivista no ano de 2010. 

Ano 2010 

Nomenclatura 
Nº 

vagas 
Órgão / 

entidade Poder 
Ministério / 

Outros DOU Data pág 

Arquivista 1 
UFPA e 

UFOPA Executivo 
Min. 

Educação 2 05/01/2010 47 
Arquivologia/Arqu

ivo 3 IEC Executivo Min. Saúde 30 12/02/2010 120 

Profissional 

Junior/Arquivologia 
1 

Petrobrás 

Distribuidora 
Executivo 

Min. Minas e 

Energia 
38 26/02/2010 128 

Analista 

Administrativo-

Arquivologista 
2 ANEEL Executivo 

Min. Minas e 

Energia 
49 15/03/2010 121 

Arquivista 1 IFBA Executivo 
Min. 

Educação 56 24/03/2010 64 

Arquivista 10 DPU Executivo Min. Justiça 60 30/03/2010 106 

Arquivista 1 COREN/RJ ------ 

Entidades de 

Fiscalização 

do Exercício 

das Profissões 

Liberais 

61 31/03/2010 285 

Arquivista 1 FURG Executivo 
Min. 

Educação 64 06/04/2010 62 

Arquivista 1 UTFPR Executivo 
Min. 

Educação 65 07/04/2010 77 

Arquivista 1 IF/RN Executivo 
Min. 

Educação 70 14/04/2010 63 

Arquivista 1 FUNAG Executivo 
Min. Rel. 

Exteriores 70 14/04/2010 142 

Arquivista 2 UFPR Executivo 
Min. 

Educação 74 20/04/2010 114 

Arquivista 1 UFT Executivo 
Min. 

Educação 82 03/05/2010 42 

Arquivista 1 
IF Sertão-

PE Executivo 
Min. 

Educação 91 14/05/2010 50 

Arquivista 1 IFAL Executivo 
Min. 

Educação 124 01/07/2010 75 
Analista de 

Arquivologia/Perit

o 
1 MPU ------ MPU 124 01/07/2010 245 

Profissional 

Básico/Arquivolog

ia 
CR BNDES Executivo MDIC 136 19/07/2010 114 

Técnico Saúde 

Públ./Arquivologia 
6 FIOCRUZ Executivo Min. Saúde 154 12/08/2010 102 
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Ano 2010 

Nomenclatura 
Nº 

vagas 
Órgão / 

entidade Poder 
Ministério / 

Outros DOU Data pág 

Arquivista 1 UFF Executivo Min. Educação 163 25/08/2010 61 

Arquivista 1 UFC Executivo 
Min. 

Educação 166 30/08/2010 67 
Oficial Técnico de 

Inteligência/Arqui 

vologia 
1 ABIN Executivo 

Presidência da 

República 
170 03/09/2010 1 

Arquivista 
CR 

FUB Executivo 
Min. 

Educação 171 06/09/2010 31 
Analista judiciário 

- especialidade 

Arquivologia 
1 

TRT 8ª 

Região 
Judiciário 

TRT 8ª 

Região 
177 15/09/2010 155 

Arquivista 2 UNILA Executivo 
Min. 

Educação 178 16/09/2010 74 

Arquivista 2 UFPE Executivo 
Min. 

Educação 179 17/09/2010 90 
Analista judiciário 

- especialidade 

Arquivologia 
CR 

TRT 21ª 

Região 
Judiciário 

TRT 21ª 

Região 
185 27/09/2010 163 

Analista-

Arquivologista 2 CVM Executivo Min. Fazenda 196 13/10/2010 36 
Analista judiciário 

- especialidade 

Arquivologia 
1 TRE-ES Judiciário TRE-ES 204 25/10/2010 169 

Analista judiciário 

- especialidade 

Arquivologia 
2 STM Judiciário STM 227 29/11/2010 175 

Total 48             
Fonte: Criado pelo autor baseado em pesquisas na Seção 3 do DOU – 2010. 

 

Em 2010, publicaram-se 25 editais perfazendo 46 postos de trabalho. O gráfico 

10, a partir do quadro 17, mostra que o Poder Executivo foi o grande responsável na 

oferta de vagas, com 89% (42 vagas). O Judiciário contou com apenas 9% (quatro 

vagas), e o Legislativo não ofereceu postos de trabalho aos arquivistas em 2010. 

 



147 

 

Gráfico 10: Vagas distribuídas nos Poderes Executivo e Judiciário em 2010.

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na divisão de vagas observada no gráfico 11, ênfase para o Ministério da 

Educação (16 vagas); Ministério da Justiça (10 cargos) e Ministério da Saúde (nove 

postos de trabalho). Em percentuais: Ministério da Educação com 38%; Justiça com 

24%; e Saúde com 22%. 

Os Ministérios de Minas e Energia, Fazenda, Relações Exteriores, além da 

Presidência da República, juntos, totalizam sete vagas ou 16% dos cargos disponíveis 

aos arquivistas em 2010. 

 

Gráfico 11: Quantitativo de vagas distribuídas no Poder Executivo em 2010. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nos anos de 2011 e 2012, houve oferta de vagas bem semelhantes: 32 e 33 

respectivamente. Em 2011, a Empresa Brasil de Comunicações (EBC), vinculada à 
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Presidência da República, ofereceu 12 cargos, enquanto que em 2012, a Empresa de 

Trens Urbanos de Porto Alegre (TRENSURB POA), vinculado ao Ministério das 

Cidades, contou com 10 novas vagas para os arquivistas. Destaque, também, para o 

Senado Federal com cinco postos oferecidos em 2011. 

 

Quadro 18: Oferta de vagas em concursos públicos para arquivista no ano de 2011. 

Ano 2011 

Nomenclatura 
Nº 

vagas 
Órgão / 

entidade Poder 
Ministério / 

Outros DOU Data pág 
Analista 

judiciário - 

especialidade 

Arquivologia 

2 
TRT 1ª 

Região 
Judiciário TRT 1ª Região 21 31/01/2011 155 

Arquivologista 3 ECT Executivo 
Min. 

Comunicações 58 25/03/2011 90 
Analista 

judiciário - 

especialidade 

Arquivologia 

1 
TRT 19ª 

Região 
Judiciário TRT 19ª Região 96 20/05/2011 140 

Arquivista 
CR 

INFRAERO Executivo 
Presidência da 

República 104 01/06/2011 3 

Arquivista 1 IFAL Executivo Min. Educação 115 16/06/2011 46 
Analista de 

Empresa de 

Comunicação 

Pública/Arquiv

ologia 

12 EBC Executivo 
Presidência da 

República 
127 05/07/2011 3 

Arquivista 1 UFPA Executivo Min. Educação 144 28/07/2011 59 

Arquivista 1 IFPB Executivo Min. Educação 196 11/10/2011 41 

Arquivista 1 IFES Executivo Min. Educação 198 14/10/2011 48 
Analista 

judiciário - 

especialidade 

Arquivologia 

CR 
TRT 11ª 

Região 
Judiciário TRT 11ª Região 208 28/10/2011 191 

Arquivista 1 FUFAC Executivo Min. Educação 212 04/11/2011 37 
Analista 

judiciário - 

especialidade 

Arquivologia 

CR TSE Judiciário TSE 218 14/11/2011 130 

Arquivista 1 UFF Executivo Min. Educação 226 25/11/2011 79 
Analista 

judiciário - 

especialidade 

Arquivologia 

CR 
TRF 2ª 

Região 
Judiciário TRF 2ª Região 241 16/12/2011 331 

Arquivista 1 UTFPR Executivo Min. Educação 245 22/12/2011 86 
Analista 

legislativo - 

especialidade 

Arquivologia 

5 
Senado 

Federal 
Legislativo Senado Federal 246 23/12/2011 360 
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Ano 2011 

Nomenclatura 
Nº 

vagas 
Órgão / 

entidade Poder 
Ministério / 

Outros DOU Data pág 

Arquivista 2 UFMS Executivo Min. Educação 251 30/12/2011 63 
Analista 

judiciário - 

especialidade 

Arquivologia 

CR 
TRT 23ª 

Região 
Judiciário TRT 23ª Região 42 01/03/2011 111 

Total 32             
Fonte: Criado pelo autor baseado em pesquisas na Seção 3 do DOU – 2011. 

 

No ano de 2011, as 32 vagas disponíveis aos arquivistas, publicadas no DOU, 

foram dividas em 13 editais. Do percentual da distribuição de vagas (gráfico 12), coube 

ao Poder Executivo novamente a maior fatia: 75%. O Legislativo absorveu 16%, 

seguido do Judiciário com apenas 9%. 

O gráfico 12 mostra, ainda, o quantitativo de vagas nestes Poderes: Executivo 

com 24 vagas; Legislativo com cinco; e Judiciário com apenas três cargos disponíveis. 

 

Gráfico 12: Vagas distribuídas entre os Poderes em 2011. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação ao quantitativo de vagas distribuídas em 2011 (gráfico 13), 

observamos o seguinte: Presidência da República com 12 vagas (50%); Ministério da 

Educação com nove postos de trabalho (37%); e Ministério das Comunicações com 

apenas três cargos oferecidos (13%). 
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Gráfico 13: Quantitativo de vagas distribuídas no Poder Executivo em 2011.

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No ano de 2012, além dos 10 cargos oferecidos pela TRENSURB POA, 

podemos destacar a UFRJ que, mais uma vez, ofertou vagas para arquivistas: três. 

 

 

Quadro 19: Oferta de vagas em concursos públicos para arquivista no ano de 2012. 

Ano 2012 

Nomenclatura 
Nº 

vagas 
Órgão / 

entidade Poder 
Ministério / 

Outros DOU Data pág 

Arquivista 2 
UNIFAL-

MG Executivo Min. Educação 15 20/01/2012 49 

Arquivista CR CONTER ------ 

Entidades de 

Fiscalização do 

Exercício das 

Profissões 

Liberais 

16 23/01/2012 145 

Arquivista 3 UFRJ Executivo Min. Educação 31 13/02/2012 72 

Arquivologista 1 INB/AS Executivo MCTI 35 17/02/2012 13 

Arquivista 1 IF/MT Executivo Min. Educação 48 09/03/2012 43 
Analista 

judiciário - 

especialidade 

Arquivologia 

CR 
TRT 6ª 

Região 
Judiciário TRT 6ª Região 65 03/04/2012 152 

Arquivista 1 UFOPA Executivo Min. Educação 66 04/04/2012 79 
Arquivologia-

AAO-

ARQUIVO 
2 CEITEC Executivo MCTI 67 05/04/2012 12 

Arquivista 1 UFPA Executivo Min. Educação 75 18/04/2012 50 

Arquivista 2 UFJF Executivo Min. Educação 93 15/05/2012 65 

Arquivista 3 IF-AC Executivo Min. Educação 96 18/05/2012 44 
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Ano 2012 

Nomenclatura 
Nº 

vagas 
Órgão / 

entidade Poder 
Ministério / 

Outros DOU Data pág 

Arquivista 1 UNIFAP Executivo Min. Educação 130 06/07/2012 43 
Analista em 

Ciência e 

Tecnologia 

Junior 

I/Arquivologia 

1 CAPES Executivo Min. Educação 189 28/09/2012 39 

Analista 

judiciário - 

especialidade 

Arquivologia 

2 
TRF 4ª 

Região 
Judiciário TRF 4ª Região 190 01/10/2012 171 

Arquivista 10 
TRENSUR

B POA Executivo Min. Cidades 209 29/10/2012 154 
Administração 

Geral/Arquivol

ogia 
1 INPI Executivo MDIC 221 16/11/2012 224 

Analista 

judiciário - 

especialidade 

arquivologia 

CR CNJ Judiciário CNJ 222 19/11/2012 200 

Arquivista 1 INES/RJ Executivo Min. Educação 233 04/12/2012 60 

Arquivologia CR BNDES Executivo MDIC 243 18/12/2012 159 

Arquivista 1 UNIVASF Executivo Min. Educação 249 27/12/2012 35 

Total 33             
Fonte: Criado pelo autor baseado em pesquisas na Seção 3 do DOU – 2012. 

 

O gráfico 14 mostra novamente um enorme diferencial na distribuição de vagas 

entre os Poderes em 2012: 94% para o Executivo e apenas 6% para o Judiciário. O 

Poder Legislativo não ofertou postos para os arquivistas neste ano. Em quantidade de 

vagas, 31 para o Poder Executivo e duas para o Judiciário. Naquele ano, divulgaram-se 

16 editais perfazendo um total de 33 postos de trabalho de forma imediata. 
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Gráfico 14: Vagas distribuídas nos Poderes Executivo e Judiciário em 2012.

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em se falando de números referentes a 2012, novamente, o Ministério da 

Educação ofereceu maior quantitativo de vagas: 17. Outro destaque refere-se ao 

Ministério das Cidades, representado pela TRENSURB POA, com 10 postos para 

arquivistas. 

O Ministério da Educação absorveu 55% da oferta de vagas e o das Cidades 

concentrou 32%. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDCI) somaram 13% (ou quatro 

vagas). 

 

Gráfico 15: Quantitativo de vagas distribuídas no Poder Executivo em 2012.

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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O ano de 2013 apresentou um aumento na oferta de concursos para arquivistas. 

De um total de 50 vagas, mais uma vez coube ao Executivo o maior quantitativo, com 

45. Destas, o Ministério da Educação novamente concentrou a maior oferta: 30. 

Naquele ano, não houve nenhuma instituição que se destacasse com grande oferta de 

vagas aos arquivistas. 

 

 

Quadro 20: Oferta de vagas em concursos públicos para arquivista no ano de 2013. 

Ano 2013 

Nomenclatura 
Nº 

vagas 
Órgão / 

entidade Poder 
Ministério / 

Outros DOU Data pág 

Arquivista 1 IFMG Executivo Min. Educação 3 04/01/2013 78 

Arquivista 1 UNIFESP Executivo Min. Educação 5 08/01/2013 76 

Arquivista 1 IFSC Executivo Min. Educação 7 10/01/2013 48 

Arquivista 1 UTFPR Executivo Min. Educação 14 21/01/2013 76 

Arquivista 2 UFRGS Executivo Min. Educação 21 30/01/2013 77 
Analista/Arquiv

ologia 2 SERPRO Executivo Min. Fazenda 39 27/02/2013 148 

Arquivista 1 UFG Executivo Min. Educação 71 15/04/2013 61 

Arquivista 2 UFSM Executivo Min. Educação 71 15/04/2013 77 

Arquivista 2 
Secretaria 

Executiva Executivo Min. Cidades 83 02/05/2013 128 

Arquivista 1 UFGD Executivo Min. Educação 95 20/05/2013 36 

Arquivista 1 
Eletrobrás 

PI Executivo 
Min. Minas e 

Energia 98 23/05/2013 119 

Arquivista 1 UFES Executivo Min. Educação 99 24/05/2013 57 

Arquivologia 1 
Eletrobrás 

AM Executivo 
Min. Minas e 

Energia 106 05/06/2013 137 

Arquivista 2 UFAM Executivo Min. Educação 124 01/07/2013 42 

Arquivista 1 IFMS Executivo Min. Educação 125 02/07/2013 58 

Arquivista 1 UFMT Executivo Min. Educação 131 10/07/2013 38 

Arquivista 2 FUB Executivo Min. Educação 136 17/07/2013 37 

Tecnologista Jr. 

