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RESUMO 

 

Esse trabalho se propôs a realizar uma revisão de literatura sobre a Computacional 

Archival Science, uma transdisciplina emergente no século XXI, onde conceitos como 

Big Data, inteligência artificial, curadoria digital e proveniência são abordados para 

processamento e preservação a longo prazo de documentos arquivísticos digitais. Nesse 

contexto, o objetivo geral foi compreender o que é a Computational Archival Science a 

partir dos seguintes objetivos específicos: a) desenvolvimento de uma revisão de 

literatura sobre a Computational Archival Science; b) definição das disciplinas e 

conceitos que compõem a Computational Archival Science e; c) identificação dos autores 

que trabalham com a temática. Para tanto, realizou-se uma pesquisa exploratória e 

descritiva, de caráter qualitativo, com base em um levantamento bibliográfico na base de 

dados SCOPUS. Os resultados demonstram uma uniformidade de conceitos e definições 

em torno da temática, bem como a predominância da literatura norte-americana, com foco 

em uma abordagem mais aplicada, em detrimento de uma preocupação mais 

epistemológica.  

 

Palavras-chave: Arquivologia Computacional; Documento arquivístico digital; 

Transdisciplina.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

This work aimed to carry out a literature review on Computational Archival Science, an 

emerging transdiscipline in the 21st century, where concepts such as Big Data, artificial 

intelligence, digital curation, and provenance are necessary for the long-term processing 

and preservation of digital records. In this context, the general goal was to understand 

what is Computational Archival Science from the following specific objectives: a) the 

development of a literature review on Computational Archival Science; b) definition of 

the disciplines and concepts that compose Computational Archival Science and; c) 

identification of authors who work on the subject. To this end, an exploratory and 

descriptive qualitative research was carried out, based on a bibliographic survey in the 

SCOPUS database. The results demonstrate uniformity of concepts and definitions 

around the subject, as well as the predominance of North American literature, with a focus 

on an applied approach, to the detriment of more epistemological concern. 

 

Keywords: Computational Archival Science; Digital Record; Transdiscipline   
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1. INTRODUÇÃO 

Inteligência Artificial, Automação de Processos Robóticos, Machine Learning, 

Big Data, Chatbot, Blockchain, etc. A chegada ao século XXI veio acompanhada de 

novas terminologias e tecnologias em ciclos cada vez mais curtos de disrupções 

tecnológicas. Surgem novas formas de trabalhos e, desse modo, novas formas de registro 

da informação, como o documento digital. 

A otimização do tempo, a economia de custos e espaço, o acesso facilitado à 

informação e a diminuição dos impactos ambientais são argumentos convincentes para a 

adoção ao uso do documento digital. Contudo, a produção em larga escala tem aumentado 

a preocupação, em diversas áreas, no tocante a preservação e acesso a longo prazo dos 

documentos digitais. 

Dentre as áreas preocupadas com o crescimento na produção dos documentos 

digitais, destaca-se a Arquivologia - ciência que estuda as funções, princípios e técnicas 

para organização, conservação e acesso aos documentos arquivísticos -, uma vez que, 

segundo Flores, Rocco e Santos (2016, p. 118) 

[...] Os mecanismos para manutenção e presunção da autenticidade não têm 

acompanhado o ritmo dessa evolução. Este contraponto realça as 

vulnerabilidades dos documentos arquivísticos digitais, que podem ser 

facilmente adulterados sem deixar vestígios aparentes, evidenciando a 

complexidade e a especificidade destes registros. Tais aspectos irão impactar 

diretamente na credibilidade de tais documentos enquanto provas de uma ação, 

fontes de pesquisa e bases de conhecimento. 

 

À especificidade do documento digital, soma-se a facilidade de adulteração sem 

deixar vestígios, e a obsolescência tecnológica como característica prejudicial à 

manutenção de sua autenticidade. 

No que diz respeito a complexidade do documento arquivístico digital, Flores 

(2016, p. 5) ressalta que este pode ser constituído por diversos componentes digitas 

armazenados em diferentes arquivos com formatos variados, podendo, dessa forma, 

comprometer a relação orgânica dos documentos, um dos princípios fundamentais da 

Arquivologia. 

Nesse contexto, emergiu, nos últimos dez anos, a Computational Archival Science 

(CAS), ou Arquivologia Computacional, definido pelo Digital Curation Innovation 

Center (DCIC) como: 

Um campo transdisciplinar preocupado com a aplicação de métodos e recursos 

computacionais para registros em grande escala, processamento de arquivos, 

análise, armazenamento, preservação a longo prazo e acesso, com o objetivo 

de melhorar a eficiência, produtividade e precisão no suporte de avaliação, 
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arranjo e descrição, preservação, e decisões de acesso (UNDERWOOD ET 

AL. 2018, p. 2761). 

 

Sugere-se, portanto, que a CAS seja uma transdisciplina unindo Arquivologia, 

Ciência da Informação e Ciência da Computação, onde conceitos como Big Data, 

inteligência artificial, curadoria digital e proveniência são abordados nas discussões sobre 

análise, processamento e preservação a longo prazo de documentos arquivísticos digitais, 

etc.  

No entanto, apesar de importante, a discussão sobre essa área transdisciplinar não 

se faz presente na literatura arquivística brasileira. Prova disso é o resultado das buscas 

na base de dados BRAPCI que, em 18 de setembro de 2020, não retornou nenhum 

resultado para as buscas pelos termos “Computational Archival Science” e “Arquivologia 

Computacional”. 

A revisão de literatura sobre a Computational Archival Science, justifica-se, 

portanto, pela falta de discussão na literatura arquivística nacional enquanto a mesma já 

é tema de discussão em outros países como Estados Unidos, tendo, inclusive, trabalhos 

publicados nas últimas IEEE International Conference on Big Data. 

Há, ainda, uma justificativa de cunho pessoal. O interesse de pesquisa pela 

Computational Archival Science surgiu durante a disciplina de Diplomática II do Curso 

de Arquivologia da Universidade Federal Fluminense, ministrada pela professora Natalia 

Tognoli. Foi a única vez, durante minha passagem pelo curso, que a CAS foi citada. 

Evidenciando a necessidade de debate sobre o assunto. 

Face ao exposto, o presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo 

geral compreender o que é a Computational Archival Science e como objetivos 

específicos: 

• desenvolver uma revisão de literatura sobre a Computational Archival 

Science; 

• definir as disciplinas e os conceitos que compõem a Computational 

Archival Science; 

• identificar os autores que trabalham com a temática (a fim de configurar 

uma comunidade discursiva em torno da temática). 

 

Para o cumprimento dos objetivos da pesquisa, foi realizado um estudo 

exploratório e descritivo, de caráter qualitativo. A pesquisa proposta configura-se como 
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exploratória uma vez que visa “[...] proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” (GIL, 2010, p. 27).  

 Segundo os métodos empregados, classifica-se essa proposta de pesquisa como 

bibliográfica, pois serão utilizados materiais publicados em periódicos científicos. 

Foi realizado o levantamento bibliográfico nas bases de dados SCOPUS e 

BRAPCI nas áreas de conteúdo (título, resumo e palavras chaves) com os termos 

“Computational Archival Science”, “Arquivistica Computacional” e “Arquivologia 

Computacional”. A pesquisa foi realizada entre os dias 03 e 10 de abril de 2021, com a 

busca refinada para os tipos de documentos: artigo, paper e trabalhos publicados em anais 

de evento. 

Na base de dados BRAPCI não foi localizado nenhum dos tipos de documentos 

buscados com os termos definidos na pesquisa. Já na base de dados SCOPUS, a pesquisa 

recuperou 20 documentos, sendo 19 resultados do tipo de documento paper conference e 

1 resultado para o tipo de documento artigo. 

Isto posto, o presente trabalho divide-se em quatro seções, incluindo esta 

Introdução 

A Seção 2 – “Características dos documentos arquivísticos digitais” tem como 

objetivo conceituar o documento arquivístico digital apresentando suas características 

relacionando suas semelhanças e diferenças com o documento arquivístico analógico. 

