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RESUMO 

O presente trabalho se fundamenta em uma revisão bibliográf ica 

moderna e especializada. Possui com objetivo principal, analisar a 

gestão documental sob a perspectiva da arquivologia integrada. O 

tema dissertado nesta monografia possui bastante relevância, bem 

como também encontra-se pouco disponível em bibl iograf ia 

nacional. Sabendo que a classif icação e descrição das informações 

em disponibi l idade são atividades tradicionais dos prof issionais 

que atuam no campo da informação que, no entanto, muitas vezes 

não possuem origem científ ica o que, associado à mesma escassa 

fundamentação teórica, resulta em grandes dif iculdades. Desta 

forma, a ref lexão acerca do arcabouço teórico que serve de base 

para estas at ividades, contribui para a produção do conhecimento 

e aperfeiçoamento da prática arquivística . O trabalho, em sua 

primeira parte, disserta sobre a caracterização e a conceituação da 

arquivíst ica. Posteriormente, é abordada a organização da 

informação de arquivos, bem como a sua conceituação, suas 

técnicas e metodologias. Finalmente, a arquivologia moderna é 

apresentada e discutida através de tópicos que esclarecem sobre a 

tradição e renovação da arquivologia e os sistemas de 

classif icação, avaliação e descrição de arquivos , com ênfase na 

moderna linha da Arquivíst ica Integrada. 

Palavras chaves :  Arquivologia Integrada; Classif icação; 

Avaliação; Descrição.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This work is based on an expert and modern literature review. It´s 

main object ive is to analyze the document management from the 

perspective of integrated archival. The theme of this monograph 

has lectured quite relevant and is also available in some national 

bibl iography. Knowing that the classif ication and descript ion of the 

information available are traditional act ivit ies of professionals 

working in the f ield of information, however, often lack scientif ic 

origin which, coupled with the same scant theoretical results in 

great dif f icult ies. Thus, the ref lection on the theoretical framework 

that underpins these activit ies contributes to the prod uction of 

knowledge and improvement of archival pract ice. This  work, in its 

f irst part, discusses the characterizat ion and conceptualization of 

archival.  Later, we discuss organizing information for f i les, as well 

as its concept, its techniques and methodo logies. Finally, the 

modern archival is presented and discussed through topics that 

clarify about the tradition and renewal of archival and classif icat ion 

systems, evaluation and description of f i les, with an emphasis on 

modern line of Integrated Archival.  

Keywords: Integrated Archival;  Classif ication; Evaluation; 

description.  
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO AO ARQUIVO 

 

 

Trata o presente trabalho de um estudo de grande 

importância para os prof issionais da Arquivologia. Esta área da 

ciência tem evoluído muito nos últ imos decênios, e no momento 

disputa privi légios de uma ciência sofisticada e muito estudada. 

Por mais que se estude a Arquivologia, é sempre conveniente 

analisar os caminhos que ela seguiu ao longo da história.  

Assim, inicialmente, o presente estudo procura fazer um 

retrospecto histórico de um saber muito antigo, mas  que apenas de 

um século para cá adquiriu metodologias de trabalho 

rigorosamente científ icas. A importância da informação foi se 

estruturando progressivamente nas sociedades , em face do próprio 

desenvolvimento que o mundo das ciências passou a possuir. 

Preservar a informação, codif icá -la e colocá-la ao uso de todos 

representa um trabalho extremamente útil para todos. Sem a 

informação, é impossível explorar qualquer área de estudo.  

Ao longo da história da humanidade, a tentativa permanente 

de reter o saber constitui fator fundamental na continuidade da 

ciência em todas as áreas. Tudo se baseia na memória de eventos 

e na multipl icação dessa memória de maneira contínua e 

progressiva. Constatou-se que a preservação da memória deve ser 

constituída um área prioritária do saber humano. Técnicas de 
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preservação da memória e disponibi l ização dos conteúdos 

reunidos para uso constante passaram a ser desenvolvidas por 

especialistas dos diferentes campos de saber.  

O volume de informações cresce exponencialmente no mundo 

globalizado, onde a comunicação se dá de maneira facil itada. 

Entretanto, a informação, apesar de abundante nos dias de hoje e 

ferramenta imprescindível para viabil izar decisões informada s e 

com base em parâmetros que ref litam a realidade , ainda não é 

util izada de maneira ef icaz. Muito deste quadro se deve às 

dif iculdades em tornar as informações existentes disponíveis e 

organizadas.  O acesso, portanto, não garante a efetividade das 

fontes de informação.  Para que esta possa se concret izar, 

necessário se faz que sejam encontrados modos sintetizar e 

categorizar as informações disponíveis.   

A quantidade de novos conhecimentos e fatos à disposição 

dos indivíduos cresce a cada dia e, no entanto, esta 

disponibil idade não vem se mostrando de todo benéfica.  Isto se 

deve à dif iculdade em se organizar tantas informações de maneira 

adequada.  De nada vale um grande manancial de informações se 

estas não se encontram organizadas de maneira prática e util itária 

(MARCONDES, 2000).  

Por considerá-las medidas que contribui r iam para a perda da 

qualidade das informações disponíveis, pois, lhe despojariam dos 

detalhes, acarretando a sua redução, alguns se sublevam contra a 

condensação e categorização. Entretanto, esta forma de 

representação das informações, ainda que se possa admitir que 

venha a acarretar qualquer t ipo de perda, é maneira de garantir a 

operacionalidade das mesmas.  Esta operacionalidade e  

acessibi l idade aos usuários são garantidas por meio da descrição.  

Este processo descrit ivo resulta na condensação dos dados, 

diminuindo o universo de informações que deve ser gerenciado, 
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permitindo que sua pertinência possa ser mais facilmente 

determinada e o acesso exequível.   

A classif icação e descrição  das informações em 

disponibil idade são atividades tradicionais dos prof issionais que 

atuam no campo da informação.  No entanto, não possuem origem 

científ ica, o que, associado à sua escassa fundamentação teórica , 

por vezes resulta em dif iculdades.  Assim, faz-se indicada uma 

ref lexão acerca do arcabouço teórico que serve de base para estas 

atividades.   

Pode-se dizer que a idéia de arquivo está intr insecamente 

ligada á noção de memória. No que tange a concepção biológica, 

memória é a capacidade humana de re ter fatos e experiências do 

passado e retransmiti -los às novas gerações, que se dá de 

diferentes suportes empíricos (voz, música, imagem, textos, etc.), 

graças a um conjunto de funções psíquicas.  Além de fenômeno 

individual e psicológico, a memória é também fenômeno social.  

Com o advento de novas abordagens, a noção de memória passa a 

ser associada à outros termos como memória individual, memória 

inst itucional, memória colet iva  e memória social.   

