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RESUMO  

 

Este trabalho pretende apresentar um breve histórico sobre a prática arquivística e os 

seus desdobramentos no Brasil. Aborda, de maneira sucinta, a formação do profissional de 

Arquivologia nas universidades e sua atuação junto aos arquivos. Considera que há uma 

necessidade de constante atualização tecnológica por parte deste profissional, que ainda é 

visto, por muitos, de forma estereotipada, além de fazer um breve panorama sobre as 

atribuições dos Conselhos Profissionais e a atuação das Associações da categoria. Finalmente, 

aponta o que é necessário para a consolidação da imagem do arquivista na atualidade. 

 

Palavras-chave: Arquivista, Arquivística, Arquivo, Arquivologia, Formação Profissional, 

Representação Profissional, Sociedade Contemporânea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This academic work intends to present a brief history of archival practice and its 

consequences in Brazil. Succinctly addresses the training of professional Archivology 

universities and their work in the archives. Considers that there is a need for constant 

technological updating by this professional, who is still seen by many as a stereotyped way, 

and make a brief overview of the tasks and activities of the Professional Councils and the 

Associations category. Finally, it addresses what is needed to consolidate the image of the 

archivist today. 

 

Keywords: Archivist, Archiving, Archive, Archival, Professional Training, Professional 

Representation, Contemporary Society. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Ainda hoje, é comum deparar-se com a seguinte pergunta: “Arquivologia? O que é 

isso?” Este tipo de comportamento leva a refletir acerca do papel do profissional arquivista na 

atualidade. Qual é a sua função na chamada sociedade da informação? Qual é a sua 

participação frente ao contexto social vigente no Brasil? Como a tecnologia da informação 

contribuiu para a representação deste profissional em nossa sociedade? Como melhorar e 

consolidar sua imagem? 

A Arquivologia existe no país há mais de quarenta anos, porém, são poucos aqueles 

que reconhecem a sua importância. O mesmo pode se dizer daquele  que trabalha na área. 

Para muitos, a imagem do arquivista ainda é a do profissional que simplesmente organiza a 

papelada. Torna-se necessário, portanto, que cada vez mais trabalhos com este enfoque sejam 

realizados, a fim de esclarecer, sobre o que trata esta ciência - a Arquivologia -, e qual o 

verdadeiro papel daquele que a executa. 

Sabe-se que, tradicionalmente, a ideia de arquivo está ligada à pesquisa histórica e 

cultural.  

 Hoje, os arquivos não são apenas repositórios de um passado histórico, mas, 

sobretudo, órgãos de assessoria e de pronta informação, que podem subsidiar, por exemplo, 

planos corporativos e decisões governamentais.   

Infelizmente, não existe o hábito de se recorrer aos arquivos. De um modo geral, eles 

eram vistos apenas como “depósito de papéis velhos” sem controle de informações. Essa ideia 
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se deve, em grande parte, à falta de serviços adequados e à carência de profissionais 

habilitados, o que ocorreu, infelizmente, por muitos séculos.  

Recentemente, junto com o advento da Ciência da Informação e Gestão de 

Documentos, novos métodos e técnicas, passaram a ser aplicados à documentação corrente. 

Nesse cenário, o arquivista ocupou-se daquelas fontes conhecidas como históricas, dos 

documentos oficiais contemporâneos, fontes de informações de nossa época, a serem usados 

por nós e pelas próximas gerações. Embalada por essa mudança, uma nova filosofia quanto à 

atuação do arquivista surgiu. Aquele funcionário que aguardava, no setor de arquivo, que o 

documento lhe chegasse às mãos, depois que eram considerados sem utilidade, lentamente se 

tornou coisa do passado. O mesmo pode se dizer do processo por ele executado: o documento 

era estudado, compreendido, ordenado para, finalmente, receber um destino. O resultado era 

um posicionamento passivo da parte dos responsáveis pelos arquivos que, diante da avalanche 

de papéis recebidos, não conseguiam mantê-los sob controle. Reflexo dessa época são as 

famosas comissões de incineração - ou comissão de análise de documentos, como se diz 

atualmente - que não contemplavam a análise do panorama documental no seu todo, 

constituindo-se em verdadeira lesão ao patrimônio.  

O arquivista moderno tem seu campo de ação ampliado, passando a administrar 

documentos, envolvendo o profissional em áreas pertinentes, proporcionando um desempenho 

mais qualificado e assumindo um novo papel: o de gestor de arquivos. A gestão de 

documentos tem um campo bastante amplo, tornando-se necessário que o profissional de 

arquivo entenda, antes de tudo, que suas atividades vão além do recebimento e distribuição de 

correspondência, controle de tramitação e custódia, envolvendo o controle do material 

produzido e recebido, classificação dos documentos de arquivo, reprodução e recuperação dos 

documentos e, consequentemente, a rápida recuperação das informações.  

Na atualidade, um novo desafio se apresenta a estes profissionais devido às constantes 

mudanças e atualizações tecnológicas nem sempre acompanhadas pela(s) instituição (ções) 

devido ao alto custo.   

 

1.1 JUSTIFICATIVA 
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Justifica-se este trabalho tendo em vista traçar um pequeno histórico da imagem do 

arquivista, abordando os reveses pelas quais passou, durante as transformações ocorridas nas 

diferentes sociedades, e de sua consolidação profissional a partir da década de 70, em pleno 

século XX. 

O arquivista tem vivenciado grandes modificações em sua área de atuação. A cada dia, 

novos desafios lhe são impostos pelas constantes atualizações tecnológicas que precisa 

conhecer e utilizar. Deste modo, alguns questionamentos tornam-se necessários: O 

reconhecimento social dos arquivistas, já foi alcançado? Como se deu esse processo? Se ainda 

não, quais seriam os caminhos para a consolidação de sua imagem? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Geral 

Analisar de maneira sucinta onde estão inseridos os arquivistas na sociedade atual.  

1.2.2 Específicos 

Identificar alguns elementos norteadores para a valorização do arquivista nas 

organizações; 

Definir alguns caminhos para a consolidação da imagem do arquivista. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

A metodologia constou de pesquisa bibliográfica para a realização teórica deste 

trabalho.  
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Com a intenção de alcançarmos esses objetivos, o presente trabalho foi estruturado da 

seguinte forma: 

Primeiramente, há uma introdução sobre o tema. 

A partir do segundo capítulo é traçado um breve histórico da prática arquivística, suas 

primeiras atividades e o seu marco fundador. 

No terceiro capítulo, discute-se o surgimento oficial da Arquivologia no Brasil, 

apresentando um pequeno panorama da prática, da década de 1970 até a atualidade.  

O quarto capítulo se detém na formação profissional do arquivista voltada para o que 

consta na Lei nº 6.546 de 04 de julho de 1978, o surgimento dos primeiros cursos de 

graduação na área e a discussão acerca da contribuição do ensino e pesquisa, assim como os 

desafios futuros. 

No quinto, analisa-se a importância do arquivista na sociedade; como este vem se 

destacando e sua afirmação como profissional da informação. 

O sexto capítulo aborda a imagem que o arquivista possui diante da sociedade 

contemporânea, a busca de consolidação de sua identidade face aos novos conhecimentos e 

desafios tecnológicos e a multidisciplinaridade que a Arquivologia moderna propõe. 

Nas considerações finais, são apresentadas conclusões acerca do tema estudado. 

E, por último, são relacionadas as fontes bibliográficas que deram sustentação teórica 

ao presente trabalho. 
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2 O INÍCIO DA PRÁTICA ARQUIVÍSTICA 

 

“E ao século XXI, o que caberá aos arquivos, aos arquivistas e à Arquivologia?” 

(INDOLFO, 2007, p.30).  

O questionamento acima encontra resposta a partir de três conceitos essenciais à 

discussão. A princípio, o que é arquivo: 

 

1 conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, 

pública ou privada, pessoa ou família,  no desempenho de suas atividades, 

independentemente da natureza do suporte; 2 instituição ou serviço que tem por 

finalidade a custódia , o processamento técnico , a conservação e o acesso a 

documentos.; 3 instalações onde funcionam arquivos; móvel destinado à guarda de 

documentos. (DICIONARIO BRASILEIRO DE TERMINOLOGIA 

ARQUIVÍSTICA, 2005, p. 27) 

 

Em seguida, o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 25) define 

que “arquivista é o profissional de nível superior com formação em arquivologia ou 

experiência reconhecida pelo Estado”. 

E, em terceiro, conceitua-se Arquivologia como a “disciplina que estuda as funções do 

arquivo e os princípios e técnicas a serem observados na produção, organização, guarda, 

preservação e utilização dos arquivos; também chamada arquivística”. (grifo nosso) 

(DICIONÁRIO BRASILEIRO DE TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA, 2005, p. 37) 

A partir destes pequenos esclarecimentos conceituais, observa-se que diversos autores 

argumentam que os primeiros registros arquivísticos teriam se iniciado com as antigas 
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civilizações pós-escrita, e os arquivos, ainda de uma forma rudimentar, na região conhecida 

como “crescente fértil”, no Oriente Médio, há aproximadamente seis mil anos. 

Silva et  all (1999, p.43) afirmam que: 

 

De fato, os primeiros arquivos reúnem já ingredientes que vieram a tornar-se 

clássicos e hoje são ainda defendidos pela disciplina. A mais importante das 

revelações tem a ver com o respeito pelos aspectos orgânicos da estrutura 

arquivística (…). Mas havia também grandes cuidados com a identidade e a 

autenticidade dos próprios documentos.    