A Seção 3 – “A CAS e sua transdisciplinaridade: Arquivologia, Ciência da 

Informação e Ciência da Computação” visa explorar os conceitos e as áreas a partir das 

quais a Computational Archival Science se configura, como Big Data, Curadoria Digital, 

Inteligência Artificial, Machine Learning. Bem como identificar os autores que 

publicaram sobre o tema a fim de configurar uma comunidade discursiva.  

A Seção 4 – “Considerações Finais” consiste em apresentar a compreensão, após 

o levantamento bibliográfico, sobre a Computational Archival Science e sua aplicação no 

contexto atual da Arquivologia, Ciência da Informação e Ciência da Computação. 

Assim sendo, espera-se, ao final do trabalho, contribuir com a construção da 

literatura científica brasileira acerca do tema.  
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2. CARACTERÍSTICAS DOS DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DIGITAIS 

 

Para melhor entendimento acerca da Computational Archival Science, assim 

como a sua relação com a Arquivologia, Big Data e Curadoria Digital, suas diferenças e 

semelhanças, é fundamental entender os conceitos e características dos documentos 

arquivísticos digitais. Desse modo, serão abordadas as principais definições de 

documento, documento digital e documento arquivístico a fim de bem fundamentar as 

características e especificidades do documento arquivístico digital. 

 

2.1 – Documento 

Segundo o Pequeno Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2015, p. 349), 

documento é “1 declaração escrita, oficialmente reconhecida, que serve de prova de um 

acontecimento, fato ou estado <d. de identidade> 2 qualquer objeto que comprove, 

elucide, prove ou registre um fato, acontecimento etc.” 

Para Briet (2016, p. 1), documento é “todo indício concreto ou simbólico, 

conservado ou registrado com a finalidade de representar, reconstruir ou demonstrar um 

fenômeno físico ou intelectual”. 

Já o DIBRATE conceitua documento como “unidade de registro de informações, 

qualquer que seja o suporte ou formato” (ARQUINO NACIONAL, 2005). 

Enquanto para Duranti e Preston (2008, p. 785), documento é: “uma unidade 

indivisível de informação constituída por uma mensagem fixada em um suporte 

(registrada), com uma sintática estável. Um documento tem forma fixa e conteúdo 

estável.” 

Heredia Herrera (1991, p. 122 apud RONDINELLI, 2011, p. 53) entende que 

documento seja 

[...] um objeto que conserva o vestígio da atividade humana; que serve para dar 

notícia de um fato, ficando essa notícia fixada no objeto. Apresenta-se, 

portanto, como um suporte material (pedra, pergaminho, papel, fita magnética, 

disco) em que um meio (escritura, pintura) fixa o conteúdo, a notícia 

(informação). 

 

 Portanto, podemos concluir que documento seja todo e qualquer objeto, fabricado 

ou não por um humano, mas que possa representar alguma atividade realizada por ele em 

determinado momento. É importante pontuar aqui que nem todo documento é um 

documento arquivístico. Por isso, será explicado abaixo as características que os diferem. 
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2.2 – Documento arquivístico 

Em sua obra, Manual de Administração de Arquivo, o importante autor e 

arquivista inglês Hillary Jenkinson cita que: 

um documento dito como pertencente à classe dos arquivos é aquele elaborado 

ou usado no curso de uma transação administrativa ou executiva (pública ou 

privada) da qual tomou parte; e subsequentemente preservado sob sua custódia 

e para sua própria informação pela pessoa ou pessoas responsáveis por aquela 

transação e seus legítimos sucessores. (JENKINSON, 1922, p. 11 apud 

RONDINELLI, 2011, p. 150) 

 

Convergindo com o conceito apresentado por Jenkinson, o Glossário da Câmara 

Técnica de Documentos eletrônicos define o termo documento arquivístico como 

“documento produzido (elaborado ou recebido), no curso de uma atividade prática, como 

instrumento ou resultado de tal atividade, e retido para ação ou referência” (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2020, p. 24). 

Rondinelli, ao analisar conceitos e características convergentes dos documentos 

arquivísticos entre diversos autores importantes da área, observou e apontou uma ligação 

entre as características, apresentando a seguinte definição: 

Os documentos arquivísticos surgem naturalmente no decorrer das atividades 

de uma pessoa física ou jurídica, como uma decorrência normal do ato de se 

registrar essas atividades. Desse registro espontâneo resulta uma promessa de 

imparcialidade dos documentos bem como um vínculo entre eles. Tal vínculo 

se traduz na relação orgânica que cada documento tem um com o outro e no 

fato do conjunto documental daí resultante ser dotado de organicidade. Como 

se trata de documentar atividades, cada documento é único no seu conjunto na 

medida em que ali desempenha uma função específica. Finalmente, a 

submissão desses documentos a procedimentos arquivísticos ininterruptos de 

gestão e de preservação, garante a sua autenticidade (RONDINELLI, 2011, p. 

220). 

 

Para as características destacadas por Rondinelli, Duranti (1994, p. 51) apresenta 

a naturalidade, a imparcialidade, o inter-relacionamento, a unicidade e a autenticidade 

como propriedades inextricáveis aos pressupostos fundamentais dos documentos 

arquivísticos: atestar ações e transações e condicionar sua veracidade às circunstâncias de 

sua criação e preservação. 

Para a naturalidade, Duranti apresenta a seguinte definição: 

[...] naturalidade diz respeito à maneira como os  documentos se acumulam no 

curso das transações de acordo com as necessidades da  matéria em pauta: eles 

não são "coletados artificialmente, como os objetos de um museu [...], mas 

acumulados naturalmente nos escritórios em  função dos objetivos práticos da  

administração". O fato de os documentos não serem concebidos fora dos 

requisitos da atividade prática, isto é, de  se  acumularem de  maneira contínua 

e progressiva, como sedimentos de estratificações geológícas, os  dota de um 

elemento de  coesão espontânea, ainda que estruturada (DURANTI, 1994, p. 

52). 
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No que tange à imparcialidade, a autora destaca que os documentos arquivísticos 

são  

 

[...] inerentemente verdadeiros, ou como diz o arquivista britânico Hilary 

Jenkinson, ‘livres de suspeita de preconceito no que diz respeito aos interesses 

em nome dos quais os usarmos hoje’. Isso não quer dizer que as pessoas que 

intervém em sua criação são livres de preconceitos, mas que as razões porque 

eles são produzidos (para desenvolver atividades) e as circunstâncias de sua 

criação (rotinas processuais) asseguram que não escritos ‘na intenção ou para 

a informação da posteridade’, nem com a expectativa de serem expostos ou 

com o receio do olhar público. Assim, os documentos fornecem ‘provas 

originais porque constituem uma parte real do corpus dos fatos, do caso 

(DURANTI, 1994, p. 51). 

   

Quanto ao inter-relacionamento, define a característica como: 

 

Esse inter-relacionamento é devido ao fato de que os documentos estabelecem 

relações no decorrer do andamento das transações e de acordo com suas 

necessidades. Cada documento está intimamente relacionado com outros tanto 

dentro quanto fora do grupo no qual está preservado e seu significado depende 

dessas relações. As relações entre os documentos, e entre eles e as transações 

das quais são resultantes, estabelecem o axioma de que um único documento 

não pode se constituir em testemunho suficiente do curso de fatos e atos 

passados: os documentos são interdependentes no que toca a seu significado e 

sua capacidade comprobatória. Em outras palavras, os documentos estão 

ligados entre si por um elo que é criado no momento em que são produzidos 

ou recebidos, que é determinado pela razão de sua produção e que é necessário 

à sua própria existência, à sua capacidade de cumprir seu objetivo, ao seu 

significado, confiabilidade e autenticidade. Na verdade, os registros 

documentais são um conjunto indivisível das relações intelectuais permanentes 

tanto quanto de documentos (DURANTI, 1994, p.52). 

 

A unicidade é definida por Duranti como a característica que 

[...] provém do fato de que cada registro documental assume um lugar único 

na estrutura documental do grupo ao qual pertence e no universo documental. 

Cópias de um registro podem existir em um mesmo grupo ou em outros grupos, 

mas cada cópia é única em seu lugar, porque o complexo das suas relações com 

outros registros é sempre único, e [...] uma duplicata de um registro só existe 

quando ambos os elementos são perfeitamente idênticos, isto é, quando 

múltiplas cópias de um mesmo documento são incluídas em um mesmo lugar 

dentro de um mesmo grupo (DURANTI, 1994, p.52). 