A construção vinda  das relações sociais estabelecidas pelos 

homens, transcende o aspecto individual da memória.  Segundo 

Gondar (2005, p. 15):  

 

(. . .)  a memória social,  como objeto de pesquisa 
passível de ser conceituado, não pertence a 
nenhuma discipl ina tradicionalmente existente e 
nenhuma delas goza do pr ivi légio de produzir o seu 
conceito. (GONDAR, 2005, p.15)  

 

Na sociedade moderna atual, os documentos de arquivo 

constituem verdadeiros elementos vitais no processo de tomada de 

decisão nas organizações.  O trabalho feito pelo arquivista 
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apresenta um signif icativo  papel na preservação da memória 

social, bem como na construção da identidade de um povo.   

Os processos por que tem passado a sociedade evidenciam 

que  a memória esta incorporada ao cotidiano, sempre através da 

tradição  e dos costumes. Por outro lado, na  sociedade moderna, 

onde as transformações ocorrem constantemente , a memória 

precisa sim ser incorporada a lugares socialmente inst ituídos, pois 

existe a grande importância da mesma ser produzida e reproduzida 

com autenticidade e veracidade.  

Partindo desse pressuposto, Pierre Nora (1993, p.13) 

apresenta o conceito de ―lugares da memória‖, apresentando desta 

forma, uma solução para o problema da perda de identidade dos 

grupos sociais no mundo pós moderno em que se encontra 

contextualizada. Os arquivos representam, portanto, instrumentos 

de memória socialmente inst ituídos. São ainda mecanismos 

legit imados para a preservação de materiais da memória, e 

considerados como ―chaves‖ da memória colet iva dos povos.  

Estudos têm demonstrado que às funções arquivísticas  

representam importante papel na sociedade moderna, onde as 

memórias, fatos,  e informações se transformam constantemente, e 

com grande velocidade. Desta forma, para a preservação da 

memória social, a arquivologia enquanto ciência instrumental vêm 

contribuir, relacionando-se diretamente à avaliação positiva 

documental.  Com o avanço tecnológico , e o desenvolvimento 

social, ocorre por conta destes fatos o crescimento da produção 

documental nas sociedades. Arquivíst ica, diante de sua 

capacidade de trabalhar na preservação da memória, chamou para 

si, incumbindo-se da tarefa de garantir a organização, e o acesso 

aos estoques informacionais que cresce exponencialmente.  

Tomando por base os aspectos anteriormente analisados em 

relação a arquivologia,  observa-se que esta a ocorrer uma 
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transição paradigmática na conjuntura global da sociedade da 

informação. Os conceitos e paradigmas de memória,  que 

perpassam as práticas arquivíst icas util izadas na avaliação de 

documentos da sociedade moderna, vão além dos valores 

primários e secundários, de forma que contribuem para uma visão 

mais abrangente dessa função arquivíst ica. O velho paradigma 

custodial, estát ico, historicista, patromonialista e tecnicista está a 

ser confrontado com um novo paradigma pós-custodial,  dinâmico, 

informacional e científ ico.  

Registros inerentes à atividade humana, são conhecidos 

muito antes do surgimento de um dos maiores meios de 

comunicação entre os homens, a escrita, e conseqüentemente dos 

conhecidos suportes documentais. As Pesquisas arqueológicas 

mostraram que, desde a antiguidade, o homem tem interesse em 

preservar seus registros evidenciado em muitas descobertas que 

remontam os testemunhos das atividades de povos primit ivos 

principalmente na Ásia e Oriente. Diante da necessidade de 

registrar suas observações, pensamentos e atos o homem primit ivo 

imprimiu através de gravuras as suas percepções na madeira, na 

argi la e na pedra que receberam esse sistema f igurativo de 

comunicação e, bem acondicionados em cavernas, conservaram -se 

mediando àquela realidade até os dias atuais, to rnando-se objeto 

de estudos para a sociedade moderna.  

Na medida em que as sociedades tornam-se maiores, os 

territórios se expandem, e a ciência avança, a f irmação das 

autoridades favorece a constituição de estruturas administrat ivas e 

serviços consolidados. Há, então , a necessidade de um 

rompimento dessa conjuntura medieval como forma de dar início a 

um novo tempo aos registros, à democratização, à transparência e, 

uma certa restrição ao acesso  informacional.  Desponta neste 

processo a função e atividade do arquivista.  
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De acordo com o Dicionário de Terminologia Arquivistica  

(2005), do conselho internacional de arquivos, o arquivista

 enquanto prof issional da gestão de documentos, deve 

atender a uma área da administração geral relacionada com a 

busca de economia e ef icácia na produção, manutenção, uso e 

destino f inal dos documentos que lhe são confiados.  

Para o arquivista, a função exercida com qualidade na gestão 

de documentos e arquivos nacionais de informação, para que  

alcance verdadeira ef icácia envolve as seguinte s fases: 

 

— Produção: concepção e gestão de formulários, 

preparação e gestão de correspondência, gestão de 

informes e diretr izes.  

 

— Uti l ização e conservação: Criação e melhoramento 

dos sistemas de arquivos e  de recuperação de dados, 

gestão de correios e telecomunicações, seleção e uso 

de equipamento reprográfico.  

 

— destinação: A identif icação e descrição das séries 

documentais, estabelecimento de programas de 

avaliação e destinação de documentos de valor 

permanente às inst ituições aquivisit icas.  

 

Ao trabalhar com arquivos permanentes, deve -se observar 

que as matérias sempre estejam voltadas para a terceira idade dos 

documento que serão  arquivados. Torna-se necessário também 

verif icar, o trabalho da organização dos documentos no interior 
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dos arquivos, denominados ―permanentes‖, bem como o quadro 

l inear do ciclo documental, e as características de cada uma das 

suas três fases.  

O prof issional que atua na área de arquivo , deve considerar 

a especif icidade brasi le ira, como também a de alguns outros 

países, visto que pode ocorrer uma certa confusão quanto a 

tipologia, à função e ao destino dos documentos,tomados de 

maneira genérica, misturando-se as atribuições técnicas formas de 

tratamento e de util ização que dever iam ser obrigatoriamente 

diferenciadas. Segundo Bellotto (2004 p 65);  

Todos que lidam com arquivos, identif icam a necessidade  de 

literatura atualizada sobre a gestão arquivíst ica.  Nota -se como os 

desafios da documentação digital - agora tão ubíqua, não podem 

prescindir de um conhecimento aprofundado dos problemas 

epistemológicos e práticos da ciência arquivíst ica. Por conta deste  

contexto, saúda-se a publicação, em versão revista e ampliada, de 

um clássico.  