 

Embora esses aspectos sejam notadamente reconhecidos, é fato que grande parte dos 

autores - europeus, em sua maioria -, apontam o período entre os séculos XVI e XVII como os 

primórdios da Arquivologia.  

Duranti (1993, p.9), por exemplo, diz que “os primeiros elementos da doutrina 

arquivística (archival doctrine) podem ser encontrados no último volume da obra monumental 

de Dom Jean Mabillon sobre diplomática, publicada em 1681”. 

Nota-se aqui que a autora, especializada nessa vertente, faz menção à De Re 

Diplomática, considerada uma obra clássica, entre os tratados de Diplomática. Em 

contrapartida, arquivistas portugueses, representados por Silva e outros (1999, p.93-94), vão 

além: 

 

A partir do século XVI, as rotinas da profissão começam a ser frequentemente 

disciplinadas por normas regulamentares, algumas inclusive de caráter oficial. Não 

obstante o conteúdo programático das mesmas verifica-se que elas têm já imanentes 

princípios gerais de natureza arquivística, os quais irão adquirir depois a forma de 

postulados, levando ao nascimento de uma nova disciplina – a arquivística – como 

construção conceitual e sistemática do saber adquirido por uma prática milenar da 

gestão dos arquivos [...].    

       

 Considera-se então, diante disto, que as rotinas da prática arquivística foram 

oficializadas por normas que as regulamentariam, a partir do século XVI, com o surgimento 

da disciplina Arquivística; fazendo das técnicas e práticas deste saber milenar, a gestão de 

arquivos. 
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2.1 O MARCO FUNDADOR DA ARQUIVÍSTICA MODERNA 

 

A criação dos Arquivos Nacionais franceses e o início da prática historiográfica do 

século XIX foram momentos essenciais para a Arquivística, enquanto profissão e prática. 

Num período onde os usuários eram, essencialmente, historiadores formados na teoria de 

Leopold Von Rankel de que "História era tudo o que tinha acontecido", os documentos de 

arquivo serviram como fundamento para a atividade da prática arquivística moderna. 

O Manual dos Arquivistas Holandeses é, ainda hoje, considerado como pontapé inicial 

para a Arquivologia Moderna.  Embora date de 1898, o texto é considerado o mais importante 

tratado sobre o assunto já publicado.  Dessa forma, para Schelemberg (1973, p.36), "do ponto 

de vista da contribuição universal para a arquivística, o mais importante manual escrito sobre 

administração de arquivos, é, provavelmente, o de um trio de arquivistas holandeses".  

Lodolini (1988, p.119) afirma “que o desenvolvimento da Arquivologia Moderna tem muito a 

ver com a difusão do manual dos arquivistas holandeses.” 

Composta, basicamente, por cem regras fundamentais para arranjos e descrições de 

arquivos, de autoria dos arquivistas Muller, Feith e Fruin e publicada pela Associação dos 

Arquivistas Holandeses, a obra atingiu arquivistas de diversas nações, décadas, conceitos e 

doutrinas, graças à tradução em diversas línguas. No Brasil, após a tradução na década de 

1960, a publicação deu-se pelo Arquivo Nacional, sendo republicado em 1973. 

Fonseca (2005) diz que, embora o texto do manual possa parecer cansativo e 

rebuscado, conforme os próprios autores o dizem, em suas páginas iniciais ("É este um livro 

enfadonho e meticuloso. Fica o leitor avisado!"), a obra já foi alçada ao status de clássico 

obrigatório, estabelecendo tópicos fundamentais na análise das características de 

configurações da área: 

 

a) à inserção da arquivologia na episteme da modernidade, especialmente na 

chamada esfera política; 

b) à consequente importância das instituições arquivísticas para lidar com os 

problemas de uma administração pública que deve ser eficiente; 

c) à subordinação da disciplina em relação ao seu objeto, ou seja, se a ideia arquivo 

estiver clara, estará clara a ideia de arquivologia; 
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d) à tradição manualística da área, às suas limitações e às tentativas de generalizar o 

particular, favorecendo o império da norma. (FONSECA, 2005, p.33) 
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3 ARQUIVOLOGIA NO BRASIL 

 

O Arquivo Nacional da França foi criado em 1790, apenas um após a Revolução 

Francesa, constituindo-se na primeira Instituição do gênero cujo objetivo era guardar os 

documentos do antigo regime e da nova França. A revolução assegurou três importantes 

conquistas ao campo arquivístico: a criação de uma Administração nacional e independente 

de arquivos, a proclamação do principio de acesso publico e o reconhecimento da 

responsabilidade do Estado pela conservação do passado. 

 

Os depósitos de documentos aumentaram consideravelmente a partir do século XVI 

(em número em extensão e em diversidade de acervos), mas o caráter prático da 

profissão manteve-se inalterável e o conceito de serviço foi sempre relativamente 

fechado. Só mais tarde com a ruptura do sistema político e burocrático e com o 

advento de novas preocupações sociais é que, efetivamente surgirá a teorização 

arquivística. A partir de então estarão criadas as condições para que surja uma 

disciplina autônoma e para que os arquivos se afirmem como sistemas de 

informação. Mas o caminho será penoso e cheio de contradições, até que se possa 

falar verdadeiramente de uma renovação. (SILVA et al, 1999, p. 81)  

 

Duranti ( 1994, p.50) afirma: 

 

através dos milênios , os arquivos tem representado , alternada e cumulativamente, 

os arsenais da administração, do direito, da história, da cultura e da informação. A 

razão pela qual eles puderam servir a tantas finalidades é que os materiais 

arquivísticos, ou registros documentais, representam um tipo de conhecimento 

único: gerados        ou recebidos no curso das atividades pessoais ou institucionais, 

como seus instrumentos e subprodutos, os registros documentais são as provas 

primordiais para as suposições ou conclusões relativas à essas atividades e às 

situações que elas  contribuíram     para criar , eliminar, manter ou modificar.      A 

partir dessas provas, as intenções, ações, transações e fatos podem ser comparados, 

analisados e avaliados, e seu sentido histórico a ser estabelecido. 
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Entende-se que a evolução decorreu lentamente, mas de forma produtiva. Por isso, 

após o exposto, o capitulo terá um recorte de tempo, abordando, especificamente, o Brasil no 

século XIX e, em seguida, o século XX, nos idos de 1970, para dar prosseguimento ao tema. 

 

3.1 ARQUIVOLOGIA: DOS PRIMÓRDIOS AOS ANOS 70 

 

As primeiras escolas de Arquivologia surgiram na Europa durante a primeira metade 

do século XIX, com a finalidade de qualificar pessoal para as instituições arquivísticas 

públicas. Enquanto os Centros Arquivisticos estavam ligados as Escolas de Biblioteconomia, 

os cursos eram mantidos pelos departamentos de História das Universidades. 

A criação do Arquivo Nacional, em 1838, marca a chegada da Arquivística no Brasil. 

Em 1840, sob o nome de Arquivo Nacional do Império, suas atividades são oficialmente 

iniciadas.  

Os primeiros cursos de formação no Brasil remontam aos anos de 1920,quando 

Alcides Bezerra, então diretor do Arquivo Nacional, propõe a criação de um curso que 

habilitasse os funcionários da casa. Com a criação da Universidade do Rio de Janeiro, passou-

se a considerar a incorporação deste curso à Universidade. Enquanto isso, instituições como a 

Biblioteca Nacional e Museu Histórico Nacional criavam seus próprios cursos. Ao passo que 

o Arquivo Nacional mantinha, periodicamente, cursos de especialização. O tratamento 

científico da área foi iniciado somente anos mais tarde , quando a discussão foi retomada, com 

a criação da sessão de cursos do arquivo nacional, ministrados pelo arquivista francês Henri 

Bouiller de Branche. 

A certificação de conclusão do nível médio para participação dos cursos tornou-se 

exigência durante os anos 60. Vale salientar que em 1972, as Universidades Brasileiras foram 

autorizadas, pelo então Conselho Federal de Educação, a organizarem programas de 

graduação em Arquivologia. Somente em 1974, através da resolução de numero 28 de 13/05, 

surge a proposta de currículo mínimo para o curso. É criado, então, através de um acordo 

firmado entre a Univerdade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Arquivo Nacional, o 

primeiro curso superior na área em território nacional. Três anos depois, a Federação das 

Escolas Federais Isoladas do Rio de Janeiro (FEFIERJ), atual UNIRIO, absorveu o curso 

permanente de Arquivo, batizando-lhe como curso de Graduação em Arquivologia. Neste 
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mesmo ano, a Universidade de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul, criou o primeiro 

curso nascido dentro de uma Universidade, sendo seguida pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF), cujo curso começou a funcionar em 1979. É por conta destes fatos, que os 

anos 70 são, por muitos, considerados como os mais importantes para a Arquivologia 

Nacional. 

 

Certamente a história dos arquivos e da disciplina arquivística no Brasil poderia ser 

analisada desde muito antes da década de 1970, e esta é uma lacuna da historiografia 

da área em nosso país. Mas essa década foi de fundamental importância para se 

estabelecer alguns parâmetros que ainda hoje definem as questões arquivísticas no 

Brasil. Assim é que, em 1971, foi criada a Associação dos Arquivistas Brasileiros, 

que exerceu indiscutível liderança nas conquistas posteriores. (FONSECA, 2005, p. 