   

Por fim, no que diz respeito a autenticidade, disserta: 

A autenticidade está vinculada ao continuum de criação, manutenção e 

custódia. Os documentos são autênticos porque são criados tendo-se em mente 

a necessidade de agir através deles, são mantidos com garantias para futuras 

ações ou para informação, e são definitivamente separados para preservação, 

tacitamente julgados dignos de serem conservados por ser criador ou legitimo 

sucessor como testemunho escrito de suas atividades no passado. Assim, os 

documentos são autênticos porque são criados, mantidos e conservados sob 



17 
 

 

custódia de acordo com procedimentos regulares que podem ser comprovados 

(DURANTI, 1994, p.51). 

 

 Face as características apresentadas, torna-se simples identificar a diferença entre 

o documento arquivístico e um documento comum, pois o documento arquivístico é 

aquele documento único produzido no decorrer das atividades de uma instituição, órgão 

ou pessoa refletindo suas atribuições.  

 

 

2.3 – Documento arquivístico digital 

Dados os conceitos de documento e documento arquivístico, compreendendo a 

diferença entre eles - a relação mantida entre o documento, o produtor e a atividade 

responsável por sua gênese - passemos agora para a definição e características do 

documento arquivístico digital, objeto de estudo central da CAS. 

O Glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos define documento 

digital como “informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível e 

interpretável por meio de sistema computacional” (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2020, p. 25) e documento arquivístico digital como “documento digital 

reconhecido e tratado como um documento arquivístico” (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2020, p. 25). 

Dado os conceitos de documento, documento arquivístico e documento digital, 

conforme pontuou Rondinelli, pode-se compreender o documento arquivístico digital 

como  

um documento, isto é, “uma unidade indivisível de informação constituída por 

uma mensagem fixada num suporte (registrada), com uma sintática estável 

[...]”, “[...] produzido e/ou recebido por uma pessoa física ou jurídica, no 

decorrer das suas atividades [...]”, “[...] codificado em dígitos binários e 

interpretável por um sistema computacional”, em suporte magnético, ótico ou 

outro (RONDINELLI, 2011, p. 227). 

Quanto às características, Rondinelli (2011, p. 227) afirma que os documentos 

arquivísticos digitais apresentam as mesmas características que seu correlato em suporte 

papel: forma fixa, conteúdo estável, relação orgânica, contexto identificável, ação e o 

envolvimento de cinco pessoas. 

No tocante à forma fixa, Tognoli (2018, p. 41) apresenta que é a condição do 

documento armazenar seu conteúdo binário de modo que, a mensagem que carrega 

apresente o mesmo formato de quando salvo pela primeira vez. Ou seja, independente de 

quem tenha acesso ao documento, para ser um documento arquivístico, ele precisa manter 

o layout idêntico ao momento de produção. 



18 
 

 

A forma do documento, segundo Duranti, corresponde ao 

[...] conjunto das regras de representação utilizadas para enviar uma 

mensagem, isto é, como as características de um documento que podem ser 

separadas da determinação dos assuntos, pessoas ou lugares específicos aos 

quais se referem. A forma documental é tanto física quanto intelectual. A 

expressão forma física refere-se ao layout externo do documento, enquanto o 

termo forma intelectual refere-se à sua articulação interna (DURANTI, 2015, 

p. 197). 

Já o conteúdo estável, segundo Tognoli, “diz respeito à imutabilidade de sua 

mensagem, o que significa que os dados não podem ser alterados, deletados ou 

reescritos”. (TOGNOLI, 2018, p. 41) 

O projeto InterPARES 3 define o contexto identificável como “fundo ao qual o 

documento arquivístico pertence e a estrutura interna desse mesmo fundo”. O que 

significa dizer que, para uma análise completa e precisa do documento, faz-se necessário 

dividir o foco do conteúdo documental com a estrutura no qual ele foi criado, levando-se 

em conta o contexto jurídico-administrativo, contexto de proveniência, contexto de 

procedimentos, contexto documental e contexto tecnológico. 

Quanto a relação orgânica, Rondinelli (2011, p. 228) apresenta o conceito já 

disseminado no documento arquivístico com a ressalva que, o documento arquivístico 

digital quando em ambientes híbridos – dentro e fora de um sistema eletrônico – deve 

manter uma relação explícita com os documentos em suporte papel que participem da 

mesma ação. 

Outra especificidade do documento arquivístico digital trata-se do suporte, outrora 

indissociável do documento, que deixa de ser um elemento externo e passa a fazer parte 

do contexto tecnológico, conforme pontua MacNeil (2005 apud LACOMBE; 

RONDINELLI, 2016, p. 63): 

[...] (1) suporte e mensagem já não estão mais inextricavelmente unidos; (2) o 

que está escrito ou afixado no suporte não é o documento em si (palavras ou 

imagens), mas uma cadeia de bits; (2) a escolha de um suporte pelo produtor 

ou mantenedor do documento é sempre arbitrária e não carrega nenhum 

significado em particular (MACNEIL ET AL, 2005, p. 27 apud LACOMBE; 

RONDINELLI, 2016, p. 63) 

Dada as características e especificidades do documento arquivístico digital em 

relação ao seu correlato em suporte papel, faz-se necessário definir, sobretudo, os 

conceitos de acurácia, autenticidade e confiabilidade, visto o desafio de preservar a longo 

prazo os documentos digitais como prova das ações que os levaram a ser produzidos. 

 Segundo as Diretrizes do Produtor do Projeto InterPARES 2, acurácia é “o grau 

de precisão, correção, verdade e ausência de erros e distorções existentes nos dados 
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contidos nos materiais” (INTERPARES, s.d, p. 3). Trata-se, portanto, da credibilidade 

dos dados relacionados no conteúdo do documento arquivístico, como a data, o autor, o 

local etc. 

Já o termo confiabilidade, conforme a Câmara Técnica de Documentos 

Eletrônicos, refere-se a 

credibilidade de um documento arquivístico enquanto uma afirmação do fato. 

Existe quando um documento arquivístico pode sustentar o fato ao qual se 

refere, e é estabelecida pelo exame da completeza, da forma do documento e 

do grau de controle exercido no processo de sua produção (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2012, p. 3).  

 A autenticidade diz respeito ao “fato de que os materiais são o que eles dizem ser 

e que não foram adulterados ou corrompidos de qualquer outra forma” (INTERPARES 

2, s.d, p. 3). Ou seja, que o conteúdo e os dados presentes nos documentos arquivísticos 

representem, sempre, exatamente os fatos para que foram produzidos, pelos atores 

envolvidos, nas datas e locais citados pelos documentos. 

 Para garantir a presunção e manutenção da autenticidade dos documentos, é 

importante observar dois fatores: a identidade e a integridade de um documento. 

 Segundo o projeto InterPARES 2, identidade é o “conjunto de características de 

um documento ou de um documento arquivístico que o identifica de forma única e o 

distingue dos demais” (INTERPARES 2, s.d, p. 8), o que vale dizer que um documento 

deve possuir informações para distingui-lo de outros documentos e outras versões do 

próprio documento, de forma a evidenciar sua identidade desde o momento de sua 

produção. Enquanto integridade, refere-se à “qualidade de ser completo e inalterado em 

todos os aspectos essenciais” (INTERPARES 2, s.d, p. 10), isto é, carregar consigo 

informações que permitam a avaliação de que o documento é o mesmo de quando 

produzido. 

2.4 – Documento arquivístico e sua organização 

Compreendido as características do documento arquivístico, independente do seu 

suporte, é essencial, para o prosseguimento do presente trabalho, entender a organização 

desse documento, as suas funções, os princípios que regem essa organização e, 

principalmente, destacar a importância da Arquivologia como disciplina responsável. 

Segundo Bellotto (2002), os princípios arquivísticos, princípio da proveniência, 

princípio da organicidade, princípio da unicidade, princípio da indivisibilidade e princípio 

da cumulatividade, formam o marco principal responsável por diferenciar a Arquivologia 

das demais disciplinas que estudam os documentos. 
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O Dicionário de Terminologia Arquivística apresenta, ao encontro dos princípios 

definidos por Bellotto, os seguintes: princípio da pertinência, princípio da proveniência, 

princípio da reversibilidade e princípio do respeito a ordem original.  