Arquivologia 
6 FCRB Executivo Minc 139 22/07/2013 14 

Arquivista 1 UFABC Executivo Min. Educação 147 01/08/2013 30 

Arquivista 1 UFPI Executivo Min. Educação 153 09/08/2013 47 
Analista do 

MPU -

especialidade 

Arquivologia 

4 MPU ------ MPU 154 12/08/2013 160 

Arquivista 3 UFPA Executivo Min. Educação 163 23/08/2013 108 
Analista 

judiciário -

especialidade 

Arquivologia 

CR 
TRT 5ª 

Região 
Judiciário TRT 5ª Região 165 27/08/2013 153 
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Ano 2013 

Nomenclatura 
Nº 

vagas 
Órgão / 

entidade Poder 
Ministério / 

Outros DOU Data pág 

Arquivista 1 CEFET-MG Executivo Min. Educação 169 02/09/2013 38 

Arquivista 1 UFC Executivo Min. Educação 178 13/09/2013 82 

Arquivista 1 IFPR Executivo Min. Educação 181 18/09/2013 51 
Analista 

judiciário -

especialidade 

Arquivologia 

CR 
TRT 17ª 

Região 
Judiciário TRT 17ª Região 182 19/09/2013 161 

Arquivologia 1 IBGE Executivo MPOG 184 23/09/2013 152 

Especialidade 

Arquivologia 
CR 

TRT 15ª 

Região 
Judiciário TRT 15ª Região 191 02/10/2013 201 

Arquivista 1 IFRR Executivo Min. Educação 195 08/10/2013 50 
Analista 

judiciário -

especialidade 

Arquivologia 

1 
TRF 3ª 

Região 
Judiciário TRF 3ª Região 212 31/10/2013 187 

Arquivista 1 UFOPA Executivo Min. Educação 213 01/11/2013 106 

Arquivista 1 UNIFEI Executivo Min. Educação 217 07/11/2014 97 

Arquivista 2 DPF Executivo Min. Justiça 226 21/11/2013 134 

Arquivista 2 
IF 

Farroupilha Executivo Min. Educação 252 30/12/2013 60 

Total 50             
Fonte: Criado pelo autor baseado em pesquisas na Seção 3 do DOU – 2013. 

 

Foram lançados 31 editais com um total de 46 vagas imediatas, em 2013. O 

gráfico 16 mostra a tendência no percentual de distribuição de vagas nos últimos anos: 

90% para o Poder Executivo; e apenas 2% para o Judiciário. O Poder Legislativo não 

lançou edital no ano de 2013. 

 

Gráfico 16: Vagas distribuídas nos Poderes Executivo e Judiciário em 2013.

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Fica evidente no gráfico 17 que o Ministério da Educação foi o grande destaque 

na oferta de vagas. Do total de 47 cargos no Executivo, o referido Ministério ofereceu 

30 destes aos arquivistas em 2013. O Ministério da Cultura contou com seis vagas 

destinadas à Fundação Casa de Rui Barbosa. Os demais ministérios (Fazenda, Cidades, 

Minas e Energia, Justiça e MPOG) totalizaram apenas nove postos de trabalho. 

O Ministério da Educação absorveu 67% da oferta de vagas em 2013, enquanto 

a Cultura reteve 13%. Os demais ministérios (Fazenda, Cidades, Minas e Energia, 

Justiça e MPOG) concentraram os 20% restantes.  

 

Gráfico 17: Quantitativo de vagas distribuídas no Poder Executivo em 2013. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No ano de 2014, percebe-se novo aumento na distribuição de vagas. O total de 

75 postos de trabalho aos arquivistas é melhor do que nos últimos anos. Destaque para a 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) com a publicação de nove cargos aos 

arquivistas. 

 

Quadro 21: Oferta de vagas em concursos públicos para arquivista no ano de 2014. 

Ano 2014  

Nomenclatura 
Nº 

vagas 
Órgão / 

entidade Poder 
Ministério / 

Outros DOU Data pág 

Arquivista 2 
IF 

Farroupilha Executivo Min. Educação 10 15/01/2014 56 

Arquivista 2 UNIRIO Executivo Min. Educação 12 17/01/2014 86 

Arquivista 2 IFBA Executivo Min. Educação 15 22/01/2014 50 

Arquivista 1 IFNMG Executivo Min. Educação 17 24/01/2014 49 

Arquivista 1 IF Executivo Min. Educação 21 30/01/2014 54 
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Fluminense 

Ano 2014  

Nomenclatura 
Nº 

vagas 
Órgão / 

entidade Poder 
Ministério / 

Outros DOU Data pág 
Tecnologista 

em Saúde 

Pública / 

Gestão de 

Documentos / 

Arquivologia I 

2 FIOCRUZ Executivo Min. Saúde 21 30/01/2014 137 

Tecnologista 

em Saúde 

Pública / 

Gestão de 

Documentos / 

Arquivologia II 

1 FIOCRUZ Executivo Min. Saúde 21 30/01/2014 137 

Tecnologista 

em Saúde 

Pública / 

Conservação e 

Restauração de 

documentos 

textuais e 

iconográficos / 

Arquivologia 

1 FIOCRUZ Executivo Min. Saúde 22 31/01/2014 182 

Analista 

Técnico - 

Arquivo 

Técnico 

1 EMGEPRON Executivo Min. Defesa 30 12/02/2014 21 

Arquivista 3 UFT Executivo Min. Educação 31 13/02/2014 36 

Arquivista 1 IFSP  Executivo Min. Educação 32 14/02/2014 60 

Arquivista 3 UFJF  Executivo Min. Educação 37 21/02/2014 101 

Arquivista 2 IFES Executivo Min. Educação 38 24/02/2014 49 

Arquivista 9 UFAL Executivo Min. Educação 40 26/02/2014 77 

Arquivista 3 IFAC Executivo Min. Educação 45 07/03/2014 48 

Arquivista 1 UFS  Executivo Min. Educação 45 07/03/2014 53 

Arquivista 4 IFPI Executivo Min. Educação 49 13/03/2014 58 

Arquivista  5 CBTU  Executivo Min. das Cidades 53 19/03/2014 124 

Arquivista 3 IFS  Executivo Min. Educação 57 25/03/2014 59 

Arquivista 7 CEFET-RJ Executivo Min. Educação 59 27/03/2014 37 

Técnico em 

Documentação 

I - Arquivologia 
7 FBN Executivo Minc 59 27/03/2014 11 

Arquivista 1 UF SB Executivo Min. Educação 61 31/03/2014 105 

Arquivista 1 UFOB Executivo Min. Educação 61 31/03/2014 79 

Arquivista 2 UNILAB Executivo Min. Educação 63 02/04/2014 80 
Arquivista 

Técnico 1 NUCLEP Executivo 
Min. Minas e 

Energia 65 04/04/2014 1 

Arquivista 2 IFMA Executivo Min. Educação 67 08/04/2014 52 
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Ano 2014  

Nomenclatura 
Nº 

vagas 
Órgão / 

entidade Poder 
Ministério / 

Outros DOU Data pág 

Arquivista 1 IFG Executivo Min. Educação 67 08/04/2014 47 

Arquivista 1 UFRPE Executivo Min. Educação 76 16/04/2014 104 
Analista 

Judiciário - 

Especialidade 

Arquivologia 

1 
TRT 13ª 

Região 
Judiciário TRT 13ª Região 79 28/04/2014 178 

Arquivista CR 
Eletrobrás 

RR Executivo 
Min. Minas e 

Energia 122 30/06/2014 315 

Arquivologia 

e Gestão de 

Documentos 

1 
Comando 

da Marinha 
Executivo Min. Defesa 131 11/07/2014 18 

Arquivista 1 UNIFESSPA Executivo Min. Educação 138 22/07/2014 64 

Arquivista  1 IFPR Executivo Min. Educação 182 22/09/2014 71 

Arquivista  1 UFRJ Executivo Min. Educação 205 23/10/2014 69 

Analista do 

CNMP - 

Especialidade 

Arquivologia 

1 CNMP ------ CNMP 238 09/12/2014 157 

Total 76            
Fonte: Criado pelo autor baseado em pesquisas na Seção 3 do DOU – 2014. 

 

Tendo em vista o período eleitoral, o ano de 2014 concentrou a maior oferta de 

vagas no primeiro semestre: 71 cargos públicos oferecidos. O artigo 73 da Lei nº 

9.504/1997 estipula que a homologação dos concursos em ano eleitoral ocorra até três meses 

que antecedem o pleito dos interessados em concorrer aos cargos políticos até a posse dos 

eleitos, caso contrário, serão restritas as nomeações, contratações ou admissões de servidores 

públicos, na esfera em que estiver acontecendo as eleições.  

Respeitando o prazo para a homologação, é possível realizar os atos mencionados ao 

longo de todo o ano eleitoral. A realização de concursos públicos pode ocorrer até mesmo 

durante a campanha eleitoral. Neste caso, os atos de nomeações, contratações ou admissões 

só poderão acontecer após a posse dos eleitos através do voto, no ano seguinte. 

No segundo semestre de 2014, houve a disponibilização de apenas cinco vagas. 

Novamente destaque para o Ministério da Educação com 55 cargos no decorrer daquele 

ano. 

Ao longo do ano de 2014, foram divulgados 33 editais com 75 vagas imediatas 

aos arquivistas. O gráfico 18 demonstra que o Poder Executivo absorveu 99% das 

chances para os arquivistas. O Judiciário contou com apenas 1% e o Legislativo, mais 

uma vez, não publicou edital.  
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Em relação à divisão das vagas, o Poder Executivo ofertou 74 postos de 

trabalhos e o Judiciário, apenas um. 

 

Gráfico 18: Vagas distribuídas nos Poderes Executivo e Judiciário em 2014. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na divisão entre os ministérios, podemos destacar, no gráfico 19, a distribuição 

de algumas das 55 vagas oferecidas pelo Ministério da Educação: nove cargos para a 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL); sete para o Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ); e quatro para o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI). As sete vagas destinadas para a 

Cultura foram concentradas no concurso da Fundação Biblioteca Nacional (FBN). A 

Companhia de Trens Urbanos (CBTU), vinculada ao Ministério das Cidades, realizou 

certame ofertando cinco vagas em 2014. 

Os demais ministérios contemplados (Saúde, Defesa e Minas e Emergia) 

totalizaram somente sete cargos. 

Do ponto de vista percentual, o Ministério da Educação foi beneficiado com 

74% das vagas, seguida da Cultura com 10% e do Ministério das Cidades, com 7%. Os 

outros ministérios (Saúde, Defesa e Minas e Energia) somaram 9%. 
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Gráfico 19: Quantitativo de vagas distribuídas no Poder Executivo em 2014. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O número de vagas distribuídas através de concursos públicos para arquivistas 

foram os seguintes no período de 2006 a 2014 (levando em consideração as Entidades 

de Fiscalização, o MPU e a CNMP apenas para fins quantitativos).  

Nos anos pesquisados, foram publicados 212 editais com vagas imediatas para 

os arquivistas totalizando 605 vagas nos três Poderes (Executivo, Legislativo e 

Judiciário). 

 

Quadro 22: Distribuição de vagas em concursos públicos para arquivista nos Poderes:  

2006-2014. 

Poder 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Executivo 90 3 140 125 42 24 31 45 74 574 

Judiciário 1 4   2 4 3 2 1 1 18 

Legislativo   6 2     5       13 
Entidades de 

Fiscalização     1   1         2 

MPU         1     4   5 

CNMP         1 1 

Total 91 13 143 127 48 32 33 50 76 613 
Fonte: Criado pelo autor baseado em pesquisas na Seção 3 do DOU entre 2006 e 2014. 

 

No quadro 22, observamos que o Poder Executivo concentrou a maioria das 

vagas distribuídas entre 2006 e 2014: 574 cargos (95%). O Judiciário contou com 18 

vagas (3%) e o Legislativo com apenas 13 (2%). Tal quadro mostra, ainda, que entre 

2006 e 2014 houve um total de 605 vagas ofertadas aos arquivistas em todo o serviço 

público federal. Podemos dizer que a média oferecida entre os anos de 2006 a 2014 foi 



160 

 

de 67 vagas. O gráfico 20 apresenta a divisão percentual e quantitativa dos cargos no 

período pesquisado entre os Poderes da esfera federal. 

 

     Gráfico 20: Percentual e quantitativo de vagas distribuídas nos Poderes da esfera federal 

entre 2006 a 2014.  

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As duas vagas oriundas das Entidades de Fiscalização, apesar de constarem no 

quadro analisado, não foram consideradas para este estudo. As cinco vagas para o MPU 

e uma para a CNMP também não foram consideradas para a pesquisa. Apesar de estas 

instituições pertencerem ao serviço federal, ambas têm atuações independentes em 

relação aos três Poderes. 

O quadro 23 e os gráficos 21 e 22, a seguir, apresentam a distribuição de vagas 

no Poder Executivo por ministérios. 

 

Quadro 23: Distribuição de vagas em concursos públicos para arquivista no Poder Executivo 

federal por ministérios: 2006-2014. 

Poder Executivo 

Ministérios 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Educação 8   103 48 16 9 17 30 55 286 

Saúde 9     51 9       4 73 

Casa Civil 50                 50 

Minas e Energia     13 4 3     2 1 23 

Cultura 6     3       6 7 22 

Cidades       5     10 2 5 22 

Justiça       7 10     2   19 

Comunicações 3     7   3       13 

Presidência da         1 12       13 
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República 

Poder Executivo 

Ministérios 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

MPOG 8   2         1   11 

Integração Nacional 2   7             9 

MPAS     7             7 

Meio Ambiente 2   3             5 

Transportes   3 1             4 

Fazenda         2     2   4 

MCTI             3     3 

MDS 2                 2 

Esportes     2             2 

Desenv. Agrário     2             2 

Defesa                 2 2 

MDIC             1     1 

Relações Exteriores         1         1 

Total          574 
Fonte: Criado pelo autor baseado em pesquisas na Seção 3 do DOU entre 2006 e 2014. 

 

O quadro 23 mostra que das 574 vagas oferecidas entre 2006 a 2014 pelo Poder 

Executivo, o Ministério da Educação concentrou 286 destas. Destaque, também, para a 

Saúde (73 vagas); Casa Civil (com 50 cargos); Minas e Energia (23); Cultura e Cidades 

(com 22 cada); Justiça (19); Comunicações e Presidência da República (cada um com 

13 vagas); MPOG (11); e Integração Nacional (nove). 

Os demais ministérios (MPAS, Meio ambiente, Transportes, Fazenda, MCTI, 

MDS, Esportes, Desenvolvimento Agrário, Defesa, MDIC e Relações Exteriores) juntos 

somam 33 vagas para os arquivistas, entre 2006 e 2014. 

O gráfico 21 comprova em percentuais o enunciado acima: 58% para a 

Educação; 15% para a Saúde; e 10% para a Casa Civil. Os demais ministérios 

apresentados (Minas e Energia, Cultura, Cidades e Justiça) apresentam uma fatia de 

17% da oferta de cargos. 
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Gráfico 21: Vagas distribuídas no Poder Executivo entre 2006 e 2014.

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

É possível perguntar se os demais ministérios já têm uma estrutura de pessoal 

satisfatória em número de arquivistas, visto que os ministérios contemplados não 

correspondem à totalidade dos ministérios brasileiros
21

, que são 38, no ano de 2014. 

Algumas secretarias têm status de ministérios como, por exemplo, a Secretaria de 

Políticas para as Mulheres, a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Políticas 

de Promoção da Igualdade Racial, dentre outras. Porém, nenhuma delas foi contemplada 

com a alocação de arquivistas em suas estruturas administrativas no período pesquisado. 

 A distribuição dos dados de 2006 a 2014 mostra que o governo federal vem 

investindo na contratação de arquivistas de forma inconstante, sendo notável a maior 

concentração das vagas no Ministério da Educação, conforme gráfico 21. 

O ano de 2014 mostra um aumento na oferta de vagas em relação aos anos de 

2011 a 2013. A surpresa da pesquisa é referente aos anos de 2008 e 2009, anteriores à 

LAI.  

O gráfico 22 apresenta o quantitativo de vagas distribuídas na esfera federal 

entre 2006 a 2014. Os anos de 2006, 2008 e 2009, ou seja, anteriores à aprovação da 

LAI apresentaram números melhores se compararmos com o ano de 2011 (ano de 

aprovação da Lei nº 12.527/2011) até 2014, o que pode ser um indício de preocupação 

por parte dos gestores em contratar arquivistas e, assim, cumprirem as metas 

estabelecidas pela nova Lei de Acesso à Informação. 

                                                 
21

 Fonte: Presidência da República. Disponível em: http://www2.planalto.gov.br/presidencia/ministros.  

Acesso em: 30 de abril de 2015. 

http://www2.planalto.gov.br/presidencia/ministros
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Gráfico 22: Quantitativo e percentual de vagas distribuídas na esfera federal entre 2006 e 2014. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A distribuição do quantitativo de vagas no período estudado apresentou-se da 

seguinte maneira: 2006 com 91 vagas; 2007 com 13; 2008 com 142 vagas; 2009 com 

um total de 127 cargos; 2010 com 46; 2011 com 32 vagas; 2012 com 33 postos de 

trabalho; e 2014 com 75. 