67) 

 

Neste período, a Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB), desempenhou papel 

fundamental, graças à constante atuação na efetivação de significativas conquistas para área, 

embora a mesma não fosse um órgão oficial, conforme pode ser constatado na seguinte 

citação: 

 

 Na falta de uma centralização ou de uma coordenação administrativa que abranja a 

totalidade dos arquivos no Brasil, existe no país, desde 1971, um órgão não oficial 

que assume função notável neste campo. Trata-se da Associação dos Arquivistas 

Brasileiros, que conta atualmente com mais de 2 mil sócios(...) ( DUCHEIN, apud 

FONSECA, 2005, p.67). 

 

Entre algumas destas conquistas, podem ser citadas: a regulamentação das profissões 

de arquivista e técnico de arquivo, os cursos de arquivologia em nível superior, a promoção de 

congressos brasileiros de arquivologia e o lançamento do primeiro periódico voltado para 

área. 

Fonseca (2005, p.67) ressalta ainda que: 

 

Tais conquistas podem ser enumeradas. 

Os congressos brasileiros de arquivologia, promovidos regularmente desde então. 

Foram realizados ao todo 13 congressos. Porem, aos esforços da comunidade 

arquivística brasileira para a realização regular dos congressos não correspondeu um 

esforço da efetiva divulgação de seus resultados técnico-científicos, sendo 

publicados os anais de apenas cinco congressos. 
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O primeiro periódico brasileiro especializado na área, a revista Arquivo & 

Administração, cuja publicação manteve periodicidade regular até 1986. O último 

número da revista foi publicado em 1999. 

Os cursos de arquivologia em nível superior, sendo de 24 de janeiro de 1972 o voto 

da Câmara de Ensino Superior que aprova a criação desses cursos. 

A regulamentação das profissões de arquivista e de técnico de arquivo, obtida em 

julho de 1978, quando é promulgada a Lei n° 6.546, dispondo sobre matéria. A 

profissão de técnico de arquivo nunca foi implementada, pois não existe um curso 

profissionalizante nessa área. Esse é um fato relevante, na medida em que contribui 

para cristalizar uma visão monolítica do campo de trabalho na área, fazendo com 

que arquivistas e estagiários de arquivologia se ocupem indiscriminadamente de 

todas as tarefas relacionadas com o fazer arquivístico.           
 

3.2 ARQUIVOLOGIA: DOS ANOS 80 ATÉ A ATUALIDADE 

 

Na década de 1980, as instituições arquivísticas públicas fortaleceram-se, tendo a 

frente o arquivo nacional, que, à época, propunha a modernização das praticas e políticas das 

instituições arquivísticas, como aconteceu durante a 2° Conferencia RAMP, realizada pela 

UNESCO, em 1982. 

 

A história de todos os ramos de conhecimento e de todas as profissões é pontilhada 

de termos que repentinamente adquirem um novo sentido, eliminando as acepções 

anteriores. Foi o que ocorreu com a expressão “modernização de arquivos” na II 

Conferencia Ramp, realizada pela UNESCO em junho de 1982. Até sua reunião, a 

expressão não possuía outro significado alem do literal: melhoria das instalações, 

renovação dos equipamentos ou aperfeiçoamentos dos métodos de trabalho dos 

arquivos. A alteração semântica foi determinada por uma intervenção da diretora 

geral do Arquivo Nacional do Brasil, na qual propunha a UNESCO o 

estabelecimento de um “projeto piloto de modernização em uma instituição 

arquivistica do tipo tradicional”. O termo ingressou no vocabulário arquivístico com 

essa nova acepção, sob o peso dos 150 anos de história dos arquivos da América 

Latina. (KECSKEMÉTI, apud FONSECA, 2005, p. 68)  

 

Tal proposta significava, de certo modo, romper com paradigmas de mais de cem 

anos, propondo a modernização de um modelo latino americano, causando estranheza e 

resistência. Tais mudanças, no entanto, tornavam-se necessárias, principalmente no que se 

referia aos recursos materiais e humanos, transformando antigas ideias e novas metodologias.  

 

Essa acepção significava romper com o circulo vicioso dos chamados “arquivos 

nominais”, ou seja, as instituições arquivísticas presentes nos organogramas das 

administrações publicas dos países latino americanos, com todos os indícios de sua 
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existência, tais como instalações, papéis timbrados e publicações periódicas, mas 

desprovidas de recursos materiais e humanos indispensáveis ao exercício das 

funções arquivísticas essenciais. (KECSKEMÉTI, apud FONSECA, 2005, p. 69)  

 

Este projeto foi posto em prática ao longo de toda a década de 80, através de 

discussões e eventos, alguns bastante significativos como a criação de uma rede nacional de 

organizações dessa natureza; algo até então inédito. 

 

No tocante ao fortalecimento de uma rede nacional de instituições arquivísticas, foi 

criado o Fórum de Diretores de Arquivos Estaduais, que estabeleceu uma 

cooperação interinstitucional sem precedentes na história das instituições 

arquivísticas brasileiras. Sob a liderança do Arquivo Nacional, através da 

Coordenação do Sistema Nacional de Arquivos (Sinar), tal cooperação permitiu a 

realização de diversos cursos de capacitação em âmbito regional, bem como de 

Conferência Nacional de Arquivos Públicos, importante encontro de reflexões 

acadêmicas e de fortalecimento político para as instituições envolvidas. (FONSECA, 

2005, p. 69) 

 

Fica claro, portanto, a força do pensamento arquivístico, inclusive no campo político. 

Aproveitando a ocasião da reforma democrática do Estado, o Arquivo Nacional, por diversas 

vezes, tentou fortalecer o debate acerca do projeto de lei para os arquivos brasileiros, junto a 

assembleia. A lei, mesmo promulgada apenas em 1991, se constituiu em grande vitória e, 

acima de tudo, grande avanço no tocante ao reconhecimento pleno do exercício profissional. 

Fonseca (2005, p.69) reforça: 

 

No tocante ao fortalecimento de uma rede nacional de instituições arquivísticas, 

dentro do projeto de reforma democrática do Estado brasileiro em discussão na 

década de 1980, destaca-se o debate em torno de um projeto de lei para os arquivos 

brasileiros. Tal lei só foi promulgada em 1991, mas seu debate se estendeu por quase 

toda a década anterior. Cabe mencionar, também, as gestões feitas pelo Arquivo 

Nacional junto a Assembleia Constituinte responsável pela elaboração da 

Constituição de 1988, no sentido de introduzir no texto constitucional referências à 

gestão arquivísticas em todos os seus níveis. Destes esforços resultou o que ficou 

aquém das expectativas- a inclusão do art. 216, §2°, na nova Constituição: “ cabem à 

administração pública, na forma de lei, a gestão da documentação governamental e 

as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem”. Merece 

destaque, também, a presença das instituições arquivísticas nos debates da reforma 

administrativa federal de 1985, constituindo a Câmara V- Racionalização, 

Simplificação e Descentralização Administrativa- da Comissão Especial de 

Preservação do Acervo Documental (Cepad). 
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Essa nova fase se tornou um marco para a disseminação do pensamento e de ações 

arquivísticas, com o objetivo de melhorar e aperfeiçoar as técnicas, teorias e metodologias da 

profissão.  

O pleno reconhecimento, inclusive internacional, da Arquivologia Brasileira, surgiu 

quando chegaram os primeiros convites para que profissionais brasileiros palestrassem em 

congressos (o Congresso Internacional de Arquivos, por exemplo). Não demoraria muito e 

arquivistas brasileiros ocupariam, pela primeira vez, cargos nas mais altas esferas da 

assembléia latino americana de arquivos. 

Nos anos 90, a Universidade foi consolidada como local de prática acadêmica e 

desenvolvimento político da Arquivologia, além da proliferação dos cursos em nível de 

graduação. Até então, eram apenas três cursos em território nacional. Mais cinco 

universidades somaram-se a essa lista. 

Outro fato importante diz respeito à qualificação dos profissionais que ministravam 

aulas na área. A busca de pessoal para se especializar, no corpo docente das Universidades, 

teve um crescimento considerável, conforme Fonseca (2005, p.70) menciona: 

 

A melhoria da qualificação do corpo docente nos cursos de arquivologia. Os dados 

levantados revelam que apenas 3,8 % dos docentes não possuem qualquer espécie de 

titulação de pós-graduação; 23% são especialistas, 46% são mestres e 15% são 

doutores; 91% das dissertações e 100% das teses a que esses títulos dizem respeitos, 

forma aprovadas na década de 1990. Outro dado interessante é que 38,46% dos 

docentes são graduados em Arquivologia.   
 

A produção intelectual de autores ligados ao meio acadêmico - professores e 

pesquisadores ligados ao curso de arquivologia - , se intensificou, crescendo o número de 

trabalhos em artigos especializados e periódicos, além da oferta dos cursos de pós-graduação 

do tipo “Strictu Sensu” em Ciência da Informação, com ênfase em Arquivologia, Arquivo e 

Informações Arquivísticas. 