Defendido por muitos estudiosos da disciplina como base teórica da Arquivologia, 

o Princípio da Proveniência - conceito que é discutido por diversos autores de referência 

da área desde sua origem até sua definição -, segundo o Dicionário de Terminologia 

Arquivística, é “o princípio básico da Arquivologia segundo o qual o arquivo produzido 

por uma entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado aos de outras 

entidades” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 136). 

Para Bellotto, o Princípio da Proveniência 

fixa a identidade do documento, relativamente a seu produtor. Por este 

princípio, os arquivos devem ser organizados em obediência a competência e 

as atividades da instituição ou pessoa legitimamente responsável pela 

produção, acumulação ou guarda dos documentos. Arquivos originários de 

uma instituição ou de uma pessoa devem manter a respectiva individualidade, 

dentro de seu contexto orgânico de produção, não devendo ser mesclados a 

outros de origem distinta. (BELLOTTO, 2002, p. 20) 

 A respeito do princípio da organicidade, Bellotto (2002) afirma que as relações 

orgânicas mantidas em serviços administrativos em um órgão ou instituição acabam se 

refletindo nos conjuntos documentais, portanto a organicidade “é a qualidade segundo a 

qual os arquivos espelham a estrutura, funções e atividades da entidade 

produtora/acumuladora em suas relações internas e externas.” (BELLOTTO, 2002, p. 21) 

 Quanto ao princípio da unicidade, Bellotto (2015) afirma ser a característica de 

que o documento será único em determinado momento inserido em um contexto 

documental, independente de que exista ou não cópias deste mesmo exemplar. 

 O princípio da indivisibilidade, também chamada de integridade arquivística por 

Bellotto (2002), refere-se ao fato de que “os fundos de arquivo devem ser preservados 

sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida” 

(BELLOTTO, 2002, p. 21), enquanto o princípio da cumulatividade diz sobre a arquivo 

ser uma formação orgânica que cresce de forma progressiva e natural.  

 Também chamado de princípio temático, o princípio da pertinência, segundo o 

Dicionário de Terminologia Arquivística é o “princípio segundo o qual os documentos 

deveriam ser reclassificados por assunto sem ter em conta a proveniência e a classificação 

original (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 136).  
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 Porém, precisamos considerar aqui uma crítica ao princípio temático, já que seria 

arbitrária a classificação por assunto na Arquivologia, desconsiderando a proveniência do 

documento. 

 Já o princípio da reversibilidade diz respeito ao fato de que todo e qualquer 

procedimento ou tratamento empreendido em um arquivo pode ser revertido, caso 

necessário (ARQUIVO NACIONAL, 2005). 

 Por fim, o princípio do respeito à ordem original é o “princípio segundo o qual o 

arquivo deveria conservar o arranjo dado pela entidade coletiva, pessoa ou família que o 

produziu” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 137).  

 Assimilado os princípios que regem a Arquivologia, faz-se necessário agora, com 

objetivo de entender como funciona a organização dos documentos arquivísticos, 

compreender o que é a gestão de documentos e sua importância. 

 Segundo Croteau (1977), gestão de documentos  

é o controle planificado e sistemático das normas, dos métodos e dos 

procedimentos que regem a criação, a manutenção, a utilização, os prazos de 

conservação e encaminhamento final do documento para sua destruição ou sua 

conservação para a posteridade. (CROTEAU, 1977, p. 5) 

 Para Indolfo (1995), a importância da gestão de documentos vai além do controle 

dos documentos: 

[...] gerir documentos em seu sentido mais amplo, significa não só racionalizar 

e controlar a produção documental, garantir o uso e a destinação adequada dos 

mesmos, mas principalmente assegurar ao governo e ao cidadão o acesso pleno 

às informações contidas nos documentos, tarefa por excelência dos arquivos 

(INDOLFO, 1995, p.7). 

Partindo dessa mesma linha de pensamento, Heredia Herrera (2011) afirma que a 

gestão de documentos acumula todos as funções, procedimentos e atividades que uma 

organização, pessoa ou entidade coletiva aplicam nos documentos ao longo da sua vida 

para garantir sua produção, autenticidade, preservação e acesso.  

 De forma a entender melhor a gestão de documentos, passamos agora a definir as 

sete funções arquivísticas, propostas por Rousseau e Couture (1998), que acompanham e 

fazem parte de todo esse processo, são elas: produção, avaliação, classificação, descrição, 

difusão, preservação e aquisição. 

 Sobre a função de produção, ou criação, Santos, Inarelli e Sousa dizem que essa 

“contempla os procedimentos relacionados à manutenção do maior rigor possível nas 

produções dos documentos de arquivo, abrangendo definição de norma, conteúdo, 

modelo, formato e trâmite” (SANTOS; INARELLI; SOUZA, 2008, p. 178), isto é, 

controlar a produção dos documentos evitando a criação de documentos sem utilidade. 

 Pereira e Silva corroboram afirmando que 
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a padronização evita a multiplicação de documentos desnecessários. Se cada 

um fizesse uma certidão de nascimento conforme sua vontade, além de ser 

difícil identificar que tal documento fosse uma certidão, também haveria de ser 

criados outros documentos para complementar as informações faltantes.  Para 

evitar esse cenário caótico, é necessário um controle na produção de 

documentos.  Se não tiver um controle e padronização, ficará mais difícil 

classificar, avaliar e recuperar as informações desses documentos. (PEREIRA; 

SILVA, 2019, p. 2) 

  

Quanto à avaliação, segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística (2005, p. 41), podemos entender “como o processo de análise de documentos 

de arquivo que estabelece os prazos de guarda e a destinação, de acordo com os valores 

que lhes são atribuídos.”   

Para Pereira e Silva (2019), em um contexto que leva em conta a relação entre o 

documento arquivístico e seu produtor, avaliação é o ato de julgar o valor dos documentos 

e decidir o período pelo qual irão mantê-los. É nesse momento, portanto, que, a partir da 

Tabela de Temporalidade Documental, com base na Teoria das Três idades o profissional 

de arquivo irá avaliar de que forma e por quanto tempo irá preservar o documento 

arquivístico. 

A Teoria das Três Idades, segundo Smit (2013, p. 12), 

[...] distribui o ciclo de vida dos documentos por três fases, iniciando pela fase 

corrente, na qual os documentos são produzidos e usados pela razão pela qual 

foram produzidos, seguida da fase intermediária, na qual os documentos, já 

tendo servido para a ação para a qual foram criados, aguardam uma decisão 

final, ou seja, sua eliminação ou o recolhimento a um arquivo permanente, 

configurando a terceira fase. Somente uma parcela dos documentos chega à 

fase permanente, em função de avaliação sistematizada pela Tabela de 

Temporalidade dos Documentos. 

 No que tange à classificação, o Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística a define como: 

1 - Organização dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com um 

plano de classificação, código de classificação ou quadro de arranjo. 2 - Análise 

e identificação do conteúdo de documentos, seleção da categoria de assunto sob 

a qual sejam recuperados, podendo-se-lhes atribuir códigos. 3 - Atribuição a 

documentos, ou às informações neles contidas, de graus de sigilo, conforme 

legislação específica. Também chamada classificação de segurança. 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 49) 

 Sousa (2013) afirma sobre a essencialidade da classificação para a recuperação da 

informação e destaca a importância de a classificação estar baseada no princípio da 

proveniência, refletindo o funcionamento da instituição, pois essa classificação 

acompanhará o documento arquivístico por todo seu ciclo de vida.  
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 A descrição, segundo Pereira e Silva (2019), tem como um dos objetivos facilitar 

o acesso do usuário aos documentos, atentando ao fato de que o profissional responsável 

deve conhecer tanto o conteúdo do documento como o público usuário.  

 Para o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, descrição é o 

“conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos formais e de conteúdo dos 

documentos para elaboração de instrumentos de pesquisa.”  