Em níveis percentuais, a repartição das vagas foi a seguinte: 2006 com 15%; 

2007 com apenas 2%; 2008 com 24%; 2009 totalizando 21%; 2010 em 8%; 2011 e 

2012 cada com 5%; 2013 novamente com 8%; e 2014 com 12%. 

Os anos de 2006, 2008 e 2009 tiveram as melhores distribuições de cargos aos 

arquivistas, na esfera federal, no período estudado até 2014: 91, 142 e 127 vagas, 

respectivamente. Podemos notar que os anos citados foram anteriores à aprovação da 

LAI. Após a adesão da LAI, o ano de 2014 foi o que apresentou a melhor oferta de 

vagas: 75. 

O gráfico 23 mostra outra visão no que diz respeito à distribuição de vagas no 

serviço público federal, entre 2006 a 2014. Os resultados revelam dados importantes 

para a Arquivologia no Brasil, possibilitando novas pesquisas na área sobre o assunto. É 

possível, por exemplo, realizar levantamentos sobre as regiões do país que mais 

ofereceram vagas aos arquivistas com os respectivos níveis salariais e outros benefícios. 
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Gráfico 23: Curva referente ao quantitativo de vagas na esfera federal entre 2006 e 2014.

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O gráfico 24 representa as cinco instituições que mais contrataram arquivistas, 

através de concursos públicos, entre 2006 a 2014.  

De um total de 605 vagas para todo o serviço público federal, as cinco 

instituições (Arquivo Nacional, Ministério da Saúde, UFRJ, FIOCRUZ e UFAM) 

juntas, somaram 167 postos de trabalho oferecidos no intervalo pesquisado.  

Analisando a divisão percentual das 167 vagas, o Arquivo Nacional absorveu 

30%; o mesmo montante para o Ministério da Saúde (30%); seguido da UFRJ, com 

19%, da FIOCRUZ, com 11%; e da UFAM, com 10%. 

Comparando com o total apresentado ao longo do pesquisado, ou seja, 605 

cargos, as cinco instituições representam 27,6% das vagas.  

Em seguida, apresentamos um breve perfil destas cinco instituições e as suas 

respectivas relações (ou não) com a área arquivística. 
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Gráfico 24: Percentual de vagas distribuídas entre as cinco instituições que mais  

contrataram arquivistas entre 2006 e 2014.

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Arquivo Nacional ofereceu concurso com cargos para 50 arquivistas no ano 

de 2006, por ser a principal instituição arquivística do país e em razão de formação de 

quadro de pessoal concursado. Houve vagas para outras carreiras no mesmo concurso 

naquele ano.  

Segundo o seu Regimento Interno, o Arquivo Nacional é um órgão central do 

Sistema de Gestão de Documentos (SIGA) responsável pela implementação da política 

nacional de arquivos, definida pelo CONARQ, no âmbito do governo federal, e que 

serve de parâmetro para estados e municípios. Entende-se, assim, que o Arquivo 

Nacional tem suma importância como um potencializador no que tange às melhorias das 

ações administrativas de órgãos e entidades públicas da administração pública federal, e 

que podem servir de base para instituições arquivísticas estaduais e municipais. 

A FIOCRUZ é uma entidade ligada ao Ministério da Saúde que tem por 

finalidade desenvolver atividades nos campos da saúde, educação e no desenvolvimento 

científico e tecnológico, segundo o seu Regimento Interno. A instituição tem em sua 

estrutura organizacional departamentos e setores voltados para a gestão documental, 

pois, assim como o Arquivo Nacional, a FIOCRUZ (cada um com suas finalidades 

específicas) serve de modelo para outras instituições de caráter semelhante por meio de 

seus estudos e pesquisas realizadas por seus profissionais. A oferta de 19 vagas para os 

arquivistas no lapso estudado da pesquisa mostra a importância que a entidade concede 
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a seus acervos arquivísticos, o que resulta em qualidade na busca por informação aos 

pesquisadores e a outros usuários em geral. 

O Ministério da Saúde ofereceu 50 cargos para os arquivistas, em 2009, com a 

intenção de compor quadro de pessoal nas instituições distribuídas por todos os estados 

brasileiros, além do Distrito Federal, conforme quadro 24. Destaque ao maior número 

de vagas para o Rio de Janeiro (13) e para o Distrito Federal (12). Não é possível 

mensurar a real necessidade das instituições que receberam arquivistas no edital de 

2009, no que diz respeito ao quadro quantitativo deste profissional. 

 

Quadro 24: Distribuição de vagas para arquivistas no concurso do Ministério da Saúde em 2009. 

AC 

 

AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA 

1 

 

1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 

PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO 

 

 

1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1  

Fonte: Edital do concurso publicado em 23/10/09, na Seção 3, do DOU. 

 

A UFRJ e a UFAM disponibilizaram 32 e 16 cargos para arquivistas, 

respectivamente, entre 2006 a 2014. Embora não sejam instituições voltadas para o 

fazer arquivístico, tal oferta pode ser oriunda da adoção, em conjunto com outras 

universidades, do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade de Documentos 

(TTD) a qual demonstra a importância da organização dos acervos para estas 

instituições e para as demais universidades além dos institutos federais de ensino.  

Em 2013, foi publicada a Portaria nº 1.224, do Ministério da Educação, que 

instituiu normas sobre a manutenção e a guarda do cervo acadêmico das universidades 

federais e dos institutos federais de ensino. Provavelmente, tais iniciativas contribuíram 

para que as IFES pudessem pleitear vagas para arquivistas junto ao seu ministério e, 

consequentemente, ao MPOG, ministério este que aprova os pedidos das instituições 

que compõem o governo federal.  

O gráfico 25 mostra o quantitativo de vagas antes e depois da criação da LAI. 

Para facilitar a análise, consideramos todo o ano de 2011 como anterior à LAI, uma vez 

que a mesma só fora aprovada em novembro de 2011, entrando em vigor apenas em 

maio de 2012.  
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            Gráfico 25: Quantitativo de vagas para arquivistas antes e depois da LAI.

 
                Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como observamos no gráfico 25, das 605 vagas disponibilizadas entre 2006 a 

2014, 451 foram publicadas antes da aprovação da LAI, correspondendo a 75% desse 

montante. Após a sua sanção, foram concedidas apenas 154 postos de trabalho aos 

arquivistas, equivalendo a 25% to total. 

No gráfico 26, fizemos uma relação da oferta de vagas com três anos antes da 

aprovação da LAI e três anos depois. O resultado encontrado foi o seguinte: 205 cargos 

antes da sanção (57%) e 154 depois da sua homologação (43%). 

 

Gráfico 26: Quantitativo de vagas para arquivistas 3 anos antes e 3 anos depois da LAI. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Percebemos que depois da entrada em vigor da LAI, a oferta de vagas para 

arquivistas não sofreu o “boom” esperado conforme relatado no início deste estudo. 

Entretanto, no ano de 2014, foram oferecidos 75 postos de trabalhos para este 

profissional, o que corresponde quase o mesmo número de vagas se somados os anos de 

2012 e 2013.  

Pode-se afirmar que antes da aprovação da LAI houve, de certo modo, uma 

preocupação dos gestores em contratar arquivistas para garantir a organização dos 

acervos. Uma das razões da necessidade de nomeação de novos funcionários (no 

período de discussão para aprovação da LAI, iniciada com o PL 219/2003) foi a 

inflexão geral ocorrida no serviço público federal nos dois governos FHC, conforme 

salienta Busquet (2012), em sua dissertação. Assim, como nas demais carreiras do 

serviço público, na de arquivista também não houve a reposição necessária de pessoal 

para suprir as aposentadorias e o Plano de Demissão Voluntária (PDV), proposto pelo 

governo FHC. 

O PL 219/2003 que iniciou as discussões sobre a criação de uma Lei de Acesso à 

Informação ganhou força com a promessa de campanha do governo Lula, em 2006, e 

posteriormente com a apensação do PL 5.228/2009 ao projeto inicial, cuja aprovação da 

LAI se deu em 2011. 

É correto assegurar, também, que a política dos governos Lula e Dilma Rousseff 

foi diferente da política neoliberal do governo FHC no que se refere à contratação de 

pessoal. Estudo da ENAP, realizado em 2013, baseado no Boletim Estatístico de 

Pessoal editado pela Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, com 

dados referentes a 2012, mostra que entre 2002 (último ano do governo FHC) e 2012 

houve um crescimento no quadro de pessoal de 28%, incluindo os três Poderes 

(Executivo, Legislativo e Judiciário), além do MPU. No quadro 25 são apresentados tais 

números de acordo com a ENAP
22

. 

 

 

                                                 
22

 O Estudo da ENAP afirma que as empresas públicas e sociedades de economia mista citadas no quadro 

acima são apenas aquelas dependentes de recursos do Tesouro Nacional, com servidores registrados no 

Siape. A lista dessas instituições pode ser encontrada no seguinte link: 

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/dest/estatistica31_07_2013_Empresas_depe

ndentes_do_Tesouro_Nacional.pdf.  Ainda segundo a ENAP, o levantamento inclui os servidores do 

Ministério da Saúde cedidos ao Sistema Único de Saúde (SUS) – conforme Lei nº 8.270/1991, os 

servidores afastados e os contratos temporários. 

 

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/dest/estatistica31_07_2013_Empresas_dependentes_do_Tesouro_Nacional.pdf
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/dest/estatistica31_07_2013_Empresas_dependentes_do_Tesouro_Nacional.pdf
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Quadro 25: Número de servidores ativos da União em 2002 e em 2012. 

 2002 2012 Crescimento 

Executivo (Civis e 

Militares) 

775.116 984.423 27% 

 

Civis 495.803 633.682 28% 

Administração Direta 200.191 235.357 18% 

Autarquia 196.817 264.361 34% 

Fundação 64.408 90.572 41% 

Empresa Pública 27.379 26.918 -2% 

Sociedade de 

Economia Mista 

7.008 16.474 135% 

 

Militares 279.313 350.741 26% 

Ministério Público 

da União 

5.859 15.238 160% 

 

Legislativo 20.501 25.828 26% 

Judiciário 81.716 104.971 28% 

Total 883.192 1.130.460 28% 
Fonte: ENAP (2013). 

 

O estudo da ENAP, em 2013, revela que a maior fatia dos funcionários públicos 

(cuja remuneração provém do Tesouro Nacional e que possuem registro no Sistema 

Integrado de Administração de Recursos Humanos - Siape -, do Governo Federal) está 

no Executivo com 89% (57% de civis e 32% de militares), seguido do Judiciário com 

9% e do Legislativo, com apenas 2%. O fato dos servidores terem Siape não quer dizer 

que todos são concursados, pois antes da promulgação da Constituição de 1988, não 

havia a obrigatoriedade de realização de concursos públicos. Os funcionários que já 

trabalhavam nas instituições públicas adquiriram estabilidade ao longo dos anos. 

O gráfico 27 possibilita uma melhor visualização da proporção de servidores 

entre os três Poderes na esfera federal. O Poder Executivo possui cerca de dez vezes 

mais funcionários do que o Judiciário. Em relação ao Legislativo, a proporção é bem 

maior: mais de 38 vezes. A explicação para esta diferença está na dimensão e 

complexidade de suas respectivas estruturas administrativas.  
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Gráfico 27: Quantitativo de servidores no Poder Executivo federal em 2012.

 
Fonte: ENAP (2013). 

 

Diante do exposto, podemos levantar a hipótese de que todas as carreiras do 

serviço público federal foram contempladas com reposição de pessoal, inclusive a de 

arquivista. Este fator pode ter contribuído, mesmo que indiretamente, com as intenções 

do governo federal em organizar seus acervos em preparação para a adesão da LAI. 

Assim, faremos uma breve análise dos três últimos governos brasileiros que serão 

importantes para a complementação desta pesquisa.  

Um dos motivos para a política de abertura de concursos públicos iniciada no 

primeiro governo Lula (2003) diz respeito, principalmente, à substituição da mão de 

obra terceirizada, além da reposição de aposentadorias que praticamente não foi 

realizada na era FHC. O tema da terceirização está novamente em pauta no Congresso 

Nacional, em 2015, através da discussão do PL 4.330/2004, nas vésperas de finalizar 

esta dissertação. 

O governo FHC (1995-2002) é uma continuação das políticas neoliberais 

(destaque para as privatizações das estatais brasileiras e da redução do quadro do 

funcionalismo público) iniciadas no governo Fernando Collor e Itamar Franco (1990-

1994). Busquet (2012) fez importante estudo acerca destes governos e, para fins desta 

pesquisa, a citação de Kátia Lima (2007) representa bem a intenção do governo FHC, 

com a apresentação do documento intitulado Plano Diretor de Reforma do Aparelho do 

Estado, destacando alguns elementos, como por exemplo:  
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[...] o aumento de gastos com os servidores públicos; a rigidez da 

estabilidade a eles assegurada, apresentando a proposta de contratação 

de celetistas; a necessidade de estimular um espírito empreendedor na 

política de recursos humanos, por meio do condicionamento da 

remuneração do servidor ao seu desempenho profissional; a 

transformação das autarquias em organizações públicas não estatais, 

denominadas organizações sociais; e a importância da reforma da 

previdência e do fim da obrigatoriedade do Regime Jurídico Único 

como estratégias fundamentais para o enfrentamento tanto da crise 

fiscal como da inoperância e desqualificação do serviço público 

(LIMA, K., 2007, p. 97 apud BUSQUET, 2012, p. 99). 

 

Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 2011, 

intitulado “Ocupação no setor público brasileiro: tendências recentes e questões em 

aberto”, teve como objetivo:  

  
(...) analisar a política de revalorização dos servidores públicos, 

recomposição de pessoal e de sua remuneração procurando apontar os 

principais desafios dessa política para se avançar no processo de 

reestruturação do Estado e de sua capacidade de operar políticas na 

sociedade (IPEA, 2011, p. 3). 

 

Segundo o documento (IPEA, 2011), a retomada dos concursos públicos na era 

Lula fez com que o quadro de pessoal voltasse ao patamar de 600 mil servidores que 

compunha o quadro do governo federal na primeira metade da década de 1990. Esta 

retomada recompensou o grande número de aposentadorias ocorridas nos governos 

Collor e FHC.  

O gráfico 28 mostra o número de servidores civis em atividade na administração 

federal entre 1991 e 2010. Nota-se que mesmo com as reposições de pessoal no governo 

Lula não se conseguiu alcançar o patamar de 1992, com 680 mil servidores, de acordo 

com a pesquisa do IPEA em colaboração com a Secretaria de Recursos Humanos do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SRH/MPOG). 

  
Gráfico 28: Servidores civis ativos da administração federal, 1991-2010. 

 
Fonte: IPEA (2011). 
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Houve diversos períodos em que se realizaram reformas previdenciárias: 1991, 

1995 a 1998 e 2003. No entanto, entre 2003 e 2010, houve a admissão de 155 mil novos 

servidores pela oferta de concursos públicos (IPEA, 2011). As reformas previdenciárias 

destacadas são o principal fator para que não se conseguisse chegar ao quantitativo de 

servidores no ano de 1992. Por outro lado, com as inovações tecnológicas, talvez não 

seja necessário alcançar este patamar, visto que com a tecnologia é possível substituir 

algumas atividades realizadas anteriormente por funcionários públicos. 

No gráfico 29, é possível observar o número de servidores civis que se 

aposentaram e outros que foram admitidos por concursos públicos, entre os anos de 

1991 a 2010.  

 

Gráfico 29: Servidores civis federais: aposentados e admitidos por concurso. 

 Fonte: IPEA (2011). 
 

A recomposição do quadro de pessoal e a substituição da mão de obra 

terceirizada podem influenciar na qualidade da prestação de serviços públicos ao 

cidadão, embora ainda não sejam perceptíveis de forma satisfatória pela população.  