O trabalho de arquivologia permite introduzir tem as técnicos 

centrais, que são iniciados pela apresentação dos conjuntos 

típicos dos arquivos permanentes. Quando se refere ao tratamento 

documental dos conjuntos, o arranjo e a descrição são os mais 

longos e detalhados. 
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CAPÍTULO 2 

 

HISTÓRIA, TRADIÇÃO E CONCEITOS DE ARQUIVO 

 

 

A caracterização da arquivíst ica e os conceitos a ela 

inerentes variaram no curso da história da humanidade, assim 

como variou a relevância com que foi tratada a matéria ao longo do 

tempo pelas diferentes sociedades e culturas. 

A mais antiga indicação da existência de atividades desta 

natureza remonta ao ano 1500 antes de Cristo.  Trata -se de 

registros assírios, de natureza descrit iva e administrativa.  A 

recuperação dos dados se tornava possível em face da 

organização dos mesmos, que em um primeiro momento foi feita de 

acordo com o assunto tratado e que posteriormente passou a ser 

realizada conforme a data de criação do documento (DURANTI, 

1993).  

Monges e bispos de Roma e Bizâncio criaram regras a serem 

observadas no sentido de controlar os documentos emitidos e 

recebidos, no que se caracteriza em uma gestão documental, ainda 

que incipiente.  O acesso a estes documentos era garantido a 

usuários e escribas, que podiam copiá -los se assim desejassem.   

A recuperação dos documentos desejados pelos usuários era 

assegurada pela organização física dos mesmos com base em seu 

formato (DURANTI, 1993).  Este sistema é bastante similar ao 

método alemão denominado registratur .  De acordo com esta 
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metodologia, "qualquer peça recebida ou enviada por uma 

administração sobre determinado assunto era objeto de um 

registro, com reenvio para o processo do assunto no qual devia ser 

classif icado e ordenado" (ROUSSEAU; COUTURE, 1998).  

A partir do século XII, nos países europeus, os inventários 

passaram a ser empregados com o objetivo de evidenciar a 

existência de documentos, enquanto que a preservação do material 

era uma preocupação subjacente.  Começam a surgir, na Europa, 

as primeiras normas arquivíst icas.  Na Itália, por exemplo, a 

atividade era regulamentada de forma cuidadosa e a norma 

determinava que os archivarius  t inham sob sua responsabil idade a 

compilação de inventários.   

A intenção parecia ser declarar a existência dos documentos, 

dando publicidade a seu conteúdo, a manutenção do controle  

sobre os acervos e promover a rápida recuperação das 

informações que ser f izessem necessárias para garantir o 

adequado desempenho das funções e atividades.  

A centralização do poder, característ ica dos estados 

modernos da Europa, deu origem à arquivos reai s de grandes 

proporções.  De acordo com Burke (2003), a coleta de informações 

se tornou uma atividade regular, metódica e organizada e passou a 

se constituir em uma atividade comum dos governos europeus 

durante a Idade Média.  

Os arquivos tinham, de maneira  geral, destinação jurídica e 

administrativa, pouco sendo ut il izados como base de pesquisas 

científ icas (BELLOTTO, 2002).  

As atividades de compilação, fosse de índices, fosse de 

ferramentas de referência, t iveram continuidade, uma vez que 

persistia a necessidade de recuperação efetiva de documentos 

quando estes se f izessem necessários.  Além disso, os grandes 

repositórios arquivísticos, com documentos preservados desde a 
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Idade Média, deviam servir como ferramenta de perpetuação da 

memória (DURANTI, 1993).  A preservação dos documentos em 

arquivos como forma de perpetuar ações realizadas no passado 

inf luenciou a forma como as at ividades dos arquivistas da época 

eram executadas.  .  

A partir da Revolução Francesa, já na idade contemporânea, 

todos os documentos of iciais existentes e que se encontravam 

dispersos, foram reunidos em um único corpo de documentos, que 

recebeu a denominação de Arquivo Nacional.  Estes documentos 

passaram a ser disponibil izados aos cidadãos, servindo, assim 

como ferramenta administrativa e como comprovação da relação 

entre cidadãos e Estado (BELLOTTO, 2002).  

Com o início da util ização dos arquivos com f inalidades 

acadêmicas e culturais, em face do desenvolvimento científ ico que 

marcou a segunda metade do século XVIII,  a classif icação e 

descrição arquivíst ica passa por grandes modif icações.  É a part ir 

deste momento que também se iniciam as pesquisas arquivíst icas 

de caráter histórico (BELLOTTO, 2002).   

Assim, pode-se concluir que a descrição arquivística 

inicialmente destinava-se ao controle dos documentos em acervo.  

Baseava-se na forma natural de como estes se agrupavam e tinha 

como fase f inal a determinação de sua localização física.  Ao 

término do século XIX, esta situação modif icou -se.  A descrição e 

organização de documentos se tornaram uma só operação, de 

caráter integrado.  

Com o advento do Iluminismo, os órgãos produtores de 

documentos e aqueles responsáveis pelo seu arquivamento se 

tornaram apartados e a função cultural dos arquivos começou a se 

delinear.  Indivíduos eram contratados com o intuito de criar 

documentos que além de cumprir as funções precípuas, fossem 

conducentes a documentos de maior relevância.  Desta forma, se 
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tornou necessário que os documentos fossem organizados de 

forma lógica que indicasse a ordem na qual o material deveria ser 

consultado.  O modelo de classif icação empregado era por vezes 

de natureza cronológica.  Não obstante, na maioria das vezes era 

por assunto, ref letindo o raciocínio racionalista que marcou a 

época.  Esta classif icação, de caráter temático , era um ref lexo dos 

grandes sistemas de classif icação que passaram a ser adotados 

em todas as áreas de conhecimento.  Esta metodologia 

classif icatória inf luenciou não só a disposição de livros, 

repercutindo de forma signif icativa também na organização de 

documentos.   

A descrição dos documentos passou a ser realizada visando 

a sua classif icação.  A descrição e a conseqüente classif icação 

determinavam a configuração, ou seja, o arranjo espacial do 

material.  

Os documentos eram descritos item por item, e os m ais 

importantes eram resumidos, de forma que a sua descrição serve 

frequentemente como um "substituto" dos próprios documentos.  

Foi então que a idéia de unidade administrativa orgânica de fundos 

específ icos foi encoberta pela da classif icação universal.  A 

abrangência do instrumento de pesquisa não era o fundo 

arquivíst ico, mas miscelâneas de documentos reunidos pela forma 

(como as coleções de diplomas que podem ser encontradas na 

maioria dos arquivos europeus) ou pelo assunto, ou o total de 

acervos do arquivo (DURANTI, 1993).  