 Quanto à difusão, Sousa (2013) destaca que há diversos fatores, componentes e 

considerações acerca do tema: 

Para começar, a difusão arquivística é uma função, mas também deve ser 

considerar como uma parte da missão. Além disso, a difusão arquivística, tanto 

como função arquivística quanto como missão, representa um problema 

especial quando relacionada com a questão da conservação. Segundo Couture 

(2005), a difusão pode parecer contraditória na medida em que pode promover 

uma deterioração mais rápida dos documentos. A difusão arquivística deve 

também considerar as leis e regulamentos sobre o acesso e proteção da 

informação como as leis de acesso à informação e as que regem a proteção a 

informações pessoais. (SOUSA, 2013, p. 37) 

 Conforme colocado por Sousa (2013), a difusão pode impactar no estado de 

conservação dos documentos devido ao manuseio dos mesmos. Nesse sentido, temos a 

função arquivística de preservação. Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística, preservação é a “prevenção da deterioração e danos em documentos, por 

meio de adequado controle ambiental e/ou tratamento físico e/ou químico.” (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 135) 

 Já para Cassares e Moi, preservação “é um conjunto de medidas e estratégias de 

ordem administrativa, política e operacional que contribuem direta ou indiretamente para 

a preservação da integridade dos materiais.” (CASSARES; MOI, 2000, p. 12). 

 É importante destacar aqui a diferença entre os conceitos de preservação e 

conservação. Conservação é “um conjunto de ações estabilizadoras que visam desacelerar 

o processo de degradação de documentos ou objetos, por meio de controle ambiental e de 

tratamentos específicos (higienização, reparos e acondicionamento). (CASSARES; MOI, 

2000, p. 12). Sendo assim, podemos entender conservação como ações diretas nos 

documentos que fazem parte da preservação de um acervo arquivístico. 

 A última função arquivística dentre as sete abordadas por Rousseau e Couture, é 

a aquisição. Por aquisição, embora o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

não apresente uma definição própria, apenas uma equiparação ao termo “entrada de 

documentos”, podemos entender como 

“1 Ingresso de documentos em documentos arquivo seja por comodato, 

compra, custódia, dação, depósito, doação, empréstimo, legado, permuta, 
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recolhimento, reintegração ou transferência. 2 Ingresso de documentos em 

documentos arquivo através do protocolo (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 

85)  

 Apesar das diferenças nos suportes, métodos, procedimentos e técnicas, é 

importante observarmos e destacarmos que o documento arquivístico e sua forma de 

organização seguem os mesmos princípios e funções arquivísticas, seja no formato 

analógico seja no formato digital. 

A gestão de documentos, já realizada em documentos arquivísticos em suporte 

analógico, é feita nos documentos arquivísticos digitais através de um SIGAD, Sistema 

Informatizado de Gestão Arquivística Digital, que segundo Flores “trata da captura, 

armazenamento, indexação e recuperação de todos os componentes digitais do 

documento arquivístico como uma unidade complexa, até os sistemas de preservação e 

acesso” (FLORES, 2016, p. 5) 

O e-ARQ Brasil, modelo de requisitos a serem seguidos por uma organização 

produtora de documentos para a implantação de Sistemas Informatizados de Gestão 

Arquivística de Documentos, define SIGAD como 

um conjunto de procedimentos e operações técnicas, característico do sistema 

de gestão arquivística de documentos, processado por computador. Pode 

compreender um software particular, um determinado número de softwares 

integrados, adquiridos ou desenvolvidos por encomenda, ou uma combinação 

destes. O sucesso do SIGAD dependerá, fundamentalmente, da implementação 

prévia de um programa de gestão arquivística de documentos. (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p. 10) 

 Dessa forma, conforme pontua o e-ARQ Brasil, um SIGAD precisa manter a 

relação orgânica dos documentos e seu inter-relacionamento, refletindo a estrutura 

organizacional onde o documento foi produzido, garantir a autenticidade, confiabilidade 

e acesso aos documentos arquivísticos a longo prazo como forma de prova das atividades 

que os produziram. 

São requisitos mínimos para caracterizar um SIGAD: 

captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os tipos de 

documentos arquivísticos; captura, armazenamento, indexação e recuperação 

de todos os componentes digitais do documento arquivístico como uma 

unidade complexa; gestão dos documentos a partir do plano de classificação 

para manter a relação orgânica entre os documentos; implementação de 

metadados associados aos documentos para descrever os contextos desses 

mesmos documentos (jurídico-administrativo, de proveniência, de 

procedimentos, documental e tecnológico); integração entre documentos 

digitais e convencionais; foco na manutenção da autenticidade dos 

documentos; avaliação e seleção dos documentos para recolhimento e 

preservação daqueles considerados de valor permanente; aplicação de tabela 

de temporalidade e destinação de documentos; transferência e recolhimento 
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dos documentos por meio de uma função de exportação; gestão de preservação 

dos documentos. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p. 12) 

 A Resolução nº 43 do CONARQ, “que estabelece diretrizes para a implementação 

de repositórios digitais confiáveis para a transferência e recolhimento de documentos 

arquivísticos digitais para instituições arquivísticas dos órgãos e entidades integrantes do 

Sistema Nacional de Arquivos – SINAR” afirma que a preservação dos documentos 

arquivísticos digitais em fases corrente, intermediária e permanente precisam estar 

associadas a repositórios arquivísticos digitais confiáveis – RDC-Arq, e gerenciadas a um 

SIGAD quando os documentos estiverem nas fases correntes e intermediárias.  

 Podemos entender, portanto, um repositório arquivístico digital como 

um repositório digital que armazena e gerencia esses documentos, seja nas 

fases corrente e intermediária, seja na fase permanente. Como tal, esse 

repositório deve: gerenciar os documentos e metadados de acordo com as 

práticas e normas da Arquivologia, especificamente relacionadas à gestão 

documental, descrição arquivística multinível e preservação; e proteger as 

características do documento arquivístico, em especial a autenticidade 

(identidade e integridade) e a relação orgânica entre os documentos. 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2015, p. 9) 

 E foi, a fim de tratar essa complicada demanda diante das particularidades dos 

documentos arquivísticos digitais, que emergiu, ainda no fim da década de 90, o Projeto 

InterPARES – International Research on Permanent Authentic Records on Electronic 

Systems – uma iniciativa acadêmica internacional para a preservação digital permanente 

voltada especificamente para o âmbito dos documentos arquivísticos. Sob direção da 

professora Luciana Duranti, o projeto InterPARES reuniu pesquisadores de diversos 

países e diversas áreas do conhecimento, como a Arquivologia, Ciência da Informação, 

Ciência da Computação, Direto, História, entre outros.  

 Conforme aponta Cláudia Lacombe (2009), representante do TEAM Brazil no 

Projeto InterPARES, o projeto tem influenciado iniciativas voltadas aos documentos 

arquivísticos digitais em arquivos de diversos países, além da elaboração de normas e 

padrões técnicos, como o Moreq (Modelo de requisitos para gestão e arquivos 

eletrônicos) e o DoD 5015.2 (padrão de requisitos funcionais para a gestão de documentos 

eletrônicos).  

 Lacombe (2009) afirma ainda que, no Brasil, os instrumentos elaborados pela 

Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos também foram influenciados pelo projeto 

InterPARES, dando destaque para o e-ARQ onde o projeto marcou toda a base conceitual. 

 Fica claro, após entender os princípios, funções, características, técnicas e 

procedimentos que regem a Arquivologia, a importância e contribuição da disciplina e 
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seu profissional para a preservação e acesso dos documentos arquivísticos garantindo seu 

valor autêntico como prova das atividades que culminaram na sua gênese.  
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3. A CAS e sua transdisciplinaridade: Arquivologia, Ciência da Informação e 

Ciência da Computação 

Toda a complexidade envolvendo a produção, manutenção e preservação dos 

documentos arquivísticos digitais, resultaram nas criações de diferentes grupos e projetos 

interdisciplinares e multidisciplinares como, respectivamente, o Projeto InterPARES e a 

Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, envolvendo diferentes áreas do 

conhecimento com objetivo de encontrar diretrizes e procedimentos técnicos para gestão 

e preservação dos documentos digitais. 

E é nesse cenário que surge a Computational Archival Science, área 

transdisciplinar unindo Arquivologia, Ciência da Informação e Ciência da Computação, 

cujo objetivo, assim como os projetos acima citados, é entender e tratar o desafio de 

preservar - mantendo a autenticidade a longo prazo - os documentos digitais produzidos 

numa escala cada vez maior. 