O gráfico 29 evidencia enorme disparidade na admissão de novos servidores 

concursados comparando-se os governos Collor, FHC e Lula. Em relação às 

aposentadorias, são notórios os picos nas reformas previdenciárias apresentadas pelos 

governos em 1991, 1995 a 1998 e 2003. Conforme o gráfico 29, uma nova elevação nos 

pedidos de aposentadorias, em 2010, se deveu ao fato de os servidores “em condições 

legais de se aposentarem retardam ou antecipam sua solicitação conforme a conjuntura 

lhes pareça mais ou menos favorável aos seus direitos” (IPEA, 2011, p.5). 
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Diante dos fatos apresentados, o quadro 26 expõe a evolução anual dos estoques 

ativos (civis e militares), das aposentadorias e dos servidores admitidos por concurso, 

entre 1991 a 2010. 

 

Quadro 26: Evolução anual dos estoques ativos (civis e militares), das aposentadorias e dos 

servidores, entre admitidos por concurso público 1991 a 2010, na esfera federal. 

Contexto 

econômico e 

político 

Ano 
Total de Ativos 

(civis e militares) 

Total de 

Ativos 

(apenas civis) 

Aposentados 

no ano 

Admitidos 

por concurso 

público no 

ano 

Var. % 

Ativos 

(civis) 

Crise e 

estagnação 

1991 991.996 661.996 46.196 ---- 

-2,8 
1992 998.021 683.618 21.190 ---- 

1993 969.096 654.723 14.199 ---- 

1994 964.032 641.564 17.601 ---- 

Crise e 

estagnação 

1995 951.585 630.763 34.253 19.675 

-10,5 
1996 929.375 606.952 27.546 9.927 

1997 900.128 578.680 24.659 9.055 

1998 841.851 564.320 19.755 7.815 

Restrição fiscal 

1999 866.799 545.333 8.783 2.927 

-2,7 
2000 864.408 536.321 5.951 1.524 

2001 857.283 531.296 6.222 660 

2002 809.975 530.662 7.465 30 

Fortalecimento 

da capacidade de 

Estado 

2003 856.236 534.392 17.453 7.220 

7,3 
2004 884.091 538.077 6.486 16.122 

2005 873.447 548.210 5.789 12.453 

2006 887.579 573.341 6.658 22.112 

2007 896.333 573.727 8.156 11.939 

4,8 
2008 913.417 583.367 10.654 19.360 

2009 926.799 601.117 10.384 29.728 

2010 970.605 630.542 13.722 36.600 

Fonte: IPEA (2011). 

 

No quadro 26, observamos que, geralmente, a política de pessoal dos governos 

se submete ao contexto econômico e político pelo qual atravessa o país. Se há crise 

econômica, estagnação e restrição fiscal, a tendência é diminuir o número de concursos 

públicos e incentivar os planos de reforma previdenciária (conforme os anos de 1991, 

1995 a 1998 e 2003). As reformas dos anos de 1990 estavam condicionadas à crise 

econômica e a restrições fiscais. A reforma de 2003 consistiu em ajustes com a intenção 

de economia os cofres públicos em longo prazo. 
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Por outro lado, com a economia estável e com perspectivas de crescimento do 

país, a expectativa é que haja maior contratação de pessoal concursado, além de 

incentivos para aqueles que possuem condições de aposentadoria a continuar na ativa.  

Como vemos no quadro 26, o período de fortalecimento da capacidade do 

Estado brasileiro, entre 2003 e 2010, proporcionou o maior número de admissões por 

meio de concursos públicos: mais de 192 mil novos servidores, um crescimento de 

12,1% em relação aos governos Collor e FHC.  

Entre os anos de 1991 a 1994, não houve sequer um concurso público. Entre os 

anos de 1995 a 2003 houve a entrada de pouco mais de 51 mil concursados, uma 

característica da política neoliberal dos governos Collor e FHC que optaram por 

privatizar diversos órgãos e entidades públicas neste período. 

Em relação às aposentadorias, entre os anos de 1991 a 1994 houve a saída de 

aproximadamente 100 mil servidores para a inatividade. Na era FHC, próximo de 135 

mil funcionários pleitearam esse direito. Nos dois mandatos do presidente Lula, foram 

solicitadas quase 80 mil aposentadorias. 

No governo Dilma Rouseff, entre os anos de 2011 a 2014 ingressaram cerca de 

90 mil novos servidores por concursos públicos. Neste período, foram requeridas, 

aproximadamente, 55 mil aposentadorias. Os dados são do Boletim Estatístico de 

Pessoal e Informações Organizacionais, elaborado pelo MPOG, em 2014. As 

informações referentes ao ano de 2014 são baseadas no mês de agosto daquele ano. 

Abaixo, o quadro 27 demonstra o quantitativo da oferta de vagas e da demanda de 

aposentadoria do governo Dilma Rouseff.  

 

Quadro 27: Admissões por concurso público e  

aposentadorias no governo Dilma Roussef. 

Ano Admissões por concurso público Aposentadorias 

2011 20.059 13.584 

2012 20.171 14.649 

2013 25.815 15.209 

Ago/2014 23.975 11.161 

Total 90.020 54.603 

Fonte: MPOG (2014)
23

. 

 

                                                 
23

 Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/assuntos/concursos/autorizacoes-e-provimentos. 

Acesso em: 02 de março de 2015.  

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/concursos/autorizacoes-e-provimentos
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Apesar da crise econômica mundial que influenciou a economia brasileira, 

principalmente nos anos de 2013 e 2014, o governo Dilma Rouseff manteve a política 

de admissão de novos profissionais pela metodologia dos concursos públicos, embora 

com oferta de vagas menor do que a do governo Lula. 

Podemos dizer que a LAI foi beneficiada, mesmo que indiretamente, com a 

contratação de novos arquivistas no período de fortalecimento do Estado brasileiro 

(2003 a 2010). 

Estudo do IPEA (2011) revela que apesar do cenário econômico e político do 

país ter relevância na política de pessoal, os governos FHC e Lula tiveram posturas 

diferentes neste tipo de política. 

Entre 1995 e 2010, os governos Fernando Henrique Cardoso (FHC) e 

Luiz Inácio Lula da Silva estabeleceram políticas de administração de 

pessoal cujos efeitos se desdobram para além da ocupação na esfera 

federal, não só porque algumas dessas políticas consubstanciaram-se 

em novas bases constitucionais e legais, como também porque deram 

origem a medidas e incentivos que afetaram o crescimento, a 

distribuição e o modo de vinculação de pessoal em todo o âmbito 

federativo (IPEA, 2011, p. 7). 

  

Assim, o quadro 28 destaca as principais diretrizes nos campos da administração 

pública e das políticas de pessoal nesses dois governos. 

 

Quadro 28: Principais diretrizes nos campos da administração e das políticas de pessoal – 

Governos FHC e Lula. 

Governo 

FHC 

Autonomia gerencial nas entidades públicas não estatais em contrato de gestão 

(organizações sociais são criadas pioneiramente pelo Estado de São Paulo, em 

1998). 

Demissão e licença temporária incentivadas. 
Limites legais fixados para despesas com pessoal de acordo com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal de 2000. 

Empregados celetistas admitidos por processo seletivo público. 

Avaliação do desempenho individual do servidor ou empregado. 
Possibilidade de demissão por insuficiência de desempenho e por excesso de 

quadros, avaliado segundo limites fiscais. 
Carreiras e concursos públicos organizados para as funções essenciais de 

Estado. 

Criação das agências reguladoras e seu quadro de pessoal próprio. 

Governo 

Lula 

Autonomia gerencial em entidades públicas da administração indireta (projeto 

de Fundações Estatais e proposta de Lei Orgânica da Administração Federal). 

Mesas de negociação para questões de gestão de pessoal. 
Reabertura de concursos para servidores temporários e permanentes de órgãos 

públicos e agências reguladoras. 

Realocação de pessoal na estrutura de carreiras e ordenamento das carreiras de 

Estado. 
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Governo 

Lula 

Substituição de pessoal ocupado em atividades-fim com contrato informal ou 

contratado via agências internacionais. 

Limites legais fixados para despesas com pessoal de acordo com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal de 2000. 

Reajustes graduais da remuneração, com destaque para carreiras de Estado. 
Fonte: IPEA (2011). 

 

Podemos notar no quadro 28 que a intenção do governo FHC foi de enxugar ao 

máximo o quadro de pessoal do governo federal. Incentivos à demissão, aposentadoria, 

diminuição drástica dos concursos públicos, além de avaliações voltadas para o 

desempenho dos servidores foram marcantes naquele governo.  

O governo Lula traçou uma linha contrária em relação à política de pessoal: 

autonomia gerencial para as entidades da administração indireta, preocupação com a 

gestão de pessoal, reabertura dos concursos públicos para a administração direta e 

indireta e reorganização das carreiras de pessoal. 

A criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada no ano 2000 pelo 

governo FHC, foi importante para o controle do gasto público por parte dos entes da 

federação. O governo Lula usou esta Lei a favor da política de pessoal ao preencher seu 

quadro de forma equânime.  

Comparando a ocupação nos setores público e privado, o mesmo estudo 

realizado pelo IPEA, em 2011, revela que o número de servidores públicos no Brasil 

não chega a 6% se comparado ao total da população, e é inferior a 11% ao correlacionar 

com o total de ocupados. O mesmo estudo aponta que o Brasil tem menos servidores do 

que todos os parceiros do Mercosul, ficando atrás, também, de países como EUA, 

Alemanha, Austrália, Dinamarca, Finlândia e Suécia. Porém, a análise não inclui os 

cargos comissionados e de confiança. 

O estudo conclui que: 

Os indicadores não revelam 'inchaço' do Estado brasileiro, quer seja 

sob o ponto de vista de sua comparação com o tamanho da população 

ou com relação ao mercado de trabalho nacional. Existe espaço para a 

criação de ocupações emergenciais no setor público brasileiro, 

especialmente nas áreas mais afetadas pelo desemprego, ou seja, o 

emprego público - mesmo que em atividades temporárias - poderia 

servir como um instrumento contracíclico (certamente não suficiente 

para compensar todos os postos de trabalho que serão eliminados no 

setor privado) pelo menos enquanto durarem os efeitos da retração 

econômica mundial sobre a economia brasileira. 

 

Vistos estes resultados e suas análises, passemos às conclusões em torno dos 

rumos da pesquisa.   
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Como vimos nesta dissertação, no item 3.1, sobre a questão da relação da 

Arquivologia com a CI, a especificidade da informação arquivística é objeto de 

discussão da área. Partimos do pressuposto que para tratar essa informação específica 

precisamos ter arquivistas no sentido de que os mesmos implementem programas de 

gestão documental a níveis satisfatórios voltados para o usuário. Subjaz a esta discussão 

que para termos arquivos que disponibilizem a informação é preciso que existam 

programas de gestão documental eficazes para garantir ao cidadão a informação que a 

LAI preconiza (informação verdadeira, íntegra, autêntica, confiável ao cidadão). 

Segundo alguns autores citados, o Estado brasileiro não tem uma tradição de 

zelar pela memória arquivística do país, principalmente quando os acervos estão sob 

custódia de instituições arquivísticas das unidades da federação. Muitos municípios 

sequer possuem arquivos sob seus domínios, tornando-se difícil a preservação dos 

acervos, embora o Arquivo Nacional tenha dedicado políticas de treinamento e de 

capacitação para a criação de arquivos municipais.  

Conforme observamos no capítulo seis sobre a situação dos acervos 

arquivísticos no Brasil, a estrutura administrativa da administração pública federal é 

muito complexa, o que evidencia o desafio imposto ao Arquivo Nacional e ao 

CONARQ. Por outro lado, é preciso haver maior comprometimento de todos os 

envolvidos com a questão da eficiência e eficácia da LAI (Estado, instituições, 

servidores, órgãos fiscalizadores, cidadãos, sociedade civil). 

A LAI tem a intenção de garantir aos cidadãos o acesso às informações públicas 

como um direito fundamental e uma ferramenta essencial para o pleno exercício da 

democracia. Para isso, algumas questões devem ser relacionadas ao fortalecimento da 

administração pública evidenciando uma aproximação maior entre o Estado e o cidadão. 

Neste sentido, alguns benefícios podem ser esperados por parte dos cidadãos: melhoria 

na gestão pública; diminuição da corrupção; controle social das atividades públicas; 

contribuição para a garantia de outros direitos; fortalecimento da democracia 

participativa; empoderamento da população; dentre outros. 

Analisando a LAI na perspectiva de sua eficácia e eficiência, percebemos que a 

mesma cumpre a maioria dos quesitos apresentados por Mendel (2009), Reyes Olmedo 

(2004) e pela Open Society Institute, de acordo com o quadro 10 deste estudo (página 
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101). Outro ponto positivo refere-se ao fato de que, segundo relatório da CGU (2013) 

sobre o primeiro ano de funcionamento da lei, a maioria dos pedidos de acesso foi 

respondida dentro dos prazos estabelecidos pela LAI. A Lei nº 12.527/2011 tendo sido a 

nonagésima lei de acesso à informação aprovada no mundo, incorporou várias 

características positivas de outras leis nacionais. 

Com relação aos resultados quantitativos específicos desta dissertação 

abordando a temática da contratação de arquivistas, no capítulo 10, a explicação para o 

fato do Ministério da Educação ter solicitado mais vagas ao Poder Executivo federal 

pode ter sido a adoção em comum do plano de classificação e da TTD pelas Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFE) e pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IF). É possível perguntar se os outros ministérios já possuíam arquivistas o 

suficiente em seus quadros de pessoal e, por isso, a oferta de vagas foi menor do que no 

Ministério da Educação. 

Em relação ao total de vagas distribuídas entre 2006 a 2014, podemos dizer que 

apesar da inconstância na sua distribuição, há de se ressaltar que a política do governo 

federal que, a partir de 2003, passou a substituir a mão de obra terceirizada por 

servidores concursados, não só na área arquivística, mas em todas as áreas, pode ser 

também um motivo de aumento do número de arquivistas, principalmente nos anos de 

2006, 2008 e 2009.  

Realizando a consulta nas fontes do DOU, Seção III, verificou-se maior número 

de oportunidades de vagas nos anos de 2006, 2008 e 2009, todos anteriores à LAI. 

Nestes anos, conforme resumo do quadro oito (página 95), percebemos que o assunto de 

aprovação de uma Lei de Acesso à Informação para o Brasil estava em fase de 

discussão no Executivo e no Congresso Nacional. Podemos atribuir a pareceria 

realizada entre a CGU e a UNESCO, em 2010, como fator fundamental para a 

administração pública federal aprovar a LAI, em 2011. 

A partir desta dissertação pode-se pensar em outras possibilidades de 

aprofundamento de estudo: a análise de nomeações e posses nas instituições que 

publicaram vagas em cadastro de reserva, bem como averiguar se houve nomeações e 

posses além do número de cargos oferecidos pelas instituições; analisar os concursos 

para técnicos em arquivo; utilizar a metodologia deste estudo voltada para a esfera 

estadual e/ou municipal etc. 

Ficou evidente que nos governos Lula e Dilma Rousseff houve a manutenção de 

uma política voltada para a contratação de servidores por intermédio de concursos 
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públicos, mesmo com a crise econômica vivida pelo país mais intensamente em 2013 e 

2014. Porém, o tema da terceirização dos serviços públicos voltou a ser discutido no 

Congresso Nacional por meio do PL 4.330/2004, aprovado na Câmara dos Deputados e 

ainda passível de veto pela Presidência da República durante a finalização desta 

dissertação. Em princípio, tal PL atingirá as empresas públicas e as sociedades de 

economia mista da União, além de estados, municípios e do Distrito Federal. A sua 

aprovação pode pôr em risco a política de aparelhamento funcional. A reposição de 

pessoal nos governos Lula e Dilma Rousseff, influenciou, mesmo que indiretamente, a 

contratação de arquivistas para a implementação da Lei nº 12.527/2011. 

Neste estudo, partimos da hipótese que a LAI teria proporcionado o aumento de 

arquivistas no serviço público. Supusemos que os gestores teriam, imediatamente, a 

necessidade de contratar mais desses profissionais para organizar os acervos 

arquivísticos e, assim, atender a demanda da LAI com mais eficiência. Porém não se 

comprovou esta suposição, ou seja, não houve o “boom” esperado na contratação desses 

profissionais. 