 A classif icação era realizada sem considerar a origem 

administrativa dos documentos e, por conseguinte, eram 

representados de acordo com a sua valoração em termo 

informativos, sem que se levasse em consideração seu contexto de 

origem (JARDIM; FONSECA, 1992).  
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O desenvolvimento da Arquivística acabou por tomar um 

direcionamento diferente em face do surgimento de escolas 

devotadas à matéria e do advento da Revolução Francesa.  Os 

documentos franceses foram declarados como públicos e todo s os 

cidadãos franceses tiveram garantido o acesso aos mesmos, caso 

assim desejassem.  Fez-se necessário que medidas fossem 

tomadas com o intuito de proteger o corpo de documentos e assim, 

surgiram diversas normas e regulamentações devotadas a este f im.  

Assim, foram promulgadas leis que explicitavam a 

imprescindibil idade da indicação de um criador para os fundos 

arquivíst icos.  O criador poderia ser uma pessoa física ou uma 

inst ituição, que se tornaria responsável por manter os documentos 

do fundo arquivístico sob sua responsabilidade separados 

daqueles sob a responsabilidade de um outro criador.  Eram 

responsabil idades dos criadores a produção, o recebimento e a 

guarda ordenada dos documentos (DURANTI, 1993).  

Iniciam-se, então, na França, as discussões acerca dos 

princípios basilares da classif icação dos arquivos.  De acordo com 

Duchein (1986) o principal princípio norteador consist ia na 

manutenção do agrupamento dos arquivos, ou seja, os documentos 

de uma determinada origem deviam ser mantidos à parte de 

outros, de origem diferenciada.  No século XVIII, na Itál ia, surge o 

t itolario .  Este instrumento podia ser apresentado na forma de 

quadro ou tabela classif icatória e sua elaboração t inha por base as 

funções desempenhadas pelo criador.  A unidade do sistema  era o 

fascículo ou dossiê.  Cada fascículo continha toda a documentação 

pertinente a uma determinada matéria ou assunto, 

independentemente da forma que esta documentação viesse a 

assumir.  Caracterizava-se pela abstração e sua estruturação 

guardava estreita relação com as funções do criador e era 

inf luenciada pelas matérias que eram da competência deste últ imo 

(BELLOTTO, 2008).   



20 
 

No decorrer do século XIX que é publicado o manual 

holandês Handleiding voor het ordenen en beschri jven van 

archiven , que veio a inspirar a Arquivística em todo o mundo.  O 

manual correu o mundo, sendo traduzido em diversas línguas, 

inclusive para o português.  A obra em questão oferecia 

orientações, estabelecia conceitos e princípios, explicitava 

procedimentos e arranjos, sugeria a estruturação de inventários e 

determinava regras para a uti l ização de termos e sinais.  Não 

obstante, deixou de estabelecer normas acerca da avaliação de 

documentos e apesar da sua importância, uma vez que foi a 

primeira obra a estabelecer metodologia destinada ao tratamento 

dos fundos arquivísticos, possuía inúmeras l imitações.  Percebe -se 

que o princípio da ordem original foi favorecido pelos autores, 

sendo apontado como base para a organização dos fundos.  Ainda 

assim, muitas das colocações, princípios  e regras apresentados na 

obra foram de grande valia para a construção do arcabouço teórico 

da Arquivíst ica.   

Os princípios arquivíst icos eram enunciados visando a 

resolução de questões envolvendo a organização e a descrição de 

documentos antigos e usualmente davam indicação do tipo de 

documento trabalhado.   

A situação vivenciada pelos Estados Unidos, onde se fazia 

necessário a gestão de uma grande massa documental, fez com 

que novas e diferentes soluções fossem buscadas, distintas das 

européias, o que culminou por originar uma nova corrente de 

pensamento.  As preocupações eram dist intas e, portanto, dist intas 

deveriam ser as soluções propostas.   

De acordo com a lógica americana, o arranjo de documentos 

se dividia em três fases.  Na primeira fase, os mesmos deveriam 

ser classif icados, de maneira análoga àquela empregada na 

classif icação de obras em uma biblioteca, não sendo considerada 

a sua origem.  Esta classif icação poderia ser realizada de acordo 
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com o assunto, com as características cronológ icas e geográficas 

ou de acordo com o tipo de documento (SCHELLENBERG, 2002).   

Em uma segunda fase, a ordenação passou a ser 

implementada com base na proveniência dos documentos.  Em 

fase posterior, a aplicação do princípio da proveniência foi 

ampliada e passou-se a considerar não só a entidade que lhes deu 

origem, mas, também a atividade orgânica relacionada à mesma.   

Schellemberg foi pioneiro em seu esforço de enunciar 

princípios basilares destinados a embasar a classif icação de 

documentos correntes.  O objetivo era demarcar de maneira clara a 

matéria relat iva à arquivíst ica, destacando as suas especif icidades 

frente a biblioteconomia.  Deixar clara estas peculiaridades foi 

também uma das preocupações de Lodolini.  De acordo com o 

autor, a disposição dos documentos nos órgãos produtores, ou 

seja, os arquivos correntes são responsabilidade dos referidos 

órgãos, não sendo, porém, um tema eminentemente arquivíst ico.  

Seriam questões fundamentais da arquivíst ica a ordenação de 

documentos de maneira a ensejar a sua preservação em caráter 

permanente e a facil itação do acesso aos mesmos 

(SCHELLENBERG, 2002).  

A preocupação maior era garantir a organicidade e unidade 

dos fundos de arquivos, enquanto que a classif icação interna era 

realizada com base na cronologia, na matéria e assuntos tratados 

nos documentos.  Paulatinamente estes modelos foram sendo 

substituídos por outros, com base em estruturas administrativas.  

Posteriormente, a classif icação interna passou a se basear nas 

funções e atividades desempenhadas pelos criadores dos fundos 

de arquivo, com forte inf luência do modelo americano de gestão de 

documentos, até, porque, os modelos de classif icação baseados 

em estruturas administrativas demonstraram ser bastante 

instáveis.   



22 
 

De acordo com Héon, uma das principais dif iculdades a 

serem vencidas não é na realidade, a grande quantidade de termos 

empregados na designação dos níveis de classif icação.  Preocupa 

muito mais o autor a inexistência de um consenso acerca da 

signif icação dos referidos termos.   

A classif icação baseada no princípio da proveniência possui 

dois níveis.  O primeiro nível é do das seções e subseções, 

estabelecidas em concordância com a estrutura ou o 

funcionamento da instituição.  O segundo nível é relativo às séries 

documentais.   