 

[...] Ao longo da década de 1990, os autores vinculados a universidades foram 

responsáveis por cerca de 45% da produção de artigos especializados. Ainda 

segundo os dados da pesquisa de Jardim, dos seis autores de maior produtividade 

nessa área, quatro são vinculados a universidades [...] Maiores possibilidades de 

áreas de concentração em arquivologia nos cursos de pós-graduação existentes. Não 

se pode falar em aumento na oferta de cursos de pós-graduação na área arquivistica, 
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seja no âmbito dos cursos lato sensu ou strictu sensu, mas observa-se maior abertura 

dos cursos de pós-graduação strictu sensu em ciência da informação para tratar de 

questões relativas aos arquivos e à informação arquivística […] (FONSECA, 2005, 

p. 71) 

 

Em compensação, durante esse período, notou-se o enfraquecimento das instituições 

arquivísticas, inclusive do Arquivo Nacional, cujo papel de liderança foi sendo substituído, 

aos poucos, pelas universidades e instituições de informação. A relativa perda de identidade 

no setor ou certa falta de representatividade devido à regionalização da AAB foi registrada, já 

que essa divisão trouxe esvaziamento de propostas e ideias e, como consequência o 

enfraquecimento da profissão.  

Neste cenário, o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) passa a exercer papel de 

liderança, apesar de estar mais voltado para a busca de soluções normativas do que para uma 

política nacional de arquivos, como pode ser constatado: 

 

Esse fenômeno faz parte do sistemático desmonte das estruturas administrativas do 

estado brasileiro, dentro do quadro neoliberal de Estado mínimo, desmonte que 

atingiu níveis de absoluta irresponsabilidade no governo Collor, mas que não sofreu 

reversão nos governos subsequentes. Isso gerou um êxodo dos quadros das 

instituições arquivísticas para a universidade e para outras instituições de 

informação. O esvaziamento das instituições arquivísticas acarreta certa perda de 

identidade na área, pois trata-se de um campo de conhecimento que visa atender as 

demandas da administração publica em diferentes períodos e em diferentes 

circunstâncias políticas. Em contrapartida, assiste-se à consolidação do Conselho 

Nacional de Arquivos (Conarq), que exerce um papel de liderança, embora mais na 

busca de soluções normativas do que na formulação e implementação de uma 

política nacional de arquivos. (FONSECA, 2005, p.71)    

 

Durante os anos 2000, dois decretos, sancionados pela Presidência da República, 

abarcaram assuntos relevantes para a Arquivologia: o decreto de número 4553, sobre a 

salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da 

sociedade e do estado, tratando de temas como classificação, registro, guarda e reprodução; e 

o decreto de n° 4915, sobre o SIGA – Sistema de Gestão de Documentos de Arquivos, 

garantindo o acesso de documentos de arquivo e as informações neles contidas ao cidadão, 

órgão e entidades da administração pública federal, além de disseminar normas relativas a 

gestão de arquivos e preservar patrimônio documental, entre outras resoluções. 

Cabe aqui diferenciar a Gestão de Informação - “Administração do uso da informação, 

com base na teoria ou ciência da informação” - de Gestão de Documentos - “Conjunto de 
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procedimentos e operações técnicas referentes a produção, tramitação, uso, avaliação e 

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

recolhimento”. (DICIONÁRIO BRASILEIRO DE TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA, 

2005, p.100). 

Com tal esclarecimento, será comentado, no próximo capítulo, a formação profissional 

do arquivista. 
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4 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Neste capítulo, será abordado o avanço dos projetos políticos pedagógicos dos cursos 

de Arquivologia e da sua consolidação no Brasil; do aprimoramento dos professores 

especializados e o reconhecimento gradativo da sociedade em relação à importância do 

tratamento da informação a partir de seu profissional – o Arquivista. Outrossim, ressaltar que 

houve um significativo investimento em pesquisa, ligado a programas de pós-graduação e 

agências financiadoras, com discussões metodológicas e propostas conceituais. 

Esse movimento, embora tenha trazido modernização tanto no pensamento quanto nos 

fazeres arquivísticos, acarretou a necessidade de se repensar os alicerces desse conhecimento, 

quanto ao ensino e a pesquisa, como Sousa (2009, p.1) retrata: 

 

Trata-se, portanto, de um movimento que ao mesmo tempo em que altera as bases da 

construção do conhecimento arquivístico, exige um repensar das bases do ensino e 

da pesquisa. O avanço das pesquisas na área tem como produto e elaboração de um 

novo ou, pelo menos, de uma forma diferente de arcabouço de sustentação do 

ensino.      

 

4.1 ENSINO E PESQUISA 
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Como já foi apresentado, a produção intelectual na área aumentou consideravelmente, 

contribuindo, de forma relevante, com o ensino no país. Os problemas arquivísticos 

encontrados nas organizações contemporâneas ampliaram o mercado dos profissionais 

graduados. Sousa (2009, p.10) diz que este “foi um bom momento na Arquivística do Brasil, 

talvez um dos melhores”. Ele salienta que:   

 

Há uma qualificação crescente dos profissionais de arquivo. Podemos afirmar que já 

temos um exército de egressos dos cursos de graduação em Arquivologia. 

Atualmente contamos com dez cursos superiores, sete deles concentrados nas 

regiões sul e sudeste. Sete pertencem a instituições federais e três a instituições 

estaduais. Podemos afirmar então que há uma distribuição de maneira desigual pelo 

território nacional. As regiões Norte e Nordeste estão praticamente sem oferta de 

arquivista para atender a demanda desse tipo de profissional (SOUSA, 2009, p. 2)     
 

A ausência de cursos superiores de Arquivologia, nas regiões Norte e Nordeste, que, 

quase maciçamente, se concentram nas Regiões Sul e Sudeste, também mereceram atenção do 

autor: 

 

Poderíamos pensar no uso da educação a distancia para formar profissionais nas 

regiões onde não existem cursos presenciais. Trata-se de uma operação 

extremamente complexa, apesar de possuirmos tecnologia para isso. Entretanto, não 

consigo imaginar uma alternativa como essa fora de um consórcio entre as atuais 

escolas de Arquivologia no Brasil. Há experiências em curso que poderiam servir 

como modelo: caso específico do ensino de Biologia (SOUSA, 2009, p.2) 

 

Para ele, essa carência poderia ser suprida pela criação de cursos a distância que 

atenderiam alunos desta região. Também seria necessária a criação de um consórcio, pela 

entidade que oferece a disciplina e a que ministraria as aulas, já que a “demanda por este tipo 

de profissional é crescente. Nos últimos anos, vários concursos públicos foram realizados e 

muitos dos aprovados já estão em pleno exercício da profissão.” (SOUSA, 2009, p.2) 

Percebe-se que é cada vez maior a procura pelos cursos de Arquivologia e as 

instituições públicas e privadas compreenderam a importância deste profissional em seus 

quadros, aumentando a demanda e, consequentemente, a oferta. 

 

Temos um quadro de docentes mais numerosos, mais diversificado, mais qualificado 

e com uma maior produção científica, apesar de apresentarmos ainda problemas de 
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canais de discussão e de divulgação dos trabalhos produzidos na área e de uma 

convivência e um relacionamento mais próximo e constante, e que possibilite até a 

existência de projetos comuns. (SOUSA, 2009, p.2)  
 

Sousa (2009) crê que, embora o número de professores seja maior, seria 

necessária a ampliação da discussão e da promoção dos materiais (artigos, livros, etc.)  

produzidos pelos arquivistas, junto a um relacionamento mais harmonioso, facilitando a 

criação de projetos em comum. 

 Sousa (2009, p.3) reforça:   

 

A criação dos cursos de graduação talvez seja o grande marco definidor dos rumos 

da pesquisa em Arquivística no país. Isso propiciou a emergência de uma “cultura de 

pesquisa” na área. De fato, a pesquisa é uma atividade que necessita não apenas de 

“dinheiro e cérebros”, mas “exige também uma cultura, uma ambiência e um meio 

que favoreça ao máximo seu resplendor”.  

 

4.2 DESAFIOS PARA O FUTURO  

 

            Há muitos desafios a serem vencidos, principalmente:  

 

Se considerarmos os vários pontos de vista, percebemos que todos têm algo em 

comum. Seu tônus é a fragilidade do preparo dos arquivistas, diante do mundo 

laboral que os aguarda. É preciso adaptar o ensino arquivístico as necessidades da 

sociedade da informação, o que é mais do que criar condições otimizadas para as 

escolas de arquivo no campo do ensino, pesquisa, recursos e organização. A 

adaptação efetiva também depende de uma estreita relação entre as escolas de 

arquivo e a profissão como um todo, que tem de estabelecer padrões de qualificação 

e conduta. (THOMASSEN, apud BELLOTO, 2002, p. 3).  

 

É necessária, além de se manterem as bases para a oferta de uma boa formação 

profissional, a preparação para os desafios futuros, principalmente a adaptação às novas 

tecnologias, tornando-se fundamental a atualização dos profissionais, já que, com o avanço 

dos critérios tecnológicos, muitas vezes a mão humana já não se faz tão necessária. 
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Um dos grandes desafios que o Arquivista encontra reside em ter de lidar com uma 

variedade de recursos tecnológicos que vêm se tornando, rapidamente, ultrapassados. Duranti 

(1994) já havia dito que as tecnologias eletrônicas da informação aumentaram muito a 

capacidade da sociedade em gerar, reunir, recuperar, examinar e utilizar dados com os mais 

variados fins, contando ainda com a vantagem do acesso a informação a distância e a 

vantagem da eliminação de dados/ informações irrelevantes supérfluos e redundantes. 