Não podemos considerar um erro epistemológico o fato da LAI não ter 

provocado o aumento no número de contratações de arquivistas, conforme sugerido 

neste estudo. Através desta dissertação foi possível verificar que, embora a nossa 

hipótese parecesse estar equivocada, desconstrói certos pressupostos que nós arquivistas 

temos em relação às nossas expectativas. O administrador ou gestor público não viu 

imediatamente na LAI uma necessidade de gestão. Não observou, também, na 

necessidade de gestão, a contratação de mais arquivistas de forma imediata.  

Conforme salientou Gadelha (2014) em seu estudo, algumas instituições 

públicas repassaram para as suas ouvidorias a responsabilidade de responder às questões 

dos pedidos de acesso à informação. Porém, é importante reiterar que os arquivistas 

devem assumir seu papel de proatividade perante as demandas da LAI. Torna-se 

relevante que a instituição como um todo esteja bem articulada, integrada e disposta a 

atender as novas demandas de acesso e uso da informação pública. O arquivista deve 

assumir a responsabilidade de articulador entre o SIC e os setores que produzem, 

recebem e custodiam a informação necessitada pelo cidadão. 

A LAI provavelmente mudará a relação entre os arquivistas e os usuários. Estes 

profissionais e demais profissionais da informação estarão preparados para esta nova 

relação com o usuário? Será que os setores de atendimento aos usuários estão se 

modificando em função da LAI? 
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Talvez seja necessário criar a figura do arquivista de referência, adaptando as 

funções de um bibliotecário de referência. O arquivista deverá dar assistência aos 

usuários no uso das fontes de pesquisa de um arquivo. Este profissional com a nova 

função de referência terá um papel muito importante: será o intermediário entre a 

informação e o usuário, ou seja, será capaz de suprimir a necessidade informacional 

desse usuário. 

Ainda com uma expectativa positiva, espera-se que nos próximos anos a 

conscientização da importância do papel do arquivista nas instituições seja revertida em 

aumento na oportunidade de novos cargos para este especialista. Aguarda-se que o 

arquivista assuma seu papel de ator principal frente à organização dos acervos 

arquivísticos, através da gestão documental, e que sinalizem junto às autoridades 

superiores a necessidade de se contratar mais profissionais para contribuir com o bom 

andamento da LAI.  

Tendo em vista os fatos apresentados, pode-se perguntar também: será que há 

qualidade na disponibilização da informação ao cidadão? 

A partida deste trabalho foi de forma positiva. Acreditava-se que haveria uma 

expansão considerável nas contratações de arquivistas, o que não aconteceu. Freitas 

(2001) observou em sua tese que também o Livro Verde da Sociedade da Informação 

não aumentou automaticamente o número de profissionais da informação com 

visibilidade. 

Continuemos pesquisando. 

  



181 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ALMEIDA, Paulo Roberto de. Sobre políticas de governo e políticas de Estado: distinções 

necessárias. Disponível em: http://imil.org.br/artigos/sobre-politicas-de-governo-e-politicas-de-

estado-distincoes-necessarias/. Acesso em: 14 de janeiro de 2015. 

 

 

AMORIM NETO, Miguel R. Organização do Conhecimento na Ciência da Informação: 

uma análise métrica nos periódicos brasileiros (1972-2012). 2013. 176. Dissertação (Mestrado 

em Ciência da Informação)- Instituto de Artes e Comunicação Social, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2013. 
 

 

ANGÉLICO, Fabiano. Lei de Acesso à Informação Pública e seus possíveis desdobramentos 

para a accountability democrática no Brasil. Dissertação (CMAPG) - Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo. 2012. 

 

 

ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. Ciência da Informação como campo integrador para as áreas 

de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia. Revista Inf. Inf., Londrina, v. 15, n. 1, p. 

173-189, jun./jul. 2010. Disponível em: 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/4744/5885. Acesso em: 10 de 

março de 2015.  

 

 

ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Rio 

de Janeiro, Arquivo Nacional, 2005. 232 p. (Publicações Técnicas, 51). 

 

 

______. Regimento Interno do Arquivo Nacional. Disponível em: 

http://www.arquivonacional.gov.br/media/2010/portaria_n_2433__regimento_interno_do_an__

24_10_2011.pdf. Acesso em: 23 de fevereiro de 2015. 

 

 

ARTIGO 19. Análise do Projeto de Lei de Acesso à Informação Pública. Disponível em: 

http://www.artigo19.org/site/documentos/analise_do_projeto_de_lei_de_acesso_a_info_publica.

pdf. Acesso em: 06 de abril de 2014. 

 

 

______. Entendendo a Lei Geral de Acesso à Informação. Disponível em: 

http://artigo19.org/doc/entenda_a_lei_final_web.pdf. Acesso em: 06 de abril de 2014. 

 

 

______. Liberdade de Informação: participação e controle social da administração pública. 

Disponível em: http://artigo19.org/wp-

content/uploads/2013/04/Participa%C3%A7%C3%A3o_e_Controle_Social_da_Administra%C

3%A7%C3%A3o_P%C3%BAblica.pdf. Acesso em: 31 de março de 2014. 

 

 

______. Leis de Acesso à Informação: dilemas de implementação. Disponível em: 

http://artigo19.org/doc/Estudos%20em%20Liberdade%20de%20Informa%C3%A7%C3%A3o

%201%20(web).pdf. Acesso em: 26 de junho de 2014. 

http://imil.org.br/artigos/sobre-politicas-de-governo-e-politicas-de-estado-distincoes-necessarias/
http://imil.org.br/artigos/sobre-politicas-de-governo-e-politicas-de-estado-distincoes-necessarias/
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/4744/5885
http://www.arquivonacional.gov.br/media/2010/portaria_n_2433__regimento_interno_do_an__24_10_2011.pdf
http://www.arquivonacional.gov.br/media/2010/portaria_n_2433__regimento_interno_do_an__24_10_2011.pdf
http://www.artigo19.org/site/documentos/analise_do_projeto_de_lei_de_acesso_a_info_publica.pdf
http://www.artigo19.org/site/documentos/analise_do_projeto_de_lei_de_acesso_a_info_publica.pdf
http://artigo19.org/doc/entenda_a_lei_final_web.pdf
http://artigo19.org/wp-content/uploads/2013/04/Participa%C3%A7%C3%A3o_e_Controle_Social_da_Administra%C3%A7%C3%A3o_P%C3%BAblica.pdf
http://artigo19.org/wp-content/uploads/2013/04/Participa%C3%A7%C3%A3o_e_Controle_Social_da_Administra%C3%A7%C3%A3o_P%C3%BAblica.pdf
http://artigo19.org/wp-content/uploads/2013/04/Participa%C3%A7%C3%A3o_e_Controle_Social_da_Administra%C3%A7%C3%A3o_P%C3%BAblica.pdf
http://artigo19.org/doc/Estudos%20em%20Liberdade%20de%20Informa%C3%A7%C3%A3o%201%20(web).pdf
http://artigo19.org/doc/Estudos%20em%20Liberdade%20de%20Informa%C3%A7%C3%A3o%201%20(web).pdf


182 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 

documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002.  

 

 

______. NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio 

de Janeiro, 2002.  

 

 

______. NBR 14724: informação e documentos: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de 

Janeiro, 2011.  

 

 

______. NBR 15287: informação e documentação: dissertação de pesquisa: apresentação. Rio 

de Janeiro, 2006. 

 

 

ATIENZA, Cecília Andreotti. Documentação jurídica: introdução à análise e indexação de 

atos legais. Rio de Janeiro: Achiamé, 1979. 

 

 

BANISAR, David. Freedom of information around the world: a global survey of access to 

government information laws. Washington DC: Privacy International and Electronic Privacy 

Information Center, 2006. Disponível em: 

http://www.freedominfo.org/documents/global_survey2006.pdf. Acesso em: 20 de julho de 

2014. 

 

 

BARBOSA, Antonio José. O Federalismo Brasileiro. Disponível em: 

http://www12.senado.leg.br/jovemsenador/arquivos/o-federalismo-brasileiro Acesso em: 14 de 

janeiro de 2015. 

 

 

BARRETO, Aldo de Albuquerque. Os agregados de informação – Memórias, esquecimentos e 

estoques de informação. DataGramaZero Revista Ciência da Informação – v. 1, n.3, jun/00. 

 

 

BELKIN, N; ROBERTSON, S. Information concepts for information science. Journal of 

Documentation, v. 34, p. 54-85, 1976. 

 

 

BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Arquivos permanentes: tratamento documental. São Paulo: 

Queiroz, 1991. 198 p. 

 

 

BOBBIO, Norberto. O Conceito de Sociedade Civil. Rio de Janeiro, Editora Graal (Coleção 

Biblioteca de Ciências, v. n. 23), 2ª edição, 1982, 77 p. 

 

 

______. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro, Editora Campus, 3ª edição, 1992, 222 p. 

 

 

BORGES, Vera. Os desafios das profissões em geral e do grupo informacional da 

Informação-Documentação (à luz dos contributos da sociologia das profissões). Disponível 

em: http://blx.cm-lisboa.pt/fotos/gca/1215610323desafios_bibliotecarios_cml.pdf. Acesso em: 

25 de março de 2015. 

http://www.freedominfo.org/documents/global_survey2006.pdf
http://www12.senado.leg.br/jovemsenador/arquivos/o-federalismo-brasileiro
http://blx.cm-lisboa.pt/fotos/gca/1215610323desafios_bibliotecarios_cml.pdf


183 

 

BORKO, H. Information Science: What is it? American Documentation, v.19, n.1, p.3-5, Jan. 

1968. (Tradução Livre). Disponível em: 

http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/%20164799/mod_resource/content/1/BORKO_Infor

mation%20science%20what%20is%20it%20.pdf. Acesso em: 05 de janeiro de 2015. 

 

 

BOURDIEU, Pierre. Introdução a uma sociologia reflexiva. In: ______. O poder simbólico. 

Lisboa: Dlfel; Rio de Janeiro: Bertrand, 1989, p.17-73. 

 

 

BRAMAN, Sandra. Defining Information Policy. Journal of Information Policy, p. 1-5, 2011. 

 

 

BRANDÃO, Zaia. A construção de um objeto de pesquisa: problematizando a 

interdisciplinaridade. In: ______. Pesquisa em Educação: conversas com pós-graduandos. Rio 

de Janeiro: PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2002. Cap.3, p.45-60. 

 

 

BRASIL. Controladoria Geral da União. Política Brasileira de Acesso à Informações 

Públicas: garantia democrática do direito à informação, transparência e participação 

cidadã. Disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-

apoio/publicacoes/acesso-a-informacao/politica-brasileira-de-acesso-a-informacoes-publicas-

garantia-democratica-do-direito-a-informacao-transparencia-e-participacao-cidada-2013-

unesco-e-cgu. Acesso em: 20 de março de 2015. 

 

 

______. Controladoria Geral de União – Apresentação da Cartilha de Acesso à Informação. 

Brasília, DF: CGU, 2011.  24 p. Disponível em:  

http://www.cgu.gov.br/acessoainformacao/materiais-interesse/CartilhaAcessoaInformacao.pdf. 

Acesso em: 28 de maio de 2013. 

 

 

______. Relatório de Implementação da Lei nº 12.527/2011. Disponível em: 

http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-conteudo/publicacoes/relatorio-2-anos-lai-

web.pdf. Acesso em: 10 de janeiro de 2015. 

 

 

______. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccvil_03/constituicao/constitui%c3%a7aohtm. Acesso em: 20 de 

abril de 2012. 

 

 

______. Decreto nº 82.590, de 06 de novembro de 1978. Regulamenta a Lei nº 6.546, de 04 de 

julho de 1978, que dispõe sobre a regulamentação das profissões de Arquivista e de Técnico de 

Arquivo. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D82590.htm. 

Acesso em: 05 de janeiro de 2015. 

 

 

______. Decreto nº 2.134, de 24 de janeiro de 1997. Regulamenta o art. 23 da Lei nº 8.159, de 

8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a categoria dos documentos públicos sigilosos e o acesso 

a eles, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2134.htm. Acesso em: 24 de junho de 2014. 

 

 

http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/%20164799/mod_resource/content/1/BORKO_Information%20science%20what%20is%20it%20.pdf
http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/%20164799/mod_resource/content/1/BORKO_Information%20science%20what%20is%20it%20.pdf
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/acesso-a-informacao/politica-brasileira-de-acesso-a-informacoes-publicas-garantia-democratica-do-direito-a-informacao-transparencia-e-participacao-cidada-2013-unesco-e-cgu
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/acesso-a-informacao/politica-brasileira-de-acesso-a-informacoes-publicas-garantia-democratica-do-direito-a-informacao-transparencia-e-participacao-cidada-2013-unesco-e-cgu
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/acesso-a-informacao/politica-brasileira-de-acesso-a-informacoes-publicas-garantia-democratica-do-direito-a-informacao-transparencia-e-participacao-cidada-2013-unesco-e-cgu
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/acesso-a-informacao/politica-brasileira-de-acesso-a-informacoes-publicas-garantia-democratica-do-direito-a-informacao-transparencia-e-participacao-cidada-2013-unesco-e-cgu
http://www.cgu.gov.br/acessoainformacao/materiais-interesse/CartilhaAcessoaInformacao.pdf
http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-conteudo/publicacoes/relatorio-2-anos-lai-web.pdf
http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-conteudo/publicacoes/relatorio-2-anos-lai-web.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccvil_03/constituicao/constitui%c3%a7aohtm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D82590.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2134.htm


184 

 

______. Decreto n° 2.910, de 29 de dezembro de 1998. Estabelece normas para a salvaguarda 

de documentos, materiais, áreas, comunicações e sistemas de informação de natureza sigilosa, e 

dá outras providências. Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/52697/decreto-

2910-98. Acesso em: 20 de abril de 2012. 

 

 

_______. Decreto n° 4.553 de 27 de dezembro de 2002. Dispõe sobre a salvaguarda de dados, 

informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do 

Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=48. Acesso em: 25 

de abril de 2012. 

 

 

______. Decreto nº 5.301, de 09 de dezembro de 2004. Regulamenta o disposto na Medida 

Provisória nº 228, de 09 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a ressalva prevista na parte 

final do disposto no inciso XXXIII do art. 5
o
 da Constituição, e dá outras providências. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5301.htm. 

Acesso em 24 de junho de 2014. 

 

 

_______. Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009. Estabelece medidas organizacionais para 

o aprimoramento da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, dispõe sobre 

normas gerais relativas a concursos públicos, organiza sob a forma de sistema as atividades de 

organização e inovação institucional do Governo Federal, e dá outras providências. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6944.htm. Acesso em: 

06 de janeiro de 2015.  

 

 

_______. Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012. Regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, que dispões sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 

5º, no inciso II, do parágrafo 3º do art. 37 e no parágrafo 2º do art. 216 da Constituição Federal. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccvil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7724.htm. 

Acesso em 19 de maio de 2012. 

 

 

_______. Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012. Regulamenta procedimentos para 

credenciamento de segurança e tratamento de informação classificada em qualquer grau de 

sigilo, e dispõe sobre o Núcleo de Segurança e Credenciamento. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7845.htm. Aceso em: 

24 de junho de 2014. 

 

 

_______. Escola Nacional de Administração Pública. Servidores públicos federais – perfil 

2013. Disponível em: 

http://enap.gov.br/images//131004_cartilha_servidores_publicos_federais.pdf. Acesso em: 10 de 

março de 2015. 

 

 

_______. Lei nº 6.546, de 04 de julho de 1978. Dispõe sobre a regulamentação das profissões 

de Arquivista e de Técnico de Arquivo, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1970-1979/L6546.htm. Acesso em: 05 de janeiro de 

2015. 

 

 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5301.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6944.htm
http://www.planalto.gov.br/ccvil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7724.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7845.htm
http://enap.gov.br/images/131004_cartilha_servidores_publicos_federais.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1970-1979/L6546.htm


185 

 

_______. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L8112cons.htm. Acesso em: 06 de janeiro de 

2015. 

 

 

_______. Lei n° 8.159 de 08 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política nacional de arquivos e 

dá outras providências. Disponível em: 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=48. Acesso em: 25 

de abril de 2012. 

 

 

_______. Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos 

do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8745cons.htm. Acesso em: 06 de janeiro de 2015.   