Em face de toda a dissensão, uma classif icação denominada 

de universal, destinada aos documentos administrativos, é 

elaborada durante a década de oitenta.  Esta classif icação tem seu 

fundamento no princípio da anterioridade da identif icação geral 

sobre aquela de caráter  específ ico.  Roberge apud Não obstante o 

seu caráter inovador, a referida classif icação é de dif íci l 

implementação, pois, sua aplicação dependerá da existência de 

similitudes entre tradições administrativas diversa.  Ou seja, sua 

aplicabil idade dependerá da existência de coincidências na forma 

como as atividades são desenvolvidas, o que permitiria que 

documentos semelhantes fossem produzidos.   

No Brasil, foram desenvolvidos estudos com base no mesmo 

raciocínio e que direcionaram a forma de estruturação do s fundos 

de arquivo.  Assim, definiu-se que os fundos de arquivo seriam os 

documentos de primeiro nível e os títulos dos mesmos 

corresponderiam às unidades administrat ivas.  O arranjo interno 

dependerá da estrutura organizacional e do t ipo de documentos, 

havendo, portanto, uma correspondência entre a configuração dos 

documentos e a atividade que lhes deu origem (BELLOTTO, 2008).  
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A própria teoria arquivíst ica dif iculta a elaboração de uma 

classif icação de caráter universal, sobretudo devido ao princípio 

da proveniência e de três elementos dele derivados:  

 

 Conceituação do que seria um documento de 

arquivo;  

 Conceituação de arquivo  

 Conceituação de classif icação arquivística.  

 

Não obstante, há autores que defendem a possibil idade de se 

estabelecer um modelo mais geral de classif icação, com base nas 

famílias de insti tuições.  Assim sendo, haveria a possibil idade de 

se estabelecer classif icações padronizadas para atividades 

similares que poderiam ser agrupadas em séries, subséries e 

dossiês. (LOPES, 2000).   

Cabe aos inst itutos de pesquisa arquivíst ica e de formação 

de prof issionais, trabalhar incessantemente  em diferentes modelos 

de integração de documentos. Assim, se pode dizer que a 

arquivíst ica também possui uma linha de experimentação e 

produção de padrões de organização. 
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CAPÍTULO 3 

 

ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO ARQUIVÍSTICA 

 

 

De maneira geral,  as questões relacionadas ao patrimônio 

cultural são consideradas estanques, ou seja, separadas da 

atividade de produção de ciência no país, ainda que não se possa 

refutar que arquivos, bibl iotecas e museus contribuam 

decisivamente para a preservação histórica da própria ciência, 

bem como para a popularização e difusão do conhecimento.  É a 

organização de exposições, seminários e publicações que dá a 

conhecer acervos de grande uti l idade e valor e possibil ita a 

renovação do conhecimento e o despertar do interesse de 

indivíduos em diferentes fases de formação e níveis de cultura.   

No entanto, apesar de sua importância, poucas são as 

oportunidades em que as instituições à frente do patrimônio 

cultural do país são consideradas como parte integrante da 

infraestrutura destinada ao desenvolvimento da pesquisa, apesar 

de serem equipamentos imprescindíveis para garantir o acesso à 

informação e o desenvolvimento em todas as áreas científ icas.   

É impossível falar-se em pesquisa que possa ser 

desenvolvida independentemente dos acervos que integram as 

variadas inst ituições culturais do país.  Os arquivos, bibliotecas e 

museus são, portanto, fundamentais para a construção e 

desenvolvimento do conhecimento e sua preservação e a garantia 
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de acesso são aspectos que grande impacto provocam no campo 

da pesquisa científ ica.  Por conseguinte, a manutenção da 

integridade dos acervos e a garantia de acesso aos mesmos são 

aspectos decisivos para o fomento à pesquisa científ ica no país.  

Iniciativas destinadas à expansão da infraestrutura de pesquisa 

científ ica, tais como, desenvolvimento de programas de 

microf ilmagem e digital ização, abertura de acervos a 

pesquisadores externos, informatização dos acervos em arquivos e 

a aquisição de equipamentos.  

É importante que os produtores de ciência se comprometam 

com a preservação do patrimônio cultural, pois, são estes bens 

culturais e o acesso aos mesmos que possibil itam a contínua 

produção de pesquisa e, por conseguinte, de conhecimento.  O 

compromisso com a valorização dos arquivos é passo importante 

para garantir o desenvolvimento científ ico no país.   

 Muitas palavras já foram escritas visando definir o que 

seria um arquivo científ ico. Em princípio, é considerado científ ico 

tudo aquilo que se refere a estudo e ao conhecimento, se referindo 

a diversas áreas do campo acadêmico, tais como humanidades, 

tecnologia e a medicina.  

Os arquivos científ icos além de auxil iar os produtores do 

conhecimento a planejar, avaliar e desenvolver suas pesquisas, 

oferecem uma visão histórica de como determinado ramo da 

ciência se desenvolveu, oferecendo, portanto, uma perspectiva 

bastante ampla.  Oferecem informações acerca da evolução da 

ciência e da prática científ ica, servindo, também, de base para o 

planejamento de uma polít ica científ ica e tecnológica.  

A elaboração de qualquer trabalha científ ico de cunho crít ico, 

implica na consulta a diferentes documentos e na realização de um 

cotejo entre os mesmos, travando-se contato com diferentes visões 

e versões apresentadas por seus protagonistas.  
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Lamentavelmente, a uti l ização de fontes primárias de pesquisa no 

país ainda é bastante dif icultosa.  Há grandes obstáculos em se 

localizar documentos buscados, resultante da dispersão dos 

arquivos e, também, da destruição de documentos.  Vive -se uma 

situação paradoxal.  Muitos documentos inexistem por terem sido 

destruídos, enquanto os que subsistem não podem ser localizados, 

pois, inexiste uma organização e elaboração de instrumentos de 

trabalho, como guias e índices.   

Vale ressaltar que grande parte da documentação científ ica 

produzida no país já se encontra perdida ou em vias de se perder, 

em face da pouca importância dada à sua preservação.   

As universidades, como inst ituições produtoras e 

propagadoras do conhecimento científ ico, devem, sem dúvida, se 

comprometer com a preservação de seus documentos.  Entretanto, 

não podem ser consideradas como únicos atores neste processo.  

É importante levar em conta que muitas inst ituições de ensino e de 

pesquisa que não se encontram vinculadas a instituições 

universitárias e que existem sociedades de caráter científ ico, 

assim como indústrias e empresas, nas quais há produção de 

novos conhecimentos e técnicas científ icas.  Assim, 

responsabil idade pela preservação da memória científ ica do país 

não repousa apenas nos ombros das universidades, exist indo, 

inclusive exemplos de empresas estatais conscientes de sua 

importância no país, como é o caso do Centro de Memória da 

Eletricidade no Rio de Janeiro, iniciat iva louvável cuja reprodução 

deve ser estimulada em todo o país.  