De forma a compreender a CAS e sua transdisciplinaridade, e como as áreas se 

relacionam dentro desse campo de estudo, é relevante entender os aspectos que 

diferenciam as variações entre interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade.  

Embora admita não existir uma definição precisa sobre essa família de palavras, 

Pombo (2005) apresenta uma proposta reconhecendo que todas elas partem da palavra 

disciplina, apresentando, portanto, a diferenciação a partir dos sufixos 

Disciplinas que se pretendem juntar: multi, pluri, a ideia é a mesma: juntar 

muitas, pô-las ao lado uma das outras. Ou então articular, pô-las inter, em inter-

relação, estabelecer entre elas uma ação recíproca. O sufixo trans supõe um ir 

além, uma ultrapassagem daquilo que é próprio da disciplina. (POMBO, 2005, 

p. 5) 

  

Assim como Pombo, Japiassú e Marcondes (2001) definem interdisciplinaridade 

como “um método de pesquisa e de ensino suscetível de fazer com que duas ou mais 

disciplinas interajam entre si” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, p. 106). Marques e 

Tognoli (2016) complementam afirmando que podemos entender a interdisciplinaridade 

como a colaboração entre conceitos de diversas áreas com objetivo de produzir novos 

conhecimentos, surgindo “como uma resposta à necessidade de reconciliação 

epistemológica das disciplinas” (MARQUES; TOGNOLI, 2016, p. 67). 

 Quanto à multi e pluridisciplinaridade, diferentemente da interdisciplinaridade, 

Japiassú e Marcondes entendem como a “justaposição de duas ou mais disciplinas, com 
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objetivos múltiplos sem relação entre si, com certa cooperação mas sem coordenação num 

nível superior” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, p. 106). 

 Para transdisciplinaridade, Pombo (1994) defende que é o maior nível de 

integração disciplinar que se pode alcançar num sistema de ensino: 

Tratar-se-ia então da unificação de duas ou mais disciplinas tendo por base a 

explicitação dos seus fundamentos comuns, a construção de uma linguagem 

comum, a identificação de estruturas e mecanismos comuns de compreensão 

do real, a formulação de uma visão unitária e sistemática de um setor mais ou 

menos alargado do saber. (POMBO, 1994, p. 13) 

  

Domingues (2005) apresenta três características definidas por ele como as 

principais características das experiências transdisciplinares. São elas: 

a) aproximação de diferentes disciplinas e áreas do conhecimento; 

 b) compartilhamento de metodologias unificadoras, construídas mediante a 

articulação de métodos oriundos de várias áreas do conhecimento;  

c) ocupação das zonas de indefinição e dos domínios de ignorância de 

diferentes áreas do conhecimento: a ocupação poderá gerar novas disciplinas 

ou permanecer como zonas livres, circulando-se entre os interstícios 

disciplinares, de tal forma que a transdisciplinaridade ficará com o movimento, 

o indefinido e o inconcluso do conhecimento e da pesquisa (DOMINGUES, 

2005, p. 25). 

 

Isto posto, passemos agora, a partir da definição dos principais autores da 

disciplina, entender a Computational Archival Science como um transdisciplina e como 

ela se relaciona com as diferentes áreas de conhecimento que a envolvem. 

 Lemieux (2016 apud PAYNE, 2019) definiu o conceito da CAS, primeiramente, 

como: 

Um campo interdisciplinar preocupado com a aplicação de métodos 

computacionais e recursos para processamento de arquivos em larga escala, 

análise, armazenamento, preservação e acesso a longo prazo, com o objetivo de 

melhorar a eficiência, produtividade e precisão no apoio a avaliação, arranjo e 

descrição, preservação e acesso, engajamento e realização de pesquisas com 

material de arquivo. 

Para Hamouda et al (2019), a CAS também é um campo interdisciplinar, que 

mistura o pensamento arquivístico ao pensamento computacional para aplicação de 

métodos e recursos para processamento, análise, preservação e acesso a longo prazo aos 

arquivos e registros produzidos em larga escala. 

Ao compreender o contexto de criação da CAS como disciplina, a aproximação 

das ideias e métodos das diferentes áreas de conhecimento presentes, nesse caso a 

Arquivologia e a Ciência de Computação, e, principalmente, as zonas de indefinição e 
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domínios de ignorância das áreas, uma vez que nenhuma das áreas dão conta sozinhas de 

resolver esse desafio, Marciano et al (2018, p. 181) propõe uma diferente definição para 

a CAS: 

Um campo transdisciplinar preocupado com a aplicação de métodos 

computacionais e recursos para processamento, análise, armazenamento, 

preservação de longo prazo e acesso a registros / arquivos em grande escala, com 

o objetivo de melhorar a eficiência, produtividade e precisão no suporte de 

avaliação, arranjo e descrição, preservação e decisões de acesso. A intenção é 

envolver e realizar pesquisas com materiais de arquivo, bem como aplicar o 

conhecimento coletivo de Ciência da Computação e Arquivologia para 

compreender as maneiras como as novas tecnologias mudam a geração, o uso, o 

armazenamento e a preservação de documentos, as implicações dessas mudanças 

para as funções de arquivo, o uso social e organizacional e a preservação de 

registros digitais autênticos. 

 Lee et al (2017), ao refletir sobre a definição da CAS, sugere ser um campo 

transdisciplinar, pois fornece justificativa para ser além de uma multi ou interdisciplina, 

onde o pensamento computacional em união com a teoria arquivística, usam da 

proveniência, citado por ele como “um predominante recurso arquivístico de recuperação 

de documentos baseado nos arquivos administrativos e práticas de referência dos 

arquivistas” (LEE et al, 2017, p. 2263), para capturar e avaliar a confiabilidade das 

informações num contexto de criação em larga escala de documentos digitais e sistemas 

de informações complexos.    

 Payne (2019), distanciando-se um pouco das propostas de definição dos autores 

apresentados acima, considera que a CAS é uma transdisciplina que envolve, além da 

Arquivologia e Ciência da Computação, também a Ciência da Informação, defindo a 

Computational Archival Science como 

[...] um campo transdisciplinar baseado em fundamentos da Arquivologia, 

Ciência da Informação e Ciência da Computação, que está preocupada com o 

aplicação de métodos e recursos computacionais, padrões de design, construções 

sociotécnicas e interação humano-tecnológica para o processamento, análise, 

armazenamento, preservação a longo prazo e problemas de acesso com arquivos 

em larga escala (big data), com o objetivo de melhorar e otimizar a eficiência, a 

autenticidade, a confiabilidade, a proveniência, a produtividade, a estrutura 

computacional, informacional e de design, a precisão e interação humana com a 

tecnologia no suporte a aquisição, avaliação, arranjo, descrição, preservação, 

comunicação, transmissão, análise e decisões de acesso. (PAYNE, 2019, p. 6)  

A nova proposta de definição apresentada por Payne, mais abrangente e completa, 

vai ao encontro das características das transdisciplinas apresentas por Domingues (2015). 

Payne enxergou lacunas nas definições apresentadas anteriormente, percebeu as zonas de 

indefinição e identificou, no campo de conhecimento de cada área, métodos e recursos 

que poderiam auxiliar a resolver os problemas dos arquivos produzidos em larga escala 

(Big Data). 
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 Para chegar na definição apresentada, Payne (2019) utilizou 4 perguntas para 

avaliação disciplinar, no âmbito da Big Data, das áreas de conhecimento que contribuem 

para a formação da CAS, a fim de criar uma proposta de unificação das ideias contidas 

na Arquivologia, Ciência da Computação e Ciência da Informação: 

Questão 1: O que uma disciplina de fazer? “Deve fazer”: Como o que nós 

propomos a fazer contribui para entender ou fazer o que devemos fazer, por uma 

questão de valores e ética? 

Questão 2: O que uma disciplina deseja fazer? “Quer fazer”: “Como o que nos 

propomos a fazer contribui para entender ou fazer o que queremos fazer em 

apoio ao que devemos fazer?” 