 

 

_______. Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as eleições. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9504.htm. Acesso em: 16 de abril 

de 2015. 

 

 

_______. Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003. Dispõe sobre a organização da Presidência da 

República e dos Ministérios, e dá outras providências. Disponível em 

http://planato.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.683.htm. Acesso em 10 de janeiro de 2012. 

 

 

_______. Lei n° 11.111, de 5 de maio de 2005. Regulamenta a parte final do disposto no inciso 

XXXIII do caput do art. 5o da Constituição Federal e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11111.htm. Acesso em: 20 de 

abril de 2012. 

 

 

_______. Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no 

inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II, do parágrafo 3º do art. 37 e no parágrafo 2º do art. 216 da 

Constituição Federal; Altera a Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, 

de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras 

providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2011/Lei/L12527.htm.  Acesso em: 20 de maio de 2012. 

 

 

_______. Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011. Cria a Comissão Nacional da Verdade no 

âmbito da Casa Civil da Presidência da República. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12528.htm. Acesso em: 15 de 

abril de 2015. 

 

 

_______. Instituto de pesquisa Econômica Aplicada. Ocupação no Setor Público Brasileiro: 

tendências recentes e questões em aberto. Comunicados do IPEA nº 110, set. 2011. Disponível 

em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/110908_comunicadoipea110.p

df. Acesso em 07 de abril de 2015.  

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8745cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9504.htm
http://planato.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12528.htm
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/110908_comunicadoipea110.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/110908_comunicadoipea110.pdf


186 

 

_______. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Portaria nº 450, de 06 de 

novembro de 2002. Estabelece normas gerais para realização de concursos públicos, no âmbito 

da Administração Pública federal direta, autárquica e Fundacional. Disponível em: 

F9790C9F55DAC02483256C6B003872C7==Portaria==450-2002.pdf. Acesso em: 06 de 

janeiro de 2015.  

 

 

_______. Boletim Estatístico de Pessoal e Informações Organizacionais, v. 19, n. 221, parte 

1, set. 2014. Disponível em: 

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/servidor/publicacoes/boletim_esta

tistico_pessoal/2014/bol221_set2014_parte_ii.pdf/view. Acesso em 07 de abril de 2015. 

 

 

_______. Boletim Estatístico de Pessoal e Informações Organizacionais, v. 19, n. 223, parte 

2, nov. 2014. Disponível em: 

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/servidor/publicacoes/boletim_esta

tistico_pessoal/2014/bol223_nov2014_parte_ii.pdf/view. Acesso em 07 de abril de 2015.  

 

 

BURKE, Colin. History of Information Science. Annual Review of Information Science and 

Technology, University of Maryland, Baltimore County, Vol.41, p. 3-53, 2007. 

 

 

BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento: de Gutenberg a Diderot. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2003. 

 

 

BUSQUET, Leandro Martins Cota. Bibliotecas universitárias e o impacto de políticas 

públicas do ensino superior: o caso da BCG/UFF. Dissertação (Mestrado em Ciência da 

Informação)- Instituto de Artes e Comunicação Social, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2012. 

 

 

CAPURRO, Rafael. Epistemologia e Ciência da Informação. 2003. Disponível em: 

http://www.capurro.de/enancib_p.htm.  Acesso em: 15 de março de 2013. 

 

 

CARDOSO, Denise. A sociologia das profissões de Eliot Freidson: uma aplicação à análise 

do serviço social como profissão no Brasil contemporâneo. Dissertação (Mestrado em Serviço 

Social), Universidade Federal de Santa Catarina, 2005, 141 p. 

 

 

CARVALHO, Priscila Freitas de. Os efeitos da lei de acesso à informação na gestão das 

informações arquivísticas: caso da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 
Qualificação para Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação), Universidade Federal 

Fluminense, 2014, 179 p. 

 

 

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede - A Era da Informação: economia, sociedade e 

cultura. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

 

 

CASTORIADIS, Cornelius. A polis grega e a criação da democracia. In: _______. As 

encruzilhadas do labirinto II: os domínios do homem. Editora Paz e Terra. Rio de Janeiro, 

1997, p. 268-313. 

file:///C:/Users/Bira/Downloads/F9790C9F55DAC02483256C6B003872C7==Portaria==450-2002.pdf
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/servidor/publicacoes/boletim_estatistico_pessoal/2014/bol221_set2014_parte_ii.pdf/view
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/servidor/publicacoes/boletim_estatistico_pessoal/2014/bol221_set2014_parte_ii.pdf/view
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/servidor/publicacoes/boletim_estatistico_pessoal/2014/bol223_nov2014_parte_ii.pdf/view
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/servidor/publicacoes/boletim_estatistico_pessoal/2014/bol223_nov2014_parte_ii.pdf/view
http://www.capurro.de/enancib_p.htm


187 

 

CASTRO, Celso. Pesquisando em Arquivos. Coleção Passo a Passo – Ciências Sociais, nº 82. 

Jorge Zahar Ed., 2008, 35 p. 

 

 

CEPIK, Marco. Direito à informação: situação legal e desafios. Informática Pública, Belo 

Horizonte - MG, v. 02, n. 02, p. 43-56, 2000. Disponível em:  

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/31106-34214-1-PB.pdf. Acesso em: 29 

de abril de 2012. 

 

 

_______. Segredos Públicos: um dilema democrático. Disponível em: 

http://www.insightinteligencia.com.br/14/PDFs/pdf12.pdf. Acesso em: 29 de abril de 2012. 

 

 

CHOO, Chun Wei. A organização do conhecimento: como as organizações usam a 

informação para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões. São Paulo: Senac, 

São Paulo, 2003. 

 

 

CLÈVE, Clèmerson Merlin; FRANZONI, Júlia Ávila. Administração Pública e a nova Lei de 

Acesso à Informação. Fórum de Direito Público, Interesse Público. Belo Horizonte, ano 15, 

n. 79, maio / jun. 2013. Disponível em: http://www.editoraforum.com.br/ef/wp-

content/uploads/2013/10/Direito-Publico-Administracao-Publica-e-a-nova-Lei-de-Acesso-a-

Informacao.pdf . Acesso em: 28 de fevereiro de 2014. 

 

 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS. Princípios de Acesso aos Arquivos: 

Comitê de boas práticas e normas – Grupo de Trabalho sobre acesso. Disponível em: 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/media/publicacoes/princpios_de_acesso.pdf. Acesso 

em: 15 de janeiro de 2014. 

 

 

______. Princípios de Acesso aos Arquivos: orientação técnica para gestão de arquivos com 

restrições. Disponível em: 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/media/publicacoes/principios_de_acesso_aos_arquiv

os.pdf. Acesso em: 22 de setembro de 2014. 

 

 

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS. Propostas e moções da I Conferência Nacional 

de Arquivos – I CNARQ. Disponível em: http://www.arquivista.net/2011/12/19/propostas-e-

mocoes-aprovadas-no-i-cnarq/. Acesso em: 23 de março de 2014. 

 

 

______. Câmara Técnica de Documentos eletrônicos. e-ARQ Brasil: Modelo de Requisitos 

para sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos. Rio de Janeiro: Arquivo 

Nacional, 2001. 134 p. 

 

 

______. Carta para a Preservação do patrimônio arquivístico digital: preservar para 

garantir o acesso. 2004. 

 

 

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

(Brasil). Classificação das Áreas do Conhecimento. Brasília, CNPq, versão 2012.  Disponível 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/31106-34214-1-PB.pdf
http://www.editoraforum.com.br/ef/wp-content/uploads/2013/10/Direito-Publico-Administracao-Publica-e-a-nova-Lei-de-Acesso-a-Informacao.pdf
http://www.editoraforum.com.br/ef/wp-content/uploads/2013/10/Direito-Publico-Administracao-Publica-e-a-nova-Lei-de-Acesso-a-Informacao.pdf
http://www.editoraforum.com.br/ef/wp-content/uploads/2013/10/Direito-Publico-Administracao-Publica-e-a-nova-Lei-de-Acesso-a-Informacao.pdf
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/media/publicacoes/princpios_de_acesso.pdf
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/media/publicacoes/principios_de_acesso_aos_arquivos.pdf
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/media/publicacoes/principios_de_acesso_aos_arquivos.pdf
http://www.arquivista.net/2011/12/19/propostas-e-mocoes-aprovadas-no-i-cnarq/
http://www.arquivista.net/2011/12/19/propostas-e-mocoes-aprovadas-no-i-cnarq/


188 

 

em: http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf. Acesso 

em: 09 de março de 2015. 

 

 

CORDEIRO, Helena Cristina Duarte. Direito à informação: um estudo informétrico na base 

RVBI (1988-2010). Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Universidade Federal 

Fluminense, 2012. 

 

 

COSTA, Célia Maria Leite. Acesso à informação nos arquivos brasileiros: retomando a questão. 

Estudos Históricos. Rio de Janeiro, n° 32, 2003. 

 

 

COSTA, Luciana Ferreira da; RAMALHO, Francisca Arruda; SILVA, Alan Curcino Pedreira 

da. Para além dos estudos de uso da informação arquivística: a questão da acessibilidade. 

Disponível em: http:www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0100-196... Acesso em: 

02 de maio de 2012. 

 

 

COSTA, Valeriano Mendes Ferreira. O novo enfoque do Banco Mundial sobre o Estado.  

Revista Lua Nova, nº 44, p. 5-26, São Paulo, 1998. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ln/n44/a02n44.pdf. Acesso em: 07 de março de 2014. 

 

 

COUTURE, Carol; ROSSEAU, Jean-Yves. Os fundamentos da disciplina arquivística. 

Lisboa: Dom Quixote, 1998. 

 

 

COX, Richard J. Closing an Era: Historical Perspectives on Modern Archives and Records 

Management. Westport: Greenwood press, 2000. 

 

 

CRUZ, Emília Barroso.  O direito à informação governamental: questões acerca da positividade 

e legitimação de um direito fundamental.  Liinc em Revista. Rio de Janeiro, v.9, n.2, p. 370-

382, novembro 2013. Disponível em: 

http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/580/425 . Acesso em: 22 de fevereiro 

de 2014. 

 

 

CUNHA, Murilo Bastos da; CAVALCANTI, Cordélia Robalinho de Oliveira. Dicionário de 

biblioteconomia e arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos Livros, 2008. 451 p. 

 

 

DELEUZE, Gilles. Foucault. Minas Gerais, Editora Vega (Coleção Perfis), 2ª edição, 1998, 

181 p. 

 

 

DESLANDES, Suely F. O projeto de pesquisa como exercício científico e artesanato 

intelectual. In: MINAYO, Ma. Cecília de S. (Org.) Pesquisa social: teoria, método e 

criatividade. 30 ed. Petrópolis: Vozes, 2011. Cap.2, p.31-60. 

 

 

DOLLAR, Charles M. Archivists and records managers in the Information Age. Archivaria, v. 

36. Autumm, p. 37-52, 1993. 

 

http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ln/n44/a02n44.pdf
http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/580/425


189 

 

DUBY, Georges. A história continua. Rio de Janeiro: Zahar, 1993. 

 

 

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

práticos. Arquivo e Administração, Rio de Janeiro, v. 10-14, n. 1, p. 14-33, abr. 1982/ago. 

1986. 

 

 

EUA. Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia. 16 de junho de 1776. Disponível em: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/counter/Doc_Histo/texto/Povo_Virginia.html. Acesso em: 

30 de março de 2012. 

 

 

FARRADANE, J. Towards a true information scientist. Information Scientist, v. 10, p. 91-

101, 1976. 

 

 

FERNANDES, Geni Chaves. O que é Ciência da Informação: identificação através de 

relações conceituais a partir de três visões. Dissertação de Mestrado apresentada ao 

IBICT/UFRJ, Rio de Janeiro, 1993. 

 

 

FILGUEIRAS, Fernando. Além da transparência: accountability e política de publicidade. 

Revista Lua Nova, nº 84, p. 65-94, São Paulo, 2011. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ln/n84/a04n84.pdf. Acesso em: 09 de março de 2014. 

 

 

FONSECA, Maria Odila. Arquivologia e Ciência da Informação. Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 2004. 124p. 

 

 

________. Direito à Informação: acesso aos arquivos municipais no Brasil. Dissertação 

(Mestrado em Ciência da Informação). Universidade Federal do Rio de Janeiro e Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, RJ, 1996. 

 

 

________. Informação, Arquivos e Instituições Arquivísticas. Arquivo e Administração. v.1. 

n.1. jan/jun 1998. 

 

 

________. Informação e direitos humanos: acesso à informação arquivística. Revista Ciência 

da Informação, v. 28, n.2, Brasília: IBCT, 1999. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ci/v28n2/28n2a07.pdf. Acesso em: 15 de janeiro de 2013. 

 

 

________. Ciência da Informação: denominação de curso e diretrizes curriculares. 

Transinformação, v. 14, n. 1, p. 101-14, já./ju., 2002. Disponível em: http://periodicos.puc-

campinas.edu.br/seer/index.php/transinfo/article/.../1486. Acesso em: 05 de março de 2015. 

 

 

FONSECA, Maria Odila; JARDIM, José Maria. As relações entre a Arquivística e a Ciência da 

Informação. INFORMARE – Cad. Prog. Pós-Graduação. Ciência da Informação. Rio de 

janeiro, v. 1, p. 41-50, já./jun., 1995. 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/ln/n84/a04n84.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ci/v28n2/28n2a07.pdf
http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/transinfo/article/.../1486
http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/transinfo/article/.../1486


190 

 

________. O Ensino da Arquivologia e a Literatura Arquivística. In: José Maria Jardim e Maria 

Odila Fonseca (orgs) A formação do Arquivista no Brasil. Niterói: EdUFF, 1999, p. 181 -189. 

 

 

FONSECA, Vitor Manoel Marques da. A gestão do acesso e representação da informação na 

revisão teórico-metodológica da Arquivologia. Revista Eletrônica Documento/Monumento, 

v. 5, p. 125-132, 2011. 

 

 

________. Tendências da normalização nas práticas de descrição arquivística. In: FREITAS, L. 

S., MARCONDES, C.H., RODRIGUES, A.C. (orgs.). Documento: gênese e contextos de uso. 

Niterói: EdUFF, 2010, p. [247]-260. (Estudos da informação; v. 1) 

 

 

FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro, Editora Forense Universitária, 

6ª edição, 2000, 240 p. 

 

 

FRANÇA. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 26 de agosto de 1789. 

Disponível em: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/counter/Doc_Histo/texto/Direitos_homem_cidad.html. 

Acesso em: 30 de março de 2012. 

 

 

FREITAS, Lídia Silva de. Na teia dos sentidos: análise do discurso da Ciência da Informação 

sobre a atual condição da informação. Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação) 

Universidade de São Paulo, 2001. 

 

 

________. O dispositivo de arquivo: a construção histórico-discursiva do documento e do fato. 

In: ____, MARCONDES, C.H., RODRIGUES, A.C. (orgs.). Documento: gênese e contextos 

de uso. Niterói: EdUFF, 2010, p. [141]-160. (Estudos da informação; v. 1) 

 

 

________. Sentido da história e história dos sentidos da Ciência da informação: um esboço 

arqueológico. Morpheus: Revista eletrônica em ciências humanas, v. 2, n. 2, 2003. Disponível 

em: http://www.unirio.br/morpheusonline/Numero02-2003/lidiafreitas.htm. Acesso em: 12 de 

maio de 2013. 

 

 

FREITAS, L. S.; GOMES, S. L. R. Quem decide o que é memorável: a memória de setores 

populares e os profissionais da informação. In: 1. Foro Social de Información, 

Documentación y Bibliotecas, 2004, Buenos Aires. Anais del Foro Social de Información, 

Documentación y Bibliotecas, 2004. 

 

 

FROHMANN, Bernd. A documentação rediviva: prolegômenos a uma (outra) filosofia da 

informação. Morpheus: Revista Eletrônica em Ciências Humanas. Rio de Janeiro, v. 9, n. 14, p. 

227-249, 2012 (Texto original: 2004). 

 

 

_____. Knowledge and power in information science: toward a discourse analysis of the 

cognitive viewpoint. En: R. Capurro, K. Wiegerling, A. Brellochs (Eds.): Informationsethik. 