Diversos são os tipos de documentos produzidos a partir do 

desenvolvimento de trabalhas científ icos, sendo importante definir -

se o que é passível de ser preservado.   
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Em primeiro lugar, há que se considerar os produtos diretos 

da atividade científ ica.  Dentre estes, somente às publicações é 

asseverada a certeza de preservação.  

Além destes, há os documentos resultantes das at ividades 

desenvolvidas durante as diversas etapas da pesquisa científ ica, 

como por exemplo, os projetos, coleta de dados, as diferentes  

versões do trabalho, a sol icitação de verbas, entre outros.  

Também devem ser considerados os documentos elaborados 

com a f inalidade de dar publicidade à produção científ ica, tais 

como a correspondência trocada com periódicos e editoras visando 

a publicação do artigo ou livro, apresentações em eventos de 

cunho científ ico, tais como congressos e os contatos realizados 

com indústrias ou empresas visando a venda da técnica ou do 

produto criado.  

Os documentos também podem estar vinculados à produção 

científ ica,  ainda que não representem um produto f inal, como por 

exemplo, levantamentos bibl iográf icos realizados e discussões 

entre pesquisadores.  Muitas outras atividades, algumas de cunho 

administrativo e até de caráter pessoal também podem possuir 

vinculação com a produção do conhecimento científ ico.  Assim, 

grande é a quantidade de documentos gerada, sendo importante 

que se estabeleça o que deverá ser preservado.  A preservação de 

um documento está diretamente relacionada a sua importância, 

que usualmente lhe é atribuída pelo próprio pesquisador cuja 

atividade lhe deu origem.  Nenhum sistema de arquivo é dotado de 

uma forma de exercer controle sobre esta seleção.  Por 

conseguinte, pode-se concluir que os arquivos científ icos 

existentes representam uma parcela apenas dos documentos 

produzidos.  Usualmente, o restante do material se perde, até 

mesmo porque, nenhum esforço é feito no sentido de sua 

preservação, já que não fazem parte do denominado acervo of icial 

das inst ituições.   
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Assim sendo, há um determinado volume documental que 

poderá ser preservado.  Ao contrário do que determina o senso 

comum, as dif iculdades na manutenção dos documentos não se 

relacionam à área necessária para tanto ou os custos relacionados 

a este aspecto.  A grande dif iculdade diz respeito à organização e 

ao tratamento da documentação que deve ser arquivada.  Isto, 

porque, estas at ividades de grande especialização, devendo ser 

realizadas por uma mão de obra cujo custo é extremamente 

elevado.  Assim, torna-se obrigatório diminuir a massa documental 

a ser tratada.  Este descarte implica no estabelecimento de 

critérios que não podem ser de extrema complexidade, pois, 

acabariam por se tornar mais dispendioso que o arquivamento do 

material per se.  Também não podem ser extremamente simplistas, 

de maneira a resultar na rejeição de material relevante.  

A seleção do material científ ico dependerá de seu tipo e de 

sua origem.  Assim o material resultante da at ividade de 

pesquisadores de maior renome usualmente é preservado em 

proporções comparativamente maiores.  Alguns consideram que o 

material produzido por indivíduos renomados deve ser preservado 

em sua íntegra, a exemplo de Charles Darwin, cujas observações 

em margens de livros também foram salvaguardadas.   

A situação se torna mais complexa no caso de pesquisadores 

de menor importância, pois, haverá a necessidade de se analisar 

caso a caso o que deverá ser arquivado.  De acordo com Mart ins 

(1992), mesmo no caso daquilo que pode parece totalmente inútil, 

é recomendável, como segurança e por atitude de humildade e 

ignorância frente ao futuro, conservar amostras signif icativas (...) 

de todos os t ipos de documentos.  

A preservação dependerá da adequação da preparação, 

organização, descrição e acondicionamento dos documentos.  No 

caso de documentos resultantes das atividades de cunho científ ico 
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desenvolvidas por um indivíduo ou por um grupo de pesquisadores, 

é de se esperar que exista uma certa ordenação.   

Esta organização inicial poderá ser revista, mas, este 

processo deverá preferencialmente contar com a colaboração dos 

pesquisadores envolvidos.  É fundamental que seja realizada uma 

descrição sumária do material para que o mesmo não reste inúti l, 

sem que se possa determinar a sua localização.  

Preferencialmente, as informações relativas aos arquivos deverão  

dar origem a uma base de dados informatizada, o que facil itará 

enormemente este processo.   

Conforme já mencionado no parágrafo anterior, a 

colaboração dos pesquisadores será essencial ainda que muitas 

vezes um processo de sensibi l ização se faça necessário para que 

esta venha a se efetivar.  Usualmente, as resistências são 

vencidas à medida que os mesmos percebem que esta colaboração 

não precisa necessariamente demandar muitas horas ou prejudicar 

suas atividades usuais.  É importante garantir a permanência do 

material nas proximidades do local os pesquisadores desenvolvem 

suas atividades e somente os documentos mais antigos devem ser 

removidos para um arquivo central,  sempre com a aquiescência 

dos mesmos.   

É de grande importância, também, estimular que acervos 

individuais sejam entregues às instituições.  Vale ressaltar, porém, 

que regras de ut il ização e acesso devem ser estabelecidas, 

inclusive determinando-se a partir de que período o material se 

tornará disponível ao público, como por exemplo, após o 

falecimento do pesquisador que lhe deu origem.  

A área de atuação relat iva à organização de arqui vos 

científ icos é extensa e ainda que as atividades nesta área possam 

ser desenvolvidas por cada uma das instituições que se dedicam á 
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pesquisa, a troca de experiências e a colaboração entre as 

mesmas são essenciais.  

Vale ressaltar que inexiste um modelo ou critérios já 

estabelecidos para que estratégias visando a organização de um 

arquivo científ ico sejam implementadas.  No capítulo a seguir,  

idéias gerais serão visando a organização do arquivo do grupo de 

pesquisa ―Cultura Documental,  Religião e Movimentos Sociais 

serão delineadas, visando a preservação e a disseminação do 

conhecimento acumulado nesta área de expert ise.   
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CAPÍTULO 4 

 

A ARQUIVOLOGIA INTEGRADA 

 

 

 Pode-se dizer que existem três correntes de pensamento 

arquivíst ico. Os métodos tradicionais de arquivamento, com suas 

origens principalmente na França, Itália e Espanha, desenvolveram 

princípios teóricos e práticos para o tratamento de arquivos f inais, 

cuja principal função é disponibil izar documentos custodiados .  