Questão 3: O que uma disciplina pode fazer? “Pode fazer”: “Podemos fazer o 

que devemos e queremos fazer?” 

Questão 4: O que uma disciplina pode fazer? “Pode saber”: “O que podemos 

saber sobre o que nos propomos a fazer?" (PAYNE, 2019, p. 2) 

 

 Para encontrar as diferenças e semelhanças encontradas na avaliação disciplinar, 

Payne (2019, p. 4), apresentou o quadro abaixo, onde poderemos observar a contribuição 

que cada área de conhecimento pode oferecer na construção da CAS. 

 

Quadro 1: Avaliação disciplinar 

  

Disciplinas 

Arquivologia Ciência da Informação Ciência da Computação 

Deve fazer 

Entender como fazemos 

documentos persistentes no 

tempo 

Entender o aspecto humano 

da informação e sua 

interação com a tecnologia 

Entender a teoria da 

computação e o projeto ideal 

para um sistema 

Deseja fazer 

Concentra-se no documento 

e sua preservação 

Entender a contrução sócio-

técnica das redes de 

informação 

Aplicar a compreensão do 

problema enquanto habilita o 

melhor projeto e computação 

Pode fazer 

Entender os fatos que se 

relacionam em um ato de 

transação 

Entender a formação dos 

comportamentos humanos 

interagindo com uma ampla 

variedade de configurações 

Entender a 

viabilidade, estrutura, 

expressão, e 

mecanização de 

algoritmos, sistemas, 

e redes 
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Sabe fazer 

Autenticidade e 

confiabilidade das 

informações 

Sabe como os atores 

humanos processam a 

informação e otimizam sua 

experiência e interação 

Como fazer 

efetivamente a aquisição 

representação, 

processamento, 

armazenamento, 

comunicação e acesso 

a informação 

Fonte: PAYNE (2019) 

 Após a apresentação da avaliação disciplinar realizada por Payne, torna-se mais 

claro entender as lacunas existentes em cada disciplina, tornando evidente a importância 

da consolidação da CAS como uma disciplina abrangente, com grande poder de atuação 

nas mais variadas demandas criadas pela sociedade, não só no âmbito do Big Data e 

tampouco limitado aos problemas que emergem no campo da Arquivologia, Ciência da 

Informação e Ciência da Computação. 

 Machine Learning e Processamento de Linguagens Naturais (PNL), fazem parte 

dessas subáreas oriundas da Ciência da Computação que já mantém um diálogo frequente 

com a teoria e prática arquivística. Para Mitchel (1997, apud HUTCHINSON, 2019, p. 

156), Machine Learning é “o estudo dos algoritmos computacionais que melhoram 

automaticamente através da experiência”. Ou seja, como a própria tradução livre do 

termo, um aprendizado de máquina que, quanto mais opera, mais aprende sobre o 

conteúdo das operações. Enquanto a PNL, segundo Hutchinson (2019, p. 156), “se 

concentra no processamento de texto, como o reconhecimento de entidade nomeada a 

partir de marcações de fala e funções de rotulagem semântica”. Sendo mais claro, a PNL 

é um subproduto da Inteligência Artificial que auxilia as máquinas a interpretar e 

manipular a linguagem humana. 

 Hutchinson (2019) elenca algumas oportunidades onde as tecnologias de Machine 

Learning e PNL podem auxiliar a Arquivologia, como, por exemplo, na aquisição, 

avaliação, descrição e acesso de documentos, onde um carimbo com data presente na 

imagem de um documento, digitalizado ou nato digital, pode ser interpretado e 

transformado em um metadado de descrição.  

 Outro assunto muito em pauta relacionado a CAS é a Curadoria Digital. As duas 

disciplinas têm muito em comum, podendo colaborar entre si, com as suas diferenças. 

Para Marciano, a Curadoria Digital colabora com a construção da CAS por 

Cada vez mais, ampliar o arquivamento e a preservação agregando valor aos 

objetos digitais, por meio da indexação; adição de metadados, anotações ou 

várias formas de marcações. Incluindo marcações semântica/ontologias 

(usando métodos manuais e automatizados); descoberta e acesso aprimorados 

(incluindo recuperação, visualização); e facilitando a interoperabilidade e 
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integração... A curadoria digital se preocupa com a curadoria de objetos e 

informações digitais em suas mais variadas formas. Esses ativos digitais têm 

um papel fundamental a desempenhar não apenas na pesquisa acadêmica ou 

nos domínios tradicionalmente associados ao gerenciamento da informação, 

como bibliotecas, arquivos e outras instituições de memória, mas também em 

uma gama muito mais ampla de instituições e atividades. (MARCIANO et al, 

2019, p. 3127) 

 Dentre as áreas já contempladas com pesquisas da Computational Archival 

Science indicadas, Payne (2019, p.7) destaca ainda a atuação da CAS em 

• Análise de material de arquivo, incluindo mineração de texto, mineração 

de dados, análise de sentimento e análise de rede. 

• Serviços escaláveis para arquivos e processos arquivístico, incluindo 

identificação, preservação, geração de metadados, verificação de 

integridade, normalização, reconciliação, dados vinculados, extração de 

entidade, anonimização e redução. Processos arquivísticos, aqui, inclui 

avaliação, arranjo e descrição. 

• Desenvolvimento de novas formas de documentos de arquivos, incluindo 

Web, mídia social, arquivos audiovisuais e blockchain. 

• Infraestruturas cibernéticas para pesquisas baseadas em documentos de 

arquivo e desenvolvimento em hospedagens de coleções. 

• Big Data e teoria e prática arquivística. Isso inclui curadoria e preservação 

digital. Crowdsourcing e documentos de arquivo. Big data e a construção 

da memória e da identidade. Tecnologias específicas de Big Data (por 

exemplo, bancos de dados NoSQL) e seus aplicativos. Corpora e coleções 

de referência de grandes dados arquivísticos. Dados vinculados e 

documentos arquivísticos. Big Data e proveniência. Construção de objetos 

de pesquisa de Big Data em documentos de arquivo. (PAYNE, 2019, p. 7) 

Além das pesquisas citadas por Payne, podemos destacar aqui problemas 

complexos e de forte apelo da sociedade contemporânea sendo solucionados através dos 

pesquisadores da CAS, como a pesquisa de Hamouda et al (2019), que utiliza de métodos 

arquivísticos para detecção e prevenção de vídeos falsos: 

Este estudo de caso ilustra a maneira como a Computational Archival 

Science pode ser usada para além dos arquivos e das funções 

arquivísticas. Neste caso, aplicamos a teoria da diplomática arquivística 

com o objetivo de desenvolver um quadro analítico para abordar o 

problema social dos vídeos falsos. O estudo ilustra como os conceitos 

da Arquivologia, especificamente os conceitos teóricos da diplomática, 

podem ser aplicados para desenvolver seis testes exclusivos para 

detectar os vídeos falsos. (HAMOUDA et al, 2019, p. 3095) 

Faz-se necessário destacarmos aqui que a Computational Archival Science é uma 

disciplina recente, ainda em construção e em constante evolução, onde os pesquisadores 

encontram, frequentemente, lacunas a serem preenchidas e novos problemas com grande 

potencial de atuação de pesquisadores e profissionais interessados na CAS.  

 Cabe destacar também que, por ser uma disciplina ainda jovem, a CAS tem sua 

comunidade discursiva ainda em processo de formação. Diferente das disciplinas já 

consolidadas, podemos perceber no levantamento bibliográfico realizado, que a 
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Computational Archival Science ainda carece de um fortalecimento teórico e 

epistemológico.  

 Para tentar entender quem são os autores que publicam sobre essa nova área de 

conhecimento, foi realizada, com base nas buscas da base SCOPUS, pesquisa e análise 

dos dados sobre os autores com mais publicações, suas filiações institucionais, as áreas 

de estudo das publicações e os tipos de documentos publicados.  

Usando o refinamento dos artigos como métricas para analisar as áreas de estudos 

relacionadas a cada pesquisa publicada, destaca-se a área de Ciência da Computação, 

conforme o gráfico representado abaixo, com 19 documentos relacionados em um total 

de 20 documentos recuperados na pesquisa. Outras áreas de estudo relacionadas às 

publicações são Decision Science - que podemos entender como uma disciplina aplicada 

a tomada de decisões -, Matemática, Ciências Sociais, Artes e Humanidades, Negócios, 

Gestão e Contabilidade e Engenharia. É importante ressaltar, para os objetivos dessa 

pesquisa, que a Arquivologia e Ciência da Informação não foram relacionadas, como 

áreas de estudos, em nenhum dos documentos recuperados. 