Konstanz: UVK 273-286. Publicado originariamente bajo el título "The power of imges: a 

http://www.direitoshumanos.usp.br/counter/Doc_Histo/texto/Direitos_homem_cidad.html
http://www.unirio.br/morpheusonline/Numero02-2003/lidiafreitas.htm


191 

 

discourse analysis of the cognitive viewpoint" en: Journal of Documentation, Vol. 48, No. 4, 

1992, 365-386, 1995.  

 

 

_____. Taking information policy beyond information science: applying the actor network 

theory. 23
rd

Annual Conference: Canadian Association form Information, 1995.   

 

 

GADELHA, Adriane da Silva. Impacto da Lei de Acesso: O Serviço de Informação ao 

Cidadão da Universidade Federal Fluminense. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação 

em Arquivologia) – Universidade Federal Fluminense, 2013, 91 p. 

 

 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Regimento Interno da Fundação Oswaldo Cruz – 

FIOCRUZ. Disponível em: 

http://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/Regimento%20Interno%20Fiocr

uz%20-%202003%20-%20MS.pdf. Acesso em: 23 de fevereiro de 2015. 

 

 

GOMES, Claudiana Almeida de Souza. Direito à informação do surdo: usabilidade e 

acessibilidade nos espaços virtuais de bibliotecas universitárias federais brasileiras. Dissertação 

(Mestrado em Ciência da Informação) – Universidade Federal Fluminense, 2013. 

 

 

GONZALEZ de GÓMEZ, M. N. . Regime de informação: construção de um conceito. 

Informação & Sociedade (UFPB. Online), v. 22, p. 43-60, 2012. 

 

 

_________. Novos cenários políticos para a informação. Ciência da Informação, Brasília, 

v.31, n.1, p.27-40, jan./abr. 2002. 

 

 

_________. Para uma reflexão epistemológica acerca da Ciência da Informação. Perspectivas 

em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 6, n. 1, p. 5-18, jan./jun. 2001. 

 

 

________. O caráter seletivo das ações de informação. Informare, vol.5, nº 2.,1999; p. 7-31. 

Disponível em: http://ridi.ibict.br/bitstream/123456789/126/1/GomezInformare1999.pdf. 

Acesso em: 01 de julho de 2013. 

 

 

_________. As relações entre ciência, Estado e sociedade: um domínio de visibilidade para as 

questões de informação. Ciência da Informação, Brasília, v. 32, n.1. p.60-76, jan./abr. 2003. 

 

 

_________. Metodologia de pesquisa no campo da Ciência da Informação. DataGramaZero - 

Revista de Ciência da Informação - v.1 n.6 dez/00. Disponível em: 

http://www.dgz.org.br/dez00/Art_03.htm. Acesso em: 14 de julho de 2014.   
 

 

_________. As ciências sociais e as questões da informação. Morpheus - Revista Eletrônica em 

Ciências Humanas - Ano 09, número 14, 2012. Disponível em: 

http://www4.unirio.br/morpheusonline/numero14-2012/artigos/nelida_pt.pdf. Acesso em: 10 de 

janeiro de 2015. 
 

http://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/Regimento%20Interno%20Fiocruz%20-%202003%20-%20MS.pdf
http://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/Regimento%20Interno%20Fiocruz%20-%202003%20-%20MS.pdf
http://ridi.ibict.br/bitstream/123456789/126/1/GomezInformare1999.pdf
http://www.dgz.org.br/dez00/Art_03.htm
http://www4.unirio.br/morpheusonline/numero14-2012/artigos/nelida_pt.pdf


192 

 

GOUVEIA, Luís Manuel Borges.  Notas de contribuição para uma definição operacional 

(2004). Disponível em: http://www2.ufp.pt/~lmbg/reserva/lbg_socinformacao04.pdf. Acesso 

em: 22 de dezembro de 2008. 

 

 

HEYNEMANN, Cláudia. Pesquisando a memória: o Arquivo Nacional entre a identidade e 

história. Acervo: Arquivo e Cidadania. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, v. 4-5, n. 2-1, 

jul/dez.1989-jan/jun.1990. 

 
 

HJØRLAND, Birger. Theory and metatheory of information science: a new 

interpretation. Journal of Documentation, Vol. 54 Iss: 5, pp.606 – 621, 1998. Disponível em: 

http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/EUM0000000007183. Acesso em: 20 de 

março de 2013. 

 

 

INDOLFO, Ana Celeste.  Dimensões político-arquivísticas da avaliação de documentos na 

administração pública federal (2004-2012).  XIV Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência 

da Informação (ENANCIB 2013). GT 5 – Política e Economia da Informação. Disponível em: 

http://enancib.sites.ufsc.br/index.php/enancib2013/XIVenancib/paper/view/69/171. Acesso em: 

31 de março de 2014. 

 

 

______.  O acesso às informações públicas: retrocessos e avanços da legislação brasileira.  

Informação Arquivística. Rio de Janeiro, RJ, v. 2, n. 1, p. 4-23, jan./jun., 2013. Disponível em: 

http://www.aaerj.org.br/ojs/index.php/informacaoarquivistica/article/view/14/10. Acesso em: 06 

de julho de 2013. 

 

 

_______.  Percepções dos servidores federais sobre a implementação da Lei de Acesso a 

Informação nos serviços arquivísticos. Liinc em Revista. Rio de Janeiro, v.9, n.2, p. 536-550, 

novembro 2013. Disponível em: 

http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/635/435. Acesso em: 22 de fevereiro 

de 2014. 

 

 

_______. O uso das normas arquivísticas no Estado brasileiro: uma análise do Poder 

Executivo Federal. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação). Universidade Federal 

Fluminense e Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Niterói, RJ, 2008. 

 

 

_______. As transformações no cenário arquivístico federal a partir do uso das normas. In: XV 

Congresso Brasileiro de Arquivologia, 2008, Goiânia, GO. Anais do XV Congresso Brasileiro 

de Arquivologia. Rio de Janeiro, RJ: AAB, 2008. 

 

 

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

Pública Federal (2004-2012). Tese (Doutorado em Ciência da Informação). – Programa de 

Pós-Graduação em Ciência da Informação, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Comunicação, Rio de Janeiro, 

2013. 

 

 

http://www2.ufp.pt/~lmbg/reserva/lbg_socinformacao04.pdf
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Hj%C3%B8rland%2C+B
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Hj%C3%B8rland%2C+B
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/EUM0000000007183
http://enancib.sites.ufsc.br/index.php/enancib2013/XIVenancib/paper/view/69/171
http://www.aaerj.org.br/ojs/index.php/informacaoarquivistica/article/view/14/10.%20Acesso%20em:%2006
http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/635/435


193 

 

INTERNACIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). ISO 15489-1: 

International Standard – Information and documentation – Records management – Part I: 

general. 2001. 

 

 

JAPIASSU, Hilton. Interdisciplinaridade e Patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 1976. 

 

 

JARDIM, José Maria. A lei de acesso à informação pública: dimensões político-informacionais. 

XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação – XIII ENANCIB 2012. 
Disponível em: http://obgi.files.wordpress.com/2012/10/jardim-xiii-enancib.pdf. Acesso em: 21 

de novembro de 2012. 

 

 

_______.  A implantação da lei de acesso à informação pública e a gestão da informação 

arquivística governamental.  Liinc em Revista. Rio de Janeiro, v.9, n.2, p. 383-405, novembro 

2013. Disponível em: http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/639/439. 

Acesso em: 24 de dezembro de 2013. 

 

 

________. O acesso à informação arquivística no Brasil: problemas de acessibilidade e 

disseminação. Mesa redonda Nacional de Arquivos. Rio de Janeiro, 1999. 

 

 

________. O inferno das boas intenções: legislação e políticas arquivísticas. In: Mattar, Eliana 

(Org). Acesso à informação e política de arquivos. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003. 

 

 

________. Sistemas e políticas de arquivo no Brasil. Niterói: EDUFF, 1995. 

 

 

________. Transparência e opacidade no Estado do Brasil: uso e desuso da informação 

governamental. Niterói: EDUFF, 1999. 

 

 

________. Políticas públicas de informação: a (não) construção da política nacional de 

arquivos públicos e privados no Brasil (1994-2006). Disponível em: 

http://www.ancib.org.br/media/dissertacao/1738.pdf. Acesso em: 07 de janeiro de 2014. 

 

 

JARDIM, José Maria; FONSECA, Maria Odila. Estudos de usuários em arquivos: em busca de 

um estado de arte. DatagramaZero – Revista de Ciência da Informação, v. 5, n. 5, out. 2004. 

Disponível em: http:www.conarq.arquivonacional.gov.br/out04/art04.htm. Acesso em: 02 de 

maio de 2012. 

 

 

JARDIM, José Maria; FONSECA, Maria Odila. Arquivos. In: CAMPELLO, Bernadete Santos; 

CALDEIRA; Paula da Terra; MACEDO, Vera Amália Amarante (Orgs.). Formas e expressões 

do conhecimento: introdução às fontes de informação. Escola de Biblioteconomia, UFMG, 

Belo Horizonte, 1998, p. 369-389. 

 

 

JARDIM, José Maria; INDOLFO, Ana Celeste. Apresentação da Liinc em Revista. Liinc em 

Revista. Rio de Janeiro, v.9, n.2, p.351-352, novembro 2013. Disponível em: 

http://obgi.files.wordpress.com/2012/10/jardim-xiii-enancib.pdf
http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/639/439
http://www.ancib.org.br/media/dissertacao/1738.pdf


194 

 

http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/634/434 . Acesso em: 22 de fevereiro 

de 2014. 

 

 

JARDIM, José Maria, SILVA, Sérgio Conde de Albite; NHARRELUGA, Rafael Simone. 

Análise de Políticas Públicas: uma abordagem em direção às políticas públicas de informação. 

Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 14, n. 1, p.2-22, 2009. 

Disponível em: http://www.eci.ufmg.br/pcionline/index.php/pci/article/view/743/535. Acesso 

em: 20 outubro 2013. 

 

 

JENKINSON, H. Selected writings of Sir Hilary Jenkinson. Gloucester: Alan Sutton, 1980. 

 

 

KANT, Immanuel. A Paz Perpétua: um projeto filosófico (tradução de Artur Morão). 

Disponível em: http://www.lusosofia.net/textos/kant_immanuel_paz_perpetua.pdf. Acesso em 

26 de abril de 2014. 

 

 

LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Cia. das Letras.1991. 

 

 

LATOUR, Bruno. Ciência em ação: como seguir cientistas...São Paulo:UNESP, 2000. 

 

 

LEDERLE, John W. The HooverCommission: Reports on federal reorganization. Marquette 

Law Review, Michigan, v. 33, n. 2, p. 89-98, 1949. Fall. 

 

 

LIMA, Marcia Heloisa Tavares de Figueredo. Pela reconstrução epistemológica do direito à 

informação: um estudo metainformacional da opinio juris brasileira contemporânea. 2006. 300 

f. Tese (Doutorado) – UFRJ/ECO-CNPq/IBICT. Orientadora Maria Nélida González de Gómez. 

A tese foi defendida em 2004 e a versão final revista em 2006. 

 

 

______. Informação sobre direito à informação: visibilidade da produção brasileira de 1988 a 

2003 a partir de base de dados In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA 

DA INFORMAÇÃO, 8., 2007, Salvador. Anais... Salvador: ANCIB/PPGCI/UFBA, 2007. v.1 

CD. 

 

 

______. Contributo para entender a Ciência da Informação. In: 6. Encontro Nacional de 

Pesquisa em Ciência da Informação, 2005, Florianópolis. Anais ..... Florianópolis : ANCIB; 

UFSC, 2005. Disponível em: 

http://enancib.ibict.br/index.php/enancib/vienancib/paper/view/1686/823. Acesso em: 02 de 

julho de 2013. 

 

 

LIMA, M. H. T. de Figueredo; CORDEIRO, Helena Cristina Duarte; GOMES, Claudiana 

Almeida de Souza; OLIVEIRA, Carlos Eduardo Silva de. Uma Análise do Estatuto Princípio-

Epistemológico do Direito à Informação na Lei de Acesso à Informação (Lei 12527/2011). XIII 

Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação - XIII ENANCIB 2012. GT 1: 

Estudos Históricos e Epistemológicos da Ciência da Informação. Disponível em: 

http://www.eventosecongressos.com.br/metodo/enancib2012/arearestrita/pdfs/19436.pdf. 

Acesso em: 19 de junho de 2014. 

http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/634/434
http://www.eci.ufmg.br/pcionline/index.php/pci/article/view/743/535
http://www.lusosofia.net/textos/kant_immanuel_paz_perpetua.pdf
http://enancib.ibict.br/index.php/enancib/vienancib/paper/view/1686/823
http://www.eventosecongressos.com.br/metodo/enancib2012/arearestrita/pdfs/19436.pdf


195 

 

LIMA, M. H. T. de Figueredo; CORDEIRO, Helena Duarte; GOMES, Claudiana.. 

Antecedentes e perspectivas do direito à informação no Brasil: a Lei de Acesso à Informação 

como marco divisor. In: MOURA, Maria Aparecida (org.). A construção social do acesso 

público à informação no Brasil: conceito, historicidade e repercussões. Belo Horizonte: 

UFMG, 2014. cap. 2, p. 47-70.  

 

 

LOPES, C. A. Estado mínimo, segredo máximo: a reforma do aparelho do Estado e o acesso à 

informação pública no Brasil. In: Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 

(intercom), 29., 2006, Brasília. Anais... Brasília, 2006. Disponível em: 

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2006/resumos/r0351-1.pdf. Acesso em: 06 de 

julho de 2013. 

 

 

___________. Acesso à informação pública e melhoria da qualidade dos gastos públicos – 

literatura, evidências empíricas e o caso brasileiro. Cad. Fin. Públ., Brasília, n. 8, p. 5-40. Dez. 

2007. Disponível em: http://antigo.esaf.fazenda.gov.br/esafsite/publicacoes-esaf/caderno 

financas/CFP8/CFP_n8_art1.pdf. Acesso em: 06 de julho de 2013. 

 

 

MALIN, Ana Maria Barcellos. Reflexões sobre a adesão brasileira ao regime global de acesso à 

informação pública. In: Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência Da Informação (13: Rio de 

Janeiro: 2012). Anais digitais. 14 f. Comunicação oral apresentada ao GT 5: Política e 

economia da informação.  Disponível em 

http://www.eventosecongressos.com.br/metodo/enancib2012/ arearestrita/pdfs/19384.pdf. 

Acesso em 06 de julho de 2013.  

 

 

MALIN, Ana Maria Barcellos; SÁ, Maria Irene da Fonseca e. Lei de acesso à informação: um 

estudo comparativo com outros países. In: XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 

Informação - XIII ENANCIB 2012. GT 5: Política e Economia da Informação. Disponível 

em: http://obgi.org/wp-content/uploads/2013/08/Produ%C3%A7%C3%A3o-Intelectual-2012-

Lei-de-Acesso-%C3%A0-Informa%C3%A7%C3%A3o-Um-Estudo-comparativo-com-outros-

pa%C3%ADses.pdf. Acesso em: 05 de março de 2013. 

 

 

MANUAL DOS ARQUIVISTAS HOLANDESES. Disponível em: 

http://www.arquivonacional.gov.br/media/manual_dos_arquivistas.pdf. Acesso em: 10 de 

março de 2013. 

 

 

MARCONDES, Carlos Henrique. Arquivologia, Biblioteconomia e Documentação: o lugar da 

Ciência da Informação entre as Ciências da Documentação. Revista EDICIC, v.1, n.1, p.206-

227, Ene./Mar. 2011. Disponível em: http://www.edicic.org/revista/. Acesso em: 09 de março 

de 2015. 

 

 

MARQUES, Lilian. Emanueli; PINHEIRO, Marta Macedo Kerr. A cúpula mundial sobre a 

sociedade da informação: foco nas políticas de informação. Informação & Sociedade: estudos, 

João Pessoa, v. 23, n. 1, p. 117-131, jan.-abr. 2013. Disponível em:  

http://www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/15450. Acesso em 22 de novembro de 

2013. 