De acordo com Lopes (1998) a arquivíst ica tradicional , 

perante a visão contemporânea,  ―se recusa a questionar a origem,  

isto é, a criação, a util ização administrativa, técnica e jurídica  dos 

arquivos, dos documentos recolhidos aos arquivos definit ivos‖ 

(p.61). Essa visão se deve ao fato de que o aumento da produção 

de documentos explicitou a falha dos conceitos e métodos da 

arquivíst ica tradicional em dar conta da nova demanda.   

Novos métodos, com interesses totalmente diferentes dos da 

arquivíst ica tradicional  foram criados, como o Records 

Management,  surgido nos Estados Unidos no pós -guerra, que, com 

visão administrativa,  buscava aplicar métodos de economia e 

ef icácia na gestão documental . Entretanto, para Lopes (1998), tal 

método se trata de um ―conjunto de regras práticas, por vezes 

muito ef icazes, mas que não possuem fundamentos científ icos 

rigorosos, abrindo a porta à improvisação‖ (p.61).   
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No sentido de atender às novas demandas da arquivística, 

não contempladas pelas metodologias tradicionais, o Manual da 

escola canadense de Arquivística de Carol Couture e Jean-Yves 

Rousseau tem um número de diferenças na forma de classif icação 

e descrição.  

Desde o f inal de 1970,  esses arquivistas canadenses 

procuraram novas maneiras de entender a organização 

arquivíst ica. Rousseau é a grande responsável por essas 

mudanças, por meio da publicação de artigos sobre a gestão de 

documentos, buscando unif icá-los em uma única base teórica.  

Professora na Escola de Biblioteconomia e Ciência da Informação 

da Universidade de Montreal , Carol Couture dedicou-se aos novos 

contextos de produção documental e seus fundamentos teóricos, 

sendo a autora de muitos trabalhos nesta área. (BARROS e 

ERNESTO, 2009) 

Para Barros e Ernesto (2009),  

 

Entender os arquivos como integrados, é perceber 
que não existe separação ente os arquivos 
administrat ivos e históricos e que os valores dados 
em primeira e segunda instância aos documentos 
estão inter-relacionados e se complementam. (p.98) 

 

A arquivística integrada desenvolvida por Rousseau e 

Couture, propõe um arquivamento que se preocupa com o 

processamento de informação desde o seu nascimento até sua 

destinação f inal. O arquivo é tratado como a disciplina que reúne 

todos os princípios, normas e técnicas  que regem as funções de 

gerenciamento de arquivos, tais como a criação, avaliação, 

aquisição, classif icação, descrição, comunicação e conservação.  

De acordo com Rousseau e Couture, são três os objetivos da 

arquivíst ica integrada:  
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[ . . . ]  garantir  a unidade e a cont inuidade das 
intervenções do arquivista  nos documentos de um 
organismo e permit ir  assim uma perspectiva do 
princípio das três idades e das noções de valor  
primário e secundário; permit ir  a  art iculação e a 
estruturação das at ividades arquivíst icas  numa 
polít ica de organização de arquivos;  integrar o valor 
primário e o valor secundário numa def inição  
alargada de arquivo (ROUSSEAU e COUTURE, 
1998, p.70).  

 

Segundo as palavras dos dois autores, a arquivística 

integrada acaba por constituir a verdadeira  e única ciência dos 

arquivos. A idéia de uma polít ica de organização de arquivos 

implica na busca de uma f i losofia de trabalho em que as 

informações passam a constituir redes orgânicas que se 

aproximem de maneira mais objet iva do escopo dos pesquisadores.  

Por isso, usam a expressão ―a largada de arquivo‖, somando o 

valor primário e o valor secundário das diferentes informações.  

De acordo com os autores, todo documento passa por um ou 

mais períodos, que são caracterizados tanto pelo t ipo, como pela 

freqüência com que são util izados. Um documento possui um ciclo 

de vida de três períodos, as idades que o compõe possibil itando a 

repart ição em grandes conjuntos, formando o arquivo de uma 

pessoa ou organização.  A isto chamam de teoria das três idades.  

O período de at ividade diz respeito ao período em que os 

documentos constituem os arquivos correntes essenciais para a 

manutenção dos propósitos dos pesquisadores, e deve permanecer 

o mais próximo dos usuários.  É indispensável que os arquivos se 

tornem bastante ligados aos interesses dos consultores. Essa 

proximidade favorece a implicação de novas alternativas para 

aqueles que consultam. Assim, os limites das pesquisas podem ser 

bastante ampliados. Não esquecer que cada documento envolve 

um valor primário, e portanto, insubstituível .  



34 
 

Cabe analisar também os arquivos intermediários. Tratam-se 

de um período de atividades mais moderadas, que mantém os 

documentos por razões mais prát icas de caráter legal ou 

econômico. Não acontece que os documentos percam seu valor 

primário, mas não se prestam por sua proximidade para assegurar 

os interesses dos pesquisadores.  

Finalmente, há que pensar em uma fase conhecida como de 

inatividade, ou seja, o valor dos registros não pode s er 

adequadamente dimensionado. Nesta últ ima fase, documentos 

podem ser deletados ou, se for conveniente conservá -los, 

assumirão o papel de arquivos definit ivos. Este é o papel dos 

arquivos permanentes que constam de documentos cuja ef iciência 

depende do grau de testemunho que eles podem oferecer. É o que, 

em muitos casos, se designa de valor secundário dos documentos.  

 Pelo exposto até aqui, se pode inferir a importância da teoria 

das três idades. Essa teoria privi legia a documentação como uma 

base de análise científ ica de grandes consequências. Introduz a 

idéia da pesquisa retrospectiva, jogando com as informações de 

uma forma muito mais ampla.  A informação adquire uma 

organicidade que pode ser de extrema eficácia. O valor primário, 

mas também o valor secundário aparecem em sua totalidade, e 

permitem interferir até mesmo em medidas tomadas anteriormente.   

  Quanto à aproximação entre as razões que just if icam a 

viabilidade dos documentos e sua inserção num campo de fundo 

de caráter amplo e permanente, Rousseau e Couture fazem a 

seguinte colocação: 

 

O princípio da proveniência é a base teórica, a lei  
que rege todas as intervenções arquiv íst icas. O 
respeito deste pr incípio, na organização e no 
tratamento dos arquivos qualquer que seja sua 
origem, idade, natureza ou suporte,  garante a 
constituição e a plena existência da unidade de base 
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em Arquivíst ica, a saber, o fundo de arquivo. O 
princípio da proveniência e o seu resultado, o fundo 
de arquivo, impõem-se à Arquivíst ica, uma vez que 
esta tem por objet ivo gerir o conjunto das 
informações geradas por um organismo ou por uma 
pessoa no âmbitos das at ividades l igadas a missão, 
ao mandato e ao funcionamento do dito organismo 
ou funcionamento e a vida da referida pessoa.  
(ROUSSEAU e COUTURE, 1998 , p.79) 

 

É interessante assinalar como a arquivíst ica integrada 

procura trabalhar com uma idéia  de fundo, ou seja, existe sempre 

uma preocupação de os arquivos se mostrarem organizados em 

função de objetivos maiores.  