A sociedade, por sua vez, vem sofrendo forte impacto das novas tecnologias, por conta 

de suas características dinâmicas e inovadoras. Grandes adaptações são necessárias 

principalmente das organizações que dependem dos gerenciamentos de suas informações. É 

neste cenário que surge a figura do arquivista, obrigado a adequar os conceitos arquivisticos 

tradicionais. 

 

Entretanto, dentro da peculiaridade do documento arquivístico, os especialistas 

chamam a atenção dos arquivistas para o fato de que todo o processamento que se dê 

a informação arquivistica não pode se afastar dos princípios teóricos básicos da 

arquivistica, refletindo sempre o principio da proveniência e a organicidade na 

ordenação interna dos fundos (TALLAFIGO, apud BELLOTO, 2002, p. 1) 

 

Considerando que a informação permanece a mesma, mas a velocidade e a quantidade 

produzida diariamente aumentou, torna-se fundamental o surgimento e a utilização de novos 

suportes que atendam às novas necessidades, o que vem acontecendo com as fitas magnéticas, 

com os CDs, os disquetes e os DVDs que já estão sendo substituídos por novos produtos no 

mercado. Aos profissionais de informação cabe checar quais os suportes devam ser utilizados, 

buscando aqueles que respondam melhor a cada situação.  

Mesmo com a necessidade comprovada do arquivista na utilização de novas 

tecnologias, a sua participação ainda é reduzida, muito por falta de conhecimento das 

empresas sobre sua fundamental atuação, ocorrendo o favorecimento aos profissionais sem 

qualificação mínima exigida para o desempenho das funções, comprometendo o sucesso das 

tomadas de decisões. Portanto, torna-se importante esclarecer as organizações a cerca do 

papel destes profissionais. 
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Hoje em função do desenvolvimento social e tecnológico, somos forçados a refletir 

novamente sobre o caráter, a natureza e a confiabilidade do nosso “remédio para a 

lembrança”, o registro documental, e sobre a capacidade do arquivista de se 

desincumbir de sua maior responsabilidade, “a proteção física e moral dos 

arquivos.” (DURANTI, 1994, p.50) 

 

Além dos aspectos citados acima, outro importante desafio para a promoção de um 

ensino de qualidade é, sem duvida, a necessidade de reformas curriculares na formação de 

futuros arquivistas. Levando em conta que a Arquivologia se encontra em movimento 

constante, as alterações no planejamento do currículo universitário são importantes por que 

fazem com que as teorias se modernizem de acordo com a necessidade, conforme apontou 

Belloto (2002, p.3): 

 

Muito dos especialistas que tem se preocupado com a formação e o desenvolvimento 

profissional do arquivista, em âmbito internacional, são unânimes em reconhecer as 

deficiências da formação, a falta de relação entre mercado de trabalho e o mundo 

universitário, assim como apontar as fraquezas internas da profissão advindas, não 

só da debilidade da formação, mas também das carências de maior consolidação das 

teorias, das normas, da evolução vertiginosa das tecnologias não acompanhada, pelo 

mesmo ritmo de ensino e aprendizagem. 

 

Constata-se certa incompatibilidade entre os campos de atuação e as habilidades que o 

profissional adquiriu durante a formação, uma vez que o currículo se tornou defasado. 

Portanto, havendo uma atualização curricular frequente, a possibilidade do ensino se tornar 

interdisciplinar é maior. Quando o Arquivista dominar ou ao menos saber lidar com todos os 

possíveis tipos de documentos, terá se tornado de fato um profissional cada vem mais 

necessário. 

Durante o X Congresso Brasileiro de Arquivologia, em 1994, José Maria Jardim, em 

sua conferência, apresentou um quadro geral internacional da formação arquivística, 

propondo a possibilidade do arquivista se enquadrar em diversos níveis, tais como: 

 

[...] Sênior, Cientifico, Técnico, Auxiliar; distinguindo a capacitação do peso que 

deveria ter a interdisciplinaridade, aproximando-se também a uma harmonização 

curricular com áreas da Ciência da Informação, ademais da existência, sempre 

desejada, da formação contínua. (JARDIM, apud BELLOTO, 2002, p.3) 
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Esta proposta, além de possibilitar um trabalho conjunto com outras áreas – como a 

Ciência da Informação, por exemplo -, se colocaria, em prática, a sonhada formação 

continuada do Arquivista, conforme o próprio Jardim (1994) reforça: “Adquire importância 

fundamental no quadro das transformações que influenciam a profissão e, por conseguinte, o 

processo de formação profissional.” (JARDIM, apud BELLOTO, 2002, p.3). Desse modo, 

haveria uma distinção entre formação e capacitação, onde o arquivista já formado, por 

exemplo, ao se capacitar, evoluiria em níveis como sênior, científico, técnico e auxiliar. Ainda 

sob este aspecto, ao se obter transformações e adaptações nos processos curriculares, o natural 

seria que “influenciando a profissão automaticamente, o processo de formação profissional 

também será modernizado: Uma Arquivologia que seria ensinada na Universidade e outra que 

seria praticada no setor público e privado”. (JARDIM, apud BELLOTO, 2002, p.3). 

Percebe-se, portanto, a necessidade de reformas curriculares para que a categoria 

possa alcançar o status que tanto almeja: 

 

A resposta aos desafios, postos pela Sociedade da Informação, exige, por 

conseguinte, renovadas competências para o arquivista, que só se adquirem se 

houver uma alteração radical nos modelos formativos e nos conteúdos curriculares 

que irão modelar perfis profissionais inovadores. (RIBEIRO, 2004, p.5) 

 

Diante do exposto, o próximo capítulo se baseará no papel que o Arquivista 

desempenha na atual sociedade e em sua busca pelo aperfeiçoamento. 
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5 O PAPEL DO ARQUIVISTA HOJE 

 

Como afirma Duranti (1994, p. 50),  

 

Diante da mudança de atitude em relação ao direito dos cidadãos à informação, da 

possibilidade de manipulação e da volatilidade dos documentos eletrônicos, da 

dependência dos sistemas em relação ao hardware e aos softwares, do fracasso dos      

profissionais da tecnologia da informação em entender a natureza e a finalidade dos 

registros documentais e, em consequência, proteger sua autenticidade, vem se 

tornando cada vez mais claro que os arquivistas necessitam repensar o papel social 

de suas instituições, reexaminar os preceitos de sua profissão e articular um novo 

código de objetivos a fim de cumprir sua meta profissional básica. 

 

Atualmente, nesse contexto, pode-se afirmar que o grande desafio, se constitui numa 

nova formação, já comentada no capítulo anterior, baseada em suportes teórico-

metodológicos da Ciência da Informação.  

Ribeiro (2004, p.10) apresenta aquele que seria o modelo formativo ideal para a 

renovação deste profissional, que deverá: 
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- combinar um conjunto de disciplinas nucleares da Ciência da Informação, de 

caráter obrigatório, com disciplinas de áreas interdisciplinares que constituem uma 

complementaridade indispensável; 

- anular as separações artificiais entre pretensas especializações de Arquivo e 

Biblioteca/Documentação, por não haver justificação, do ponto de vista 

epistemológico, para tal distinção; 

- fazer a síntese com a área dos Sistemas (Tecnológicos) de Informação, uma vez 

que, hoje, a tecnologia é completamente indissociável da Informação.  

 

A formação universitária se constitui, desta forma, num instrumento que possibilita 

que a atividade se torne muito mais que a simples ocupação de uma vaga. Jordan (1996, p. 

416) afirma que: 

 

Só um constante treinamento e cada vez mais experiência permite aos arquivistas 

intervirem definitivamente na implantação de diversos programas aprovados pela 

administração das instituições e converter-se em eficazes conselheiros para a 

solução de problemas relacionados com sistemas e controles, planejamento 

documental e informativo, análises descritivas, processamento de dados, análise e 

controle de custos de informação etc.  

 

Neste sentido, cursos de formação com seminários, grupos de estudo, oficinas, 

voltados para multidisciplinaridade, são encarados como meio de se adquirir novos 

conhecimentos e entrar em contato com tendências recentes. Tem-se como exemplo desta 

afirmação, a informática, que está definitivamente incorporada aos arquivos. Suas constantes 

atualizações se constituem no grande desafio do profissional moderno. Portanto, “os sistemas 

automatizados criam uma incrível facilidade de transmissão e comunicação de informações, 

uma maior capacidade de manipulação de dados e uma integração do uso funcional da 

informação” (DURANTI, 1994, p.69).  

  

Como nenhum documento é igual ao outro, o arquivista tem de ser criativo para 

inventar novas formas de organização. Além disso, tem de ser muito curioso e gostar 

de aprender sobre tudo. “O arquivista tem de ler muito porque vai trabalhar com 

todas as áreas do conhecimento humano”, diz Carlos Blaya Perez, professor do 

curso de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do 

Sul. Outra característica fundamental é ser organizado, conta Anna que desde 

pequena gostar de organizar tudo ao seu redor. Mas por que guardar tanta coisa? 