 

 

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2006/resumos/r0351-1.pdf
http://antigo.esaf.fazenda.gov.br/esafsite/publicacoes-esaf/caderno%20financas/CFP8/CFP_n8_art1.pdf
http://antigo.esaf.fazenda.gov.br/esafsite/publicacoes-esaf/caderno%20financas/CFP8/CFP_n8_art1.pdf
http://www.eventosecongressos.com.br/metodo/enancib2012/%20arearestrita/pdfs/19384.pdf
http://obgi.org/wp-content/uploads/2013/08/Produ%C3%A7%C3%A3o-Intelectual-2012-Lei-de-Acesso-%C3%A0-Informa%C3%A7%C3%A3o-Um-Estudo-comparativo-com-outros-pa%C3%ADses.pdf
http://obgi.org/wp-content/uploads/2013/08/Produ%C3%A7%C3%A3o-Intelectual-2012-Lei-de-Acesso-%C3%A0-Informa%C3%A7%C3%A3o-Um-Estudo-comparativo-com-outros-pa%C3%ADses.pdf
http://obgi.org/wp-content/uploads/2013/08/Produ%C3%A7%C3%A3o-Intelectual-2012-Lei-de-Acesso-%C3%A0-Informa%C3%A7%C3%A3o-Um-Estudo-comparativo-com-outros-pa%C3%ADses.pdf
http://www.arquivonacional.gov.br/media/manual_dos_arquivistas.pdf
http://www.edicic.org/revista/
http://www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/15450


196 

 

MARQUES, Rodrigo Moreno; PINHEIRO, Marta Macedo Kerr. Assimetria da Informação na 

Lei Geral das Telecomunicações: uma análise dialética. In: XI Encontro Nacional de Pesquisa 

em Ciência da Informação (XI ENANCIB) - 2010: GT-5 – Política e Economia da 

Informação. Disponível em: 

http://www.brapci.inf.br/_repositorio/2011/09/pdf_9ada7ac580_0018734.pdf. Acesso em: 10 de 

abril de 2015. 

 

 

MARTELETO, Regina Maria. A pesquisa em Ciência da Informação no Brasil: marcos 

institucionais, cenários e perspectivas. Perspectivas em Ciência da Informação. Belo 

Horizonte, v.14, número especial, p. 19-40, 2009.  

 

 

MAURY, Tereza Cristina. Preservação da Memória Institucional na Administração 

Pública: o caso do Ministério do Meio Ambiente – MMA. Dissertação de Mestrado (Mestrado 

em Ciência da Informação). Faculdade de Ciência da informação – FCI. Brasília – DF, 2011. 

 

 

MCGARRY, Kevin. O contexto dinâmico da informação: uma análise introdutória. Brasília, 

DF: Briquet de Lemos, 1999. 

 

 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo, Malheiros, 2010, 

872 p. 

 

 

MELO NETO, Francisco Paulo. História do pensamento administrativo. Rio de Janeiro, 

CECIERJ, v. 1, 2ª ed., 2008. 

 

 

MENDEL, Toby. Liberdade de informação: um estudo de direito comparado. 2. ed. Brasília: 

UNESCO, 2009. 172 p. Disponível em: 

http://portal.unesco.org/ci/en/files/26159/126398551119freedom_information_pt.pdf 

/freedom_information_pt.pdf . Acesso em: 06 de julho de 2013. 

 

 

MENEZES, Priscila Lopes. A conduta ética dos arquivistas participantes do Serviço de 

Informação ao Cidadão em universidades federais da região sul do Brasil. 2014, 197 p. 

Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. 

 

 

MINAYO, Ma. Cecília de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12 

ed. São Paulo: Hucitec, 2010. 

 

 

OLIVEIRA, J. L. R. ; CRIVELLARI, Helena. Emprego, estabilidade e carreira do bibliotecário 

brasileiro: análise de dados da RAIS e RAIS MIGRA nos anos de 1985 a 2009. In: XII 

Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, 2011, Brasília. Anais do XII 

Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação. Brasília: IBICT/ANCIB, 2011. 

 

 

_________. Reconhecimento e estabilidade profissional: estudo comparado entre bibliotecários, 

contadores e analistas de tecnologia da informação. In: XIV Encontro Nacional de Pesquisa 

em Ciência da Informação (ENANCIB 2013), 2013, Florianópolis. Anais do XIV Encontro 

http://www.brapci.inf.br/_repositorio/2011/09/pdf_9ada7ac580_0018734.pdf
http://portal.unesco.org/ci/en/files/26159/126398551119freedom_information_pt.pdf%20/freedom_information_pt.pdf
http://portal.unesco.org/ci/en/files/26159/126398551119freedom_information_pt.pdf%20/freedom_information_pt.pdf


197 

 

Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB 2013). Florianópolis: ANCIB, 

2013. v. 1. p. 1-19. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Disponível em: http://unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf. Acesso em: 15 

de março de 2014. 

 

 

ORTEGA, Cristina D. Relações históricas entre biblioteconomia, documentação e CI. 

Datagramazero, v.5, n. 5, 2004. 

 

 

PAES, Marilena Leite. Arquivo: teoria e prática. 3.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2004. 228 p. 

 

 

PASSOS, Edilecine; BARROS, Lucivaldo Vasconcelos. Fontes em informação em direito. In: 

_________. Fontes de informação para pesquisa em direito. Brasília, DF; Briquet de Lemos, 

2009, cap. 3, p. 121-124. 

 

 

PAULA FILHO, Afrânio Faustino de.; et al. Instituições de Direito Público e Privado. Rio de 

Janeiro; Fundação CECIERJ, 2ª edição, 2009. 

 

 

PINTO, Angelo C., ANDRADE, Jailson B. de. Fator de impacto de revistas científicas: qual 

o significado deste parâmetro? Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/qn/v22n3/1101.pdf. 

Acesso em: 11 de março de 2015. 

 

 

POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 5, n. 

10, 1992. 

 

 

POMBO, Olga. Dispersão e unidade para uma poética da simpatia. In: LARA, Marilda L. G.; 

SMIT, Johanna W. (Orgs.). Temas de pesquisa em Ciência da Informação no Brasil. São 

Paulo: Escola de Comunicações e Artes, 2010. p. 31-46. Disponível em: 

http//www3.eca.usp.br/node/1459. Acesso em: 15 abr. 2013.   

 

 

PONJÁN DANTE, Gloria. Gestión de información: dimensiones e implementación para el 

êxito organizacional. Gijón: Trea, 2007. 

 

 

REYES OLMEDO, Patrícia. El derecho de acceso a la información pública: desafios de un 

mundo globalizado y democrático. Trabalho apresentado no III CIBERCOM: Congresso 

Intenacional de Direito e Tecnologias de Informação: a tecnologia como um instrumento para a 

efetividade da justiça e da cidadania, Salvador, 26 a 28 de agosto de 2004. Instituto Brasileiro 

de Direito de Informática. 

 

 

RHOADS, James. Le role de I’administration dês archives et de La gestion des documents 

courants dans lês systemes nationaux d’information: une etude RAMP, Paris: UNESCO, 

1991. 

 

http://unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf
http://www.scielo.br/pdf/qn/v22n3/1101.pdf


198 

 

RIBEIRO, Fernanda. A Arquivística como disciplina aplicada no campo da Ciência da 

Informação. Perspectivas em Gestão & Conhecimento, João Pessoa, v. 1, n. 1, p. 59-73, 

jan./jun. 2011. Disponível em: http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pgc. Acesso em: 02 de 

abril de 2015. 

 

 

ROCHA, E. C. F.; CRIVELLARI, Helena. Reconhecimento das profissões da informação: uma 

leitura a partir de Bourdieu. In: XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 

Informação, 2012, Rio de Janeiro. Anais do XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 

Informação. Rio de Janeiro: IBICT/ANCIB, 2012. 

 

 

ROCHA, Isadora Martins Marques da; KONRAD, Glaucia Vieira Ramos. A conduta do 

arquivista frente à Lei de Acesso à Informação.  Informação Arquivística. Rio de Janeiro, v. 2, 

n. 2, p. 103-123, jul./dez., 2013. Disponível em: 

http://www.aaerj.org.br/ojs/index.php/informacaoarquivistica/article/view/47. Acesso em: 20 de 

junho de 2014. 

 

 

RODRIGUES, José H. Acessibilidade do público aos documentos. Acervo: Arquivo e 

Cidadania, Rio de Janeiro, v. 4-5, n. 2-1, jul/dez.1989-jan/jun.1990. 

 

 

ROSZAK, Theodore. O culto da informação: o folclore dos computadores e a verdadeira arte 

de pensar. Tradução e prefácio de José Luiz Aidar. São Paulo: Brasiliense, 1988. 

 

 

ROWLANDS, I. Some Compass bearings for information policy orienteering. Aslib 

Proceedings, v.50, nº 8, 1998, p. 230-237. 

 

 

__________. Knowledge Production, consumption and impact: policy indicators for a changing 

world. Aslib Proceedings: New Information Perspectives. v. 5, Nber. 1-2, 2003; p. 5-12 

 

 

SANTOS, Laymert Garcia dos. Desregulagens: educação, planejamento e tecnologia como 

ferramenta social. Brasiliense, 1981, 238 p. 

 

 

SARACEVIC, Tefko. Ciência da Informação: origem, evolução e relações. Perspectivas em 

Ciência da Informação, v.1, n.1, jan/jun., 1996. p.41-62. Disponível em: 

http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/235/22. Acesso em: 05 de 

janeiro de 2013. 

 

 

SEELAENDER, Airton C. Leite. O direito de ser informado – base do paradigma moderno do 

direito de informação. In: Revista de Direito Público, São Paulo, v. 25, n. 99, p. 147-159, 

jul/set 1991. 

 

 

SCHELLENBERG, Theodore Roosevelt. Arquivos modernos: princípios e técnicas. 4.ed. Rio 

de Janeiro: FGV, 2004. 388 p. 

 

 

http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pgc
http://www.aaerj.org.br/ojs/index.php/informacaoarquivistica/article/view/47
http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/235/22


199 

 

SHERA, Jesse H., EGAN, Margaret E. Exame do estado atual da biblioteconomia e 

documentação. In: BRADFORD, S. C. Documentação. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 

1961. 292 p. (Biblioteca Fundo Universal de Cultura : Estante de Documentação). p. 15-64. 

Tradução de: "Documentation", London, Crosby Lockwood & Son Ltd., 1953. 

 

 

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

Informação: Porto: Edições Afrontamento, 1999. 

 

SILVA, Armando Malheiro da; RIBEIRO, Fernanda. “Formação, perfil e competências do 

profissional da informação”. In: Congresso Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e 

Documentalistas. (8º, Estoril, 2004). Nas encruzilhadas da Informação e da Cultura: 

(re)inventar a profissão: actas, Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e 

Documentalistas, Estoril, Lisboa. Cd-rom (2004). Disponível em: http://www.apbad.pt. Acesso 

em: 30 de março de 2014.  
 

 

SILVA, Eliezer Pires. O conceito de informação arquivística. In: Encontro Nacional de 

Pesquisa em Ciência da Informação, 2010, Rio de Janeiro. Anais Eletrônicos, 2010. v. 1. p. 1-

23. Disponível em: http://enancib.ibict.br/index.php/xi/enancibXI/paper/viewFile/53/103. 

Acesso em: 10 de março de 2015. 
 

 

SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. Malheiros Editores, 36ª 

edição, São Paulo, 2013, 928p. 

 

 

SOUZA, Carla Monteiro de. Resenha - Ouvir Contar: Textos em História Oral. 2004. 

Disponível em: http://revista.ufrr.br/index.php/textosedebates/article/viewFile/1013/826. Acesso 

em: 24 de janeiro de 2015. 
 

 

SOUZA, Katia Isabelli Melo de. Arquivista, visibilidade profissional: formação, 

associativismo e mercado de trabalho. Brasília: Starprint, 2011. 252 p. 

 

 

SOUZA, Rosali Fernandez. A Pesquisa em Ciência da Informação no Brasil: desafios e 

perspectivas institucionais. In: MURGUIA, Eduardo Ismael; RODRIGUES, Mara Eliane 

Fonseca. (Org.). Arquivologia, Biblioteconomia e Ciência da Informação: identidades, 

contrastes e perspectivas de interlocução. 1ed. Niterói, Rio de Janeiro: Esditora da UFF, 

2012, v. 2, p. 235-256. 

 

 

SMIT, Johana W. Novas abordagens na organização, no acesso e na transferência da 

informação. In: Ciência da Informação: múltiplos diálogos. Orgs: Helen de Castro Silva e Maria 

Helena T. C. de Barros. Disponível em: 

http://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/helen_e%20book.pdf. Acesso em: 06 de julho 

de 2013. 

 

 

TAKAHASHI, Tadao (Org). Livro Branco da Ciência, Tecnologia e Inovação. Brasília, 

2002. Disponível em: http://www.cgee.org.br/arquivos/livro_branco_cti.pdf. Acesso em: 19 de 

fevereiro de 2015. 

 

 

http://www.apbad.pt/
http://enancib.ibict.br/index.php/xi/enancibXI/paper/viewFile/53/103
http://revista.ufrr.br/index.php/textosedebates/article/viewFile/1013/826
http://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/helen_e%20book.pdf
http://www.cgee.org.br/arquivos/livro_branco_cti.pdf


200 

 

TAUILE, José Ricardo. Uma introdução à economia da informação. Ensaios FEE, Porto 

Alegre, 2(2) 89-108, 1981. 

 

 

TEIXEIRA, Marco Antonio Carvalho. Estado, governo e administração pública. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2012. 128 p. – (Coleção Práticas de Gestão. Série Gestão Pública). 

 

 

TOCQUEVILLE, Aléxis de. O antigo regime e a revolução. Brasília: UnB, 1997. 212p. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS. Regimento Geral da UFAM. Disponível 

em: http://proeg.ufam.edu.br/attachments/143_001_Regimento%20Geral%20da%20UFAM.pdf. 

Acesso em: 23 de fevereiro de 2015. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Regimento Geral da UFRJ. 

Disponível em: http://www.procuradoria.ufrj.br/legislacao-1/legislacao-da-ufrj/regimento-geral-

da-ufrj. Acesso em: 23 de fevereiro de 2015. 

 

 

VALENTIM, Marta Lígia Pomim (Org.). Métodos Qualitativos de Pesquisa em Ciência da 

Informação. São Paulo, Editora Polis, 2005, 176 p. 

 

 

VENTURA, K. S.; SIEBRA, S. A.; FELL, A. F. A. Transparências Ativa e Passiva no Contexto 

das Instituições Federais de Ensino Superior da Região Nordeste: estudo da aplicação da Lei nº 

12.527/2011 . In: XIV Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, 2013, 

Florianópolis. Anais do XIV Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, 2013. 

 

 

VIANA, Gilberto Fladimar Rodrigues; MADIO, Telma Campanha de Carvalho. A produção 

institucional na perspectiva arquivística - lei de acesso à informação e aproximações.  Liinc em 

Revista. Rio de Janeiro, v.9, n.2, p.406-422, novembro 2013. Disponível em: 

http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/610/431. Acesso em 22 de fevereiro 

de 2014. 

 

 

VIEIRA, Vânia Lúcia Ribeiro. A Lei de Acesso à Informação. Disponível em: 

http://bdjur.stj.jus.br/xmlui/bitstream/handle/2011/46754/Acesso_informacao_texto.pdf?sequen

ce=1.. Acesso em: 25de maio de 2012. 

 

 

Sítios: 

 

 

Portal da Imprensa Nacional: http://portal.in.gov.br/ 

 

  

http://proeg.ufam.edu.br/attachments/143_001_Regimento%20Geral%20da%20UFAM.pdf
http://www.procuradoria.ufrj.br/legislacao-1/legislacao-da-ufrj/regimento-geral-da-ufrj
http://www.procuradoria.ufrj.br/legislacao-1/legislacao-da-ufrj/regimento-geral-da-ufrj
http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/610/431
http://bdjur.stj.jus.br/xmlui/bitstream/handle/2011/46754/Acesso_informacao_texto.pdf?sequence=1
http://bdjur.stj.jus.br/xmlui/bitstream/handle/2011/46754/Acesso_informacao_texto.pdf?sequence=1
http://portal.in.gov.br/