Trabalhar sob o ângulo da idéia de integração oferece 

oportunidade de pensar as aplicações de caráter concreto da 

moderna arquivística. Tudo pode ser analisado em seus detalhes, 

envolvendo assim os problemas anteriormente comentados da 

classif icação, avaliação e descrição dos documentos.  

A concepção adequada de classif icação a insere em uma 

dimensão intelectual que consiste em distr ibuir de forma 

intel igente segmentos contínuos de informação, criando a idéia de 

classes, que somadas, acabam por constituir um conjunto 

orgânico.  

De acordo com o Dicionário de Terminologia Arquivística 

(2005), a primeira etapa conhecida como classif icação de 

documentos favorece a recuperação das informações , agil izando-a 

e discipl inando sua estocagem. Dessa forma, a conservação das 

mensagens originais se torna viável e permite sua util ização em 

inúmeras situações.  

De acordo com Lopes (1998), 
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Qualquer procedimento relat ivo à classif icação tem 
repercussões sobre as demais at ividades de  
tratamento das informações. A classif icação  produz 
a possibi l idade de uma avaliação profunda e o 
alcance dos objet ivos estratégicos  de se manter as 
informações essenciais  e descartar as supérf luas, 
bem como permite dar início a um programa de  
descr ição.  (p.78) 

 

Consolidada a fase de classif icação, cabe conferir o papel da 

avaliação. Nesse momento, transparece o grande alcance do 

prof issional de Arquivíst ica. O documento só faz sentido se 

devidamente analisado e colocado em condições de imediata 

util ização pelo público consultor.  Esta análise minuciosa e 

aprofundada permite distinguir entre os arquivos de caráter mais 

científ ico, daqueles que se aproximam mais da ideia de 

armazenamento. A análise documental também permite uma 

administração mais racional dos arquivos, uma vez que detalhes 

secundários passam a ser exclu ídos das informações essenciais.  

O prof issional da arquivíst ica logo há de perceber que já no 

momento da classif icação do documento existe uma avaliação 

básica do mesmo. O próprio ato de classif icar é conduzido por 

princípios de julgamento e comparação. Ou  seja, trata-se de um 

processo avaliat ivo. Como se verá a seguir,  também a descrição , a 

terceira etapa da preparação dos documentos, já se inicia na fase 

dos processos classif icatórios.  

Como o Dicionário de Terminologia Arquivíst ica (2005) define 

a descrição de documentos: ―consiste  no conjunto de 

procedimentos que, a partir dos elementos formais e de conteúdo,  

permitem a identif icação de documentos  e a elaboração de 

instrumentos de pesquisa‖  (p.23).  

Dentro de uma pesquisa da busca de arquivos definit ivos ou 

permanentes, também pouco prevalece a ideia de integração 

vert ical das informações, aproximando de uma teoria única as 
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etapas de classif icação, avaliação e descrição dos documentos.  

Nessa linha de pensamento, assim se exprime Lopes (1998): 

―dentro da pe rspectiva da arquivística integrada, a descrição  

começa no processo de classif icação, continua na avaliação  e se 

aprofunda nos instrumentos de busca mais específ ico‖  (p.101).  

O que o prof issional da arquivíst ica deduzirá f inalmente é 

que a documentação só pode ser trabalhada numa linha integrada. 

A etapa de classif icação que marca o início fundamental da 

arquivíst ica assume o signif icado de uma perspectiva intelectual 

dist inguindo as partes de um todo e começando o processo 

arquivíst ico como tal. No momento da classif icação, se torna 

possível uma avaliação rigorosa, permitindo separar aspectos 

essenciais e secundários, assim como, possibil itando um programa 

de descrição que será a disponibi l ização dos arquivos de forma 

definit iva. Desde o momento da classif icação, já se pode começar 

a construir uma tabela de temporalidade, permit indo que os 

sistemas arquivísticos se estabeleçam como um serviço 

permanente.  

Quanto mais sofisticada a metodologia de classif icação a ser 

adotada, tanto mais se pode pensar numa arquivística integrada a 

serviço de muitos objetivos.   
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CONCLUSÃO 

 

 

 Chegando ao f inal do presente estudo, é vál ido constatar que 

seus objet ivos foram adequadamente atingidos. O trabalho se 

desenvolveu a partir de uma descrição histórica da arquivíst ica, 

desde seus primórdios, até os dias atuais.   

Em seguida, o trabalho apresentou aspectos fundamentais da 

organização arquivística, de modo a permitir acrescentar algumas 

contribuições de caráter avançado da arquivíst ica moderna. Assim, 

a estrutura escolhida para este estudo foi preparando os 

fundamentos para descrição de uma linha teórica da maior 

importância, qual seja a Arquivística Integrada . 

A idéia de arquivística integrada pode ser entendida em duas 

linhas. Numa linha vert ical, a integração se dá na melhor 

articulação entre três etapas de tratamento dos documentos: 

classif icação, avaliação e descrição. Tais etapas não podem ser 

estanques. Desde o levantamento inicial do documento, a 

arquivíst ica deve visualizar a descrição fu tura do mesmo, 

passando pela avaliação. Os consultores e usuários de arquivos, 

que são pesquisadores de diferentes áreas, esperam indicações 

seguras sobre a util idade do documento em seu campo de 

trabalho.   

Mas, a arquivíst ica integrada  também apresenta uma 

dimensão horizontal. Os documentos não são arquivados apenas 

pelo seu valor individual. É indispensável a localização dos 

documentos em função de uma polít ica integradora.  O usuário, em 
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sua pesquisa, é confrontado imediatamente com informações 

precisas sobre o âmbito de abrangência dos documentos. O 

arquivo lhe oferece de imediato todas as informações da aplicação 

dos documentos, poupando o pesquisador de uma análise 

individual para definir os arquivos que lhe convém.   

Habitualmente, os processos de levantamento de arquivos 

caminham em direções opostas. A seleção trabalha com a 

pesquisa individual  de documentos avulsos e blocos de 

documentos. Já a consulta e a pesquisa constituem um processo 

aberto ao grande público. A ef iciência de um arquivo se mede pela 

prestação desse serviço.  

Como última mensagem, cabe ressaltar a vital idade da 

arquivíst ica como o ramo ciência que se encontra em plena 

expansão, desafiando novos pesquisadores.  
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