“Muitas vezes, nós temos dúvidas sobre que decisões tomar e uma consulta aos 

documentos pode nos ajudar muito. Sabendo o que aconteceu no passado, 

conseguimos saber o que fazer no presente”, explica Carlos. (…) Muitas vezes, o 
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arquivista tem em mãos documentos raros, que pouca gente já pôs os olhos. São 

documentos valiosos que, por isso, devem ser mantido em segredo. “A fórmula da 

Coca-Cola, por exemplo, é um documento secreto. A gente sabe os ingredientes que 

essa bebida leva, mas como a receita é feita é um segredo que está muito bem 

arquivado”, diz Carlos. E você, é bom em guardar segredos? É curioso e 

organizado? Então, pode ser que a faculdade de Arquivologia seja a sua escolhida 

quando crescer!”(CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS, 2010, p.23) 

 

Segundo Lopez (2008), existe uma grande diferença entre ser Arquivista e exercer a 

profissão de Arquivista. De acordo como dois dos mais importantes dicionários de 

Arquivologia do país, o autor apresenta a diferença entre as duas condições e se debruça sobre 

a atuação deste profissional no mercado de trabalho.  

 

 

    OBRA HISTÓRICO DEFINIÇÕES 

 

 

 

DIC-SP,1996 

 

 

Trata-se da revisão de dicionário 

publicado pelo Núcleo Regional de 

São Paulo da Associação dos 

Arquivistas Brasileiros (AAB) em 

1990, o qual consolidou antigas 

aspirações da comunidade 

arquivística brasileira, tendo a 

edição se esgotado rapidamente. Os 

conceitos deste dicionário 

tornaram-se referência 

terminológica na área e, por 15 

anos, essa publicação se constituiu 

como a principal obra de referência 

na área no Brasil, com importantes 

desdobramentos no exterior. 

 

 

 

Arquivista: profissional de arquivo de nível 

superior (p. 4-5). Técnico de arquivo: 

profissional de arquivo de nível médio (p. 

73). 

Obs.: O termo arquivo aqui é entendido 

como entidade administrativa responsável 

pela custódia, pelo processamento técnico e 

pela utilização dos arquivos (conjunto de 

documentos), sob sua jurisdição. 
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DIC-AN,2005 

 

 

Trata-se da consolidação, com 

caráter oficial, de experiência feita 

pelo Arquivo Nacional, após a 

primeira edição do dicionário de 

São Paulo, em 1991. Revisada em 

1992, até então não havia sido 

publicada e ficava restrita a um 

circulo restrito de usuários do 

Arquivo Nacional. A partir de 2003 

o projeto foi retomado, com, 

supostamente, espaço para 

contribuições via Internet. No final 

de 2005 a obra foi finalmente 

publicada. 

 

Arquivista: profissional de nível superior, 

com formação em Arquivologia ou 

experiência reconhecida pelo estado. (p. 

26). Técnico de arquivo: profissional de 

arquivo de nível médio, por formação ou 

experiência reconhecida pelo estado (p. 

160). 

Obs.: O termo arquivo aqui é entendido 

como uma instituição ou serviço que tem 

por finalidade a custódia, o processamento 

técnico a conservação e o acesso a 

documentos. O curioso é que tal conceito 

acaba por igualar os arquivos a quaisquer 

outras instituições que possuam 

documentos, como biblioteca e/ou museus, 

por exemplo. 

Fonte: LOPEZ, 2008 

 

Lançando mão do dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia, Lopez ( 2008 , p.3 ) 

também apresenta uma terceira definição: 

 

Arquivista:[...] 1. Especialista encarregado de uma ou de várias funções na gerência 

de um arquivo. Sin: papelista. Vt Arquivologia. 2. Profissional responsável por 

analisar e organizar informações registradas (documentos), públicas e privadas, de 

cunho histórico, governamental, administrativo, científico ou literário, gravações 

sonoras e filmes (audiovisuais), organizando-os segundo sua origem e outros 

critérios, e dando-lhes tratamento técnico, armazenando-os em arquivos adequados, 

permitindo a recuperação eficiente da informação, facilitando sua consulta e 

evitando que se deteriorem. 3. No Brasil, a profissão do arquivista é regulamentada 

pela Lei n° 6546, de 4 de julho de 1978. Por essa legislação, compete ao arquivista o 

planejamento, organização e direção de serviços de arquivo, identificação das 

espécies documentais e participação no planejamento de novos documentos, 

classificação, arranjo, descrição; avaliação e seleção de documentos.        

 

A falta de uma obra de referência que elenque os termos conforme a configuração 

deste meio, revela o enorme contingente de profissionais que não têm sua existência 

contemplada; sustentando suas atividades sem serem reconhecidos por uma obra oficial da 
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área, já que, até hoje, não foi criado um Conselho Nacional de Arquivologia para dar maior 

segurança e credibilidade ao profissional, no exercício de sua função. 

Revela-se, deste modo, uma das questões mais pertinentes da atualidade: a relação 

entre a formação profissional e a oferta de vagas. 

Considerando a extensão do país e a demanda, o quantitativo de graduados é 

relativamente baixo, fazendo com que a mão de obra seja suprida de forma alternativa como a 

especialização, por exemplo. De modo geral, isso resulta em um profissional com maior 

conhecimento interdisciplinar. A graduação em Arquivologia, no entanto, é exigida, 

atualmente para o exercício de atividades ligadas à educação e pesquisa. 

Lopez (2008) afirma que o corporativismo profissional em prejuízo do aprimoramento 

da pesquisa se dá quando a contratação de um docente implica na utilização de um professor 

doutor junto ao curso. O professor é enxergado como técnico e não como pesquisador e a 

academia é privada da produção de conhecimento científico. Um olhar mais atento a 

plataforma Lattes, mostra que a maioria dos doutores em Arquivologia, um número pouco 

significativo trabalha em universidades. Também é relevante notar que grande número de 

doutores especializados no setor são historiadores e bibliotecários, em sua maioria. 

Nesta discussão, o grande ponto diz respeito à existência dos arquivos em todos os 

setores da sociedade, onde diversos tipos de documentos, devido a continuidade da  

burocracia, são produzidos, todo o tempo, exigindo o aumento da demanda de pessoal 

qualificado. 

Neste sentido, as mais de cinco milhões de empresas do país se configuram em 

oportunidades de trabalho, afinal, todas possuem e produzem material arquivístico, 

gerenciando e custodiando seus próprios documentos. Observam-se, nestes locais, quatro 

tipos de profissionais lidando com arquivos: 

 

· Nenhuma qualificação - a gestão é executada intuitivamente pela pessoa que lida 

cotidianamente com os documentos, ou por alguém designado para essa atividade 

(por exemplo, uma secretária). A gestão limita-se aos aspectos legais mínimos, 

podendo haver a intervenção de profissionais da contabilidade e/ou do direito. Esse 

cenário, provavelmente, é hegemônico. 
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· Qualificação mínima - tem um caráter autodidata, no qual a pessoa designada para 

a gestão dos documentos busca aprimorar seus conhecimentos arquivísticos através 

de consulta a livros, sítios da Internet etc. 

· Profissional semi-capacitado - há a busca de aprimoramento funcional, com o 

investimento na participação do pessoal designado para a gestão documental em 

eventos de formação paralela — tais como mini-cursos, workshops, palestras etc., 

com vistas à melhor capacitação e formação. Ainda pode haver contratação de 

profissionais que atendam parcialmente aos requisitos da área, porém sem 

embasamento teórico arquivístico, como, por exemplo: bibliotecários, empresas de 

gestão eletrônica de documentos, de memória institucional, de gestão da informação. 

Nas organizações que buscam a qualificação para a gestão documental, esse é 

provavelmente o cenário mais recorrente. 

· Profissional capacitado - há uma pessoa (ou um setor em organizações maiores) 

com formação qualificada que pode ter sido obtida através de curso de 

especialização, somado aos eventos de formação paralela e/ou graduação em 

Arquivologia. Nos órgãos públicos localizados em regiões nas quais há grande 

ocorrência do graduado em Arquivologia — como Rio de Janeiro, Porto Alegre e 

Brasília — os cargos são preenchidos por profissionais portadores de diploma 

específico. Onde a oferta não é abundante, a gestão arquivística nos órgãos públicos 

continua a ser feita por profissionais sem diploma de Arquivologia, contratados 

formalmente para outras funções. (LOPEZ, 2008, p.8) 

 

Realmente é complicado se obter os dados acerca dos egressos no curso de 

Arquivologia, mas isso não impede que algumas suposições sejam levantadas. A demanda 

real vem se mostrando infinitamente superior aos novos arquivistas formados nos cursos de 

graduação.  