Figura 1: Quantidade de artigos x Área de estudo 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2021 

Podemos aqui inferir que a Arquivologia e a Ciência da informação encontra-se 

inseridas na grande área das Ciências Sociais, mas, ainda assim, é um número muito baixo 

visto que a CAS é uma disciplina que se baseia em princípios e métodos das duas 

disciplinas. 
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 Para tentar preencher o gargalo que ficou das últimas métricas, abordamos 

também a filiação institucional dos autores, com o objetivo de uma dupla checagem 

acerca das áreas mais recorrentes nas pesquisas da Computational Archival Science. 

Mesmo a partir desses dados, apresentados na planilha a seguir, fica confuso definir uma 

única concentração do campo de estudos presentes nas publicações analisadas. A 

Universidade de Maryland, por exemplo, que concentra grande parte dos autores, oferta 

cursos de Ciência da Informação mas também é responsável pelo Digital Curation 

Innovation Center. Isso demonstra uma interdisciplinaridade e um diálogo entre as áreas 

da Tecnologia e Ciência da Informação nessa instituição, principalmente por meio da 

CAS.  

 É importante destacar ainda a presença de pesquisadores de Institutos de 

Tecnologia, Departamentos de Arte e História, empresas de tecnologia, Museu e Arquivo 

e Universidades de Arquivologia e Ciências Sociais.  

 

Quadro 2: Filiação dos autores 

Nome Filiação Institucional 

Hutchinson, Tim 
University Archives and Special Collections, University of Saskatchewan, Saskatoon, 

Canada 

Williams, Lyneise 
University of North Carolina, Department of Art and Art History, Chapel Hill, United 

States 

Hamouda, Hoda University of Brtish Columbia ISchool, Vancouver, Canada 

Bushey, Jessica North Vancouver Museum and Archives, North Vancouver, Canada 

Lemieux, Victoria Louise Patriot One Technologies, St John's, Canada 

Stewart, James Artefactual Systems, Canada 

Rogers, Corinne Fordham University, New York, United States  

Cameron, James A.D. Artefactual Systems, Canada 

Thibodeau, Kenneth University of British Columbia, School of Engineering, Kelowna, Canada 

Feng, C.  University of Brtish Columbia ISchool 

Jansen, G. University of Maryland, College Park (UMD), College Park, United States  

Din, Osman Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, United States  

Kaltman, Eric California State University Channel Islands, Camarillo, United States  

Marciano, Richard J University of Maryland, College Park (UMD), College Park, United States  

Mir, Danish University of Maryland, College Park (UMD), College Park, United States  

Mullane, Connor University of Maryland, College Park (UMD), College Park, United States  

Liu, Chenxi  

McKinley, Mary University of Maryland, College Park (UMD), College Park, United States  

Payne, Nathaniel The University of British Columbia, Vancouver, Canada  

Underwood, William University of Maryland, College Park UMD, College Park, United States  

Hanaee, Mohammad University of Maryland, College Park (UMD), College Park, United States  

Singh, Aakanksha University of Maryland, College Park (UMD), College Park, United States  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Tethong, Zayden University of Maryland, College Park (UMD), College Park, United States  

Cox, Ryan Legacy of Slavery, Annapolis, United States 

Shah, Sohan University of Maryland, College Park (UMD), College Park, United States  

Frederick, William University of Maryland, College Park (UMD), College Park, United States  

Kurtz, Michael University of Maryland, College Park (UMD), College Park, United States  

Lee, Myeong George Mason University, Fairfax Campus, Fairfax, United States  

Diker, Zeynep University of Maryland, College Park (UMD), College Park, United States  

Hedges, Mark C King's College London, London, United Kingdom  

Conrad, Mark National Archives and Records Administration NARA, Japan 

Zhang, Yuheng University of Maryland, College Park (UMD), College Park, United States  

Chen, Shiyun University of Maryland, College Park UMD, College Park, United States  

Hong, Hyeonggi University of Maryland, College Park (UMD), College Park, United States  

Lin, Jiping Academia Sinica Taiwan, Nankang, Taiwan  

Lee, Benjamin Charles 

Germain 
University of Washington, Seattle, United States  

Laib, Sandra Georgia Tech Research Institute, Atlanta, United States  

Walanj, Namrata This author has no affiliation history. 

Dugénie, Pascal  CINES - DARH, Montpellier, France 

Freire, Nuno 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa, Lisbon, 

Portugal 

Broeder, Daan Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences - KNAW, Amsterdam, Netherlands  

Goodall, Todd Richard Facebook, Inc., Menlo Park, United States  

Esteva, Maria The University of Texas at Austin, Austin, United States  

Sweat, Sandra Athenahealth, Inc., Watertown, United States  

Bovik, Alan Conrad The University of Texas at Austin, Austin, United States  

Maemura, Emily University of Toronto, Toronto, Canada  

Becker, Christoph  The University of Texas at Austin, Austin, United States  

Milligan, Ian University of Waterloo, Waterloo, Canada  

Bunn, Jenny University College London, London, United Kingdom  

 

 Outra inferência que podemos fazer, a partir da tabela acima e da análise do 

levantamento bibliográfico realizado, sobre a quantidade de autores por pesquisa, é 

referente a criação de grupos de pesquisas com o corpo de profissionais multidisciplinar.  

 Mais um ponto de análise importante a se abordar, é quanto a quantidade de 

publicação por autor, de forma a tentar consolidar os principais autores sobre o tema. No 

gráfico abaixo, estão relacionados os autores com mais produtivos sobre o tema, com 

destaque para Marciano, com o maior número de publicações. Outro dado importante a 

ser colocado acerca da relação entre o autor e a CAS, é a quantidade de citações que suas 

pesquisas recebem, consolidando-o como uma referência no assunto. 
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Figura 2: Autor x Pesquisas publicadas 

 

 

 Outra métrica importante a ser analisada, são os tipos de documentos onde cada 

pesquisa foi publicada. Esse é o dado de maior discrepância da pesquisa e pode nos ajudar 

a entender muito sobre as outras métricas abordadas. Dos 20 resultados recuperados na 

pesquisa, 19 deles são papers de conferência, sendo 18 desses documentos publicados 

nos anais da IEEE International Conferenco on Big Data. 

 Há alguns pontos a serem analisadas a respeito dessa informação. A primeira 

consideração é referente ao próprio tipo de documento. A predominância de paper em 

detrimento dos artigos é justificada através dos próprios congressos. Anualmente a IEEE 

realiza um congresso sobre Big Data, o grande objeto de pesquisa da CAS, portanto, 

podemos inferir que os profissionais aproveitam o Congresso para apresentarem os 

resultados de suas pesquisas. 

 Outra consideração que podemos tirar acerca desses dados somados às métricas 

das áreas de estudo, é sobre a grande quantidade de tipos de documentos atrelados a 

Ciência da Computação. Como a IEEE é uma instituição focada em tecnologia, é natural 

que grande parte dos trabalhos sejam direcionados como área de Ciência da Computação. 

 Outro ponto que chama bastante atenção é a distribuição geográfica da afiliação 

dos autores e idiomas utilizados na elaboração das pesquisas publicadas. Todos os 20 

documentos publicados foram escritos na língua inglesa, enquanto os pesquisadores 

estavam afiliados, em sua grande maioria, em instituições situadas na América do Norte, 

conforme gráfico a seguir. 
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Figura 3: Quantidade de autores afiliados em instituições por país

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2021 

Esses são alguns dos dados que pensamos ser relevantes a fim de identificar a comunidade 

discursiva que vem sendo formada no âmbito da Computational Archival Science. 

Podemos afirmar, com base nas informações coletadas, que a rede de especialistas da 

CAS vem se consolidando na América do Norte, mais precisamente no Estados Unidos, 

provavelmente influenciado pelo trabalho realizado na Universidade de Maryland e no 

Digital Curation Innovation