É fato que existe enorme carência de profissionais qualificados, portadores de 

diplomas ou não. Também se observam cursos de especialização que se constituem em 

solução viável para que as organizações qualifiquem seu pessoal, em menor tempo e de forma 

abrangente. Em todo o caso, o numero de profissionais que poderiam ser absorvidos está 

aquém das capacidades dos cursos de graduação e especialização. Contudo, há alternativas: 

 

É necessário que sejam criados mecanismos efetivos capazes de aferir o nível do 

profissional de arquivos, sempre levando em consideração as especificidades do 

universo de sua atuação, ao invés de se trabalhar com uma noção formalista de 

capacitação, testada apenas no âmbito das avaliações das disciplinas cursadas. Tal 

avaliação deverá ser aplicada a todos os profissionais da área, que satisfaçam alguns 

requisitos mínimos, mas que sejam mais amplos do que as atuais nove graduações 

reconhecidas pelo MEC. Considerada como uma formação próxima a do arquivista, 

o bibliotecário também está sujeito à posse de diploma específico para o exercício 

profissional. A carreira de bibliotecário conta hoje no portal do MEC com 41 cursos, 

o que nos permite pensar em uma quantidade superior a três mil novos profissionais 

por ano, os quais, também não conseguem atender à demanda da sociedade. Uma 

diferença importante reside no aspecto de que uma biblioteca não é necessariamente 
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requerida para qualquer organização, como são os arquivos. É necessário ainda 

atentar para a tendência de criação de novos cursos mais abrangentes do que a 

rubrica da Arquivologia, sob a denominação de Ciência (ou Ciências) da 

Informação. Somente um planejamento estratégico, precedido de amplo diagnóstico 

sobre as demandas do mercado, é capaz de propor ações que visem equilibrar esse 

universo de contrastes, de modo contemplar e integrar profissionalmente esses dois 

extremos, com o objetivo de melhor atender às necessidades dos mais diversos 

setores da sociedade. (LOPEZ, 2008, p.11-12) 

 

A representação deste profissional na sociedade contemporânea será o enfoque do 

trabalho nas próximas páginas.  
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6 REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

A Revolução Tecnológica, além de alterar as formas de produção da informação, as 

formas de comunicação e as relações sociais, cunhou um novo termo para batizar o 

protagonista deste processo, com o objetivo de “[...] tomar a expressão Profissionais da 

Informação como uma designação mais abrangente visando auxiliar no desembaralhamento 

da questão dos nomes: Profissional da Informação, Bibliotecário, Cientista da Informação e 

outros, como Arquivistas e Museólogos”.  (SOUZA, 2006, p.24). Se isso é positivo, por um 

ângulo; por outro, se não existe uma solidez da identidade de cada categoria, a adoção de um 

termo que unifique e generalize os atributos pode causar confusão a determinados aspectos, 

sejam eles de ordem técnica ou cientifica ou identitária.  Souza (2006, p. 30), no entanto, 

afirma que o problema não reside na questão da identidade, mas  

 

[...] no pequeno número de profissionais, uma sociedade ainda semiescolarizada e 

semi-informatizada, uma sociedade que não percebe, conscientemente, a presença 

dos poucos bibliotecários ou cientistas da informação já existentes e não distingue as 

diferenças de sua atuação etc. 
 

Torna-se evidente que a formação acadêmica revela-se como principal requesito que 

determina que o Arquivista é um profissional da informação. Se levarmos em conta, porém, 

que todos aqueles que tratam com informação, a despeito do suporte, possam ser considerados 

também como tal, o que determina quem é este profissional? A formação acadêmica ou as 

técnicas e métodos voltados às novas demandas? Quais os fatores identitários destes grupos?  

Segundo Capurro; Hjorland (2007, p.187), informação “é o que pode responder 

questões importantes relacionadas ao grupo alvo”, apoiado na ideia de que 
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os cientistas da informação – pela própria natureza do seu campo – devem trabalhar 

de cima para baixo, ou seja, do campo geral do conhecimento e suas fontes de 

informação para o especifico, enquanto os especialistas do domínio devem trabalhar 

de baixo para cima, do especifico para o geral. 

 

Concluindo-se que o termo teve origem na negação de um estigma originado pela não 

valorização e reconhecimento de seus pares, por meio de um sentimento de não 

pertencimento. 

Debord (2003, p.9) batiza a sociedade contemporânea como a sociedade do espetáculo 

e, por conta disso, pensando numa maior visibilidade nesse “espetáculo”, buscou-se um termo 

mais sofisticado, globalizado e contemporâneo. É imprescindível não esquecer, porém, que 

arquivistas, museólogos e bibliotecários são aqueles aptos a fornecer e tratar, com técnica e 

competência, o subsidio informacional para seus próprios problemas e dos demais 

profissionais. Considerando a própria lógica da ciência da informação que gera, coleta, trata, 

organiza, classifica e difunde a informação, os demais profissionais parecem preocupados 

apenas com o uso dessa informação, seja como proceder através dela, seja como fazer dela 

instrumento capaz de modificar estruturas sociais e cognitivas.  

 

6.1 ARQUIVISTICA COMO PROFISSÃO 

 

Kátia Isabelle Mello de Souza (2011), em sua obra Arquivista, visibilidade 

profissional: Formação, Associativismo e Mercado de trabalho, nos apresenta a definição de 

profissão que Murilo Cunha adota, intimamente ligada aos aspectos sociais, ao afirmar que  

 

Uma profissão existe por que existe uma necessidade social que deve ser cumprida 

e, ao acentuar essa necessidade – bem pela divisão de trabalho, bem pelo tipo de 

organização socioeconômica – a profissão devolve à profissão (através da elevação 

do status ou nível salarial) seu reconhecimento por preencher uma lacuna. (CUNHA 

In: SUAIDEN, apud SOUZA, 2011, p. 28) 

                           

É sabido que é pouco o material que retrate, com maior profundidade, a formação dos 

arquivistas, o perfil destes profissionais e os arquivos, especialmente quando se trata de 

Brasil; contudo, acompanhando, ao longo do tempo, a evolução do profissional de arquivo, 
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nota-se que as mudanças sucederam-se em conjunto com as grandes transformações 

tecnológicas, econômicas e sociais do mundo. Se outrora, a Revolução Francesa trouxe 

mudanças, hoje também, isso acontece. Assim, portanto, surge o conceito de Arquivistica 

Moderna, os “novos paradigmas difundidos mais amplamente a partir da década de 50 por 

Schelemberg e os demais teóricos da área [...]” (SANTOS, 2009, p. 175). 

O aspecto profissional, a identidade e a competência do arquivista foram modificados 

pelas inovações tecnológicas, como o computador e o documento digital, a gestão documental 

e os fundamentos da teoria das três idades. 

 

No sentido de definir como passiva a relação entre os arquivistas e seus clientes, os 

usuários dos arquivos. Nesse caso [...] O arquivista não seria inserido no 

planejamento do fluxo da informação, nem na revisão dos processos administrativos 

e técnicos, muito menos teriam representação ou oportunidades de manifestar-se na 

elaboração do planejamento estratégico da instituição. (SANTOS, 2009, p. 184) 

 

Neste cenário, embora o arquivista seja figura de destacado papel, sua importância 

ainda não é reconhecida no nível gerencial. O profissional é subjugado a ceder às 

modificações e, quando não faz, perde espaço no mercado de trabalho por estar obsoleto. É 

essencial, portanto, que o arquivista seja um profissional dinâmico, que se adeque as 

condições e necessidades que a sociedade da informação lhe impõe.  

Um dado curioso, revelado ainda por Souza (2011), diz respeito ao número de vezes 

que o termo arquivista é mencionado na legislação arquivística brasileira.  Apenas duas vezes, 

o que leva a supor que a visibilidade do arquivista ampliou-se consideravelmente, após a 

atualização da lei, em maio de 2008. 

 

A visibilidade do arquivista e de suas funções teve uma amplitude posterior à 

implantação da legislação arquivística brasileira. Com a legislação arquivistica e as 

suas resoluções e demais atos emanados pelo Conarq, as instituições, sobretudo 

públicas, criaram e ampliaram o espaço em seus quadros para agregar os arquivistas 

como gestores da informação e responsáveis pelo fluxo dos documentos, 

principalmente onde haja acumulação de documentos. (SOUZA, 2011, p. 61) 

 

Vale abrir um parêntese e discutir a questão da representatividade do profissional de 

arquivo, que não possui um Conselho Profissional que fiscalize e julgue o exercício da 
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profissão, embora tenham sido apresentadas, em três diferentes ocasiões, propostas para a 

criação do Conselho Federal de Arquivologia. A não existência deste Conselho permite que o 

registro profissional dos arquivistas se dê no Ministério do Trabalho e Emprego.  

 

No Brasil, reconhece-se o exercício laboral legal aos profissionais que contam com 

formação superior além dos registros nos Conselhos das categorias. A criação de um 

Conselho Profissional para os arquivistas foi proposta no projeto da lei de 

regulamentação da profissão, mas o projeto foi aprovado sem que houver constituído 

o órgão. (ESPOSEL, apud SOUZA, 2011, p.167) 

 

Souza (2011) reforça, afirmando que: 

 

Por iniciativa das associações profissionais, os arquivistas apresentaram propostas 

para a criação do Conselho Federal de Arquivologia três vezes, concretamente, em 

1996, 2000 e 2004. O dito conselho tem como função atuar na fiscalização do 

exercício profissional e defender a categoria entre outras ações. A ausência de um 

Conselho Profissional permite que os arquivistas efetuem o seu registro como 

profissionais no Ministério do Trabalho e Emprego, de acordo com o decreto 

n°93.480 de 29 de outubro de 1986. (SOUZA, 2011, p. 167) 

 

Ainda sobre a ausência deste, nota-se o baixo índice de registro profissional, já que, 

embora essa ação fique por conta do Ministério do Trabalho, não exista uma obrigatoriedade 

por parte do arquivista de fazê-lo, o que acaba sendo determinante para uma menor 

visibilidade. Como a própria Souza reitera: “Devido a ausência de um Conselho Profissional, 

os arquivistas deixam de efetuar o registro no Ministério do Trabalho, de maneira que o 

número de profissionais é reduzido, o que contribui à baixa visibilidade.” ( SOUZA, 2011, p. 

227) 

Por outro lado, observa-se a presença de Coletivos Profissionais que, como Monsalve 

(1997) esclarece, é “o resultado do uso da faculdade que tem todo o homem de reunir suas 

forças com os semelhantes para a consecução de um fim comum” (TRUJILLO MONSALVE, 

1997, p. 87), e, de modo geral, são responsáveis pela representação profissional dos 

arquivistas, defesa da classe, luta pela garantia de direitos e, também, canal para o mercado 

laboral, além de organização de eventos e promoção de cursos. Seu surgimento remonta a 

década de 70, sob os auspícios de José Pedro Pinto Esposel, que tornou-se o primeiro 

presidente da, então, recém criada Associação dos Arquivistas Brasileiros ( AAB), garantindo 
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conquistas como um currículo mínimo para os cursos de Arquivologia e regulamentação do 

ofício. 

 

O movimento associativo dos arquivistas no Brasil teve dois grandes momentos. O 

primeiro, na década de 70, com a criação da associação dos arquivistas brasileiros, a 

AAB, e seus núcleos regionais; e o segundo, em julho de 1998, com a extinção dos 

núcleos regionais e o surgimento de novas associações. Este primeiro momento teve 

como mentor e primeiro presidente o Prof. José Pedro Pinto Esposel. Com esforço e 

dedicação dos primeiros diretores da AAB, pode-se contar com um currículo 

mínimo para os cursos de graduação. Além disso, a AAB teve uma atuação 

determinante no momento de sua fundação, sobretudo na regulamentação da 

profissão. (SOUZA, 2011, p. 131) 

 

Dentre as mais atuantes, além da Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB), pode-

se citar a Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro (AAERJ), Associação 

Brasiliense de Arquivologia (ABARQ), Associação dos Arquivistas da Bahia (AABA), 

Associação dos Arquivistas do Rio Grande do Sul (AARGS), Associação dos Arquivistas de 

São Paulo (ARQ- SP). 

Encerrando a discussão, uma reflexão que merece ser considerada diz respeito a como 

a sociedade enxerga o arquivista enquanto profissional; para muitos, mero responsável pela 

custódia de documentos, sem formação específica e que desempenha um trabalho 

exclusivamente burocrático. Uma questão muito mais profunda do que se possa supor, como 

revela Belloto (2002): 

 

Como chegamos a um mínimo de preparação de nosso quadro de profissionais de 

arquivo no Brasil se nem nossa identidade esta bem definida? Em que grau de 

conhecimento estamos? Nem se quer sabemos quê quantos e como somos. Quais são 

os níveis de conhecimento das pessoas que trabalham nos arquivos no país? Não 

podemos contar com uma estatística nem um mínimo perfil ou um mapa aproximado 

dos arquivistas diplomados em nível superior, dos técnicos de arquivo, dos 

provisionados e dos profissionais da mais variada formação que atuam nos arquivos. 

Como definir o panorama dos recursos humanos na área dos arquivos em todo o 

território nacional?  (BELLOTO, apud SOUZA, 2011, p.43) 

 

6.2 CONSOLIDANDO A IMAGEM 

 

Segundo Antonia (2007, p. 5-6), a consolidação da imagem do arquivista se dá no dia 

a dia da profissão, encerrando deste modo quaisquer tipos de estereótipos. Para tal, ela sugere: 
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A capacidade de inovar depende das nossas competências profissionais. Só com 

profissionais bem preparados, do ponto vista prático e teórico, se podem empreender 

processos de inovação (…) enquanto profissionais de arquivo, integrados num 

mundo mais vasto, o dos profissionais da informação. Comecemos por seguir os 

quatro princípios propostos pelo estudo do ICA “Documentos de Arquivo 

Electrónicos: Manual para arquivistas”: 

1. Os serviços de arquivo devem facilitar o estabelecimento de políticas, 

procedimentos, sistemas, normas e práticas concebidas para apoiar os produtores de 

documentos de arquivo a criar e manter documentos que sejam autênticos, 

fidedignos e passíveis de ser preservados a longo prazo; 

2. Os serviços de arquivo devem envolver-se em todo o ciclo de vida dos 

documentos de arquivo (concepção, produção, manutenção) no sentido de assegurar 

que os documentos identificados como possuindo valor secundário sejam integrados 

no sistema de arquivo, preservados e continuamente mantidos acessíveis; 

3. Os serviços de arquivo devem gerir o processo de avaliação dos documentos de 

arquivo para identificar os que possuam valor secundário; 

4. Os serviços de arquivo devem articular requisitos de preservação e de 

acessibilidade para garantir que os documentos com valor secundário permaneçam 

ao longo do tempo disponíveis, acessíveis e inteligíveis.  

 

Seguindo estes princípios, automaticamente, o profissional estará inserido no processo 

de gestão de documentos, fazendo intervenções em todo o ciclo de vida do documento, desde 

sua gênese até o destino final, conservação definitiva ou eliminação se desprovido de valor 

secundário.  

 

Por isso, queiramos ou não, o arquivista terá de abandonar o seu papel tradicional de 

guardião dos documentos e adotar uma postura mais interventiva. Para alcançarmos 

serviços de arquivo de qualidade, devemos buscar um novo modelo estratégico, de 

acordo com o qual o profissional de arquivo deve conhecer bem os procedimentos 

administrativos da sua instituição, levados a cabo na prossecução das suas funções e 

atividades, implicando-se, assim, na própria gestão; os profissionais de arquivo 

devem estar onde os documentos são produzidos; devem promover a implementação 

de aplicações de gestão integrada; devem, também, reivindicar um outro 

posicionamento dentro das organizações . (ANTONIA, 2007, p. 6) 

 

Um outro caminho na busca da consolidação desta imagem seria através da 

participação nos coletivos profissionais, por meio de um permanente processo de qualificação 

e capacitação e cumprimento de procedimentos éticos. Souza (2011) sinaliza que, desta 

forma, os objetivos buscados poderão ser alcançados em pouco tempo, além de se obter um 

reconhecimento cada vez maior perante a sociedade, já que a falta de um conselho 

profissional acaba por dilatar as atribuições das associações profissionais. Dessa forma, além 
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da função de representação da categoria, as associações buscam também a garantia dos 

direitos e a importância do papel que os arquivistas desempenham na sociedade. 

 

Sem dúvida, a ausência de uma entidade representativa que possa fiscalizar o 

exercício da profissão amplia a competência de algumas associações que acabam por 

cumprir essa função. Assim, as associações não só exercem o seu papel de 

representar a categoria profissional, mas, também, colaboram com as instancias 

governamentais em prol dos direitos dos arquivistas e do reconhecimento de seu 

papel na sociedade. (SOUZA, 2011, p. 134) 

 

Também a informação se constitui em instrumento de importância para que o 

profissional de arquivo alcance o lugar que lhe é devido. 

 

A informação é um instrumento fundamental em toda e qualquer instituição, e os 

arquivos, comunidades de informação, são elementos chave tanto para a tomada de 

decisões como para o processo decisório, considerando que têm como função 

principal organizar e disseminar a informação. Neste contexto, as atividades dos 

arquivistas são essenciais para toda instituição, ainda que não tenha adquirido o 

status, o mesmo reconhecimento como profissional indispensável. (SOUZA, 2011, 

p.225) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Arquivologia, ainda hoje, tem sua importância pouco reconhecida, muito por conta 

do desconhecimento por parte de parcela da sociedade. O mesmo aplica-se ao profissional da 

área que, para alguns, ainda é visto como aquele que lida unicamente com o papelório; reflexo 

de uma época em que os arquivos se constituíam, somente, em repositórios do passado. 

Embora existam avanços no setor, o público, em geral, associa o profissional a estereótipos 

negativos, sem formação específica e com um trabalho desprovido de encargos intelectuais. 

Muito disso se deve à indefinição do campo de atuação da área que, para muitos, era 

acampada pela História e pela Biblioteconomia. Todavia, deva-se, em parte, também, pela 

falta dos Conselhos Federal e Regionais de Arquivologia. O advento da era da informação, 

contudo, exigiu um novo perfil profissional, fazendo com que o arquivista busque um novo 

modelo e, como consequência, a consolidação de sua imagem. 

Espera-se que a análise das questões suscitadas neste trabalho possa, de alguma forma, 

ter contribuído para a discussão do papel e representatividade do profissional de Arquivo, 

apontando qual a sua importância e atribuições e de quais formas ele tem atendido às 

demandas que estes novos tempos exigem. Portanto, para concluir, utiliza-se como citação, o 

pensamento que deve ser o elemento norteador deste profissional incansável.  
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O arquivista, (segundo) Michel Duchein, é um gestor da informação, e todas as suas 

tarefas estão orientadas para satisfazer as necessidades informativas, de modo que a 

administração desenvolva suas funções com rapidez, eficiência e economia, para 

salvaguardar direitos e deveres das pessoas, conteúdos nos documentos, e para fazer 

possíveis a pesquisa e a difusão cultural. Em resumo, é um instrumento para o bom 

funcionamento de qualquer organização, cuja tarefa – a gestão recursos informativos 

dos documentos – resulta tão vital como a gestão dos recursos humanos, financeiros 

e materiais. (DUCHEIN In: FUGUERAS; MUNDET, 1999, p. 13-14) 
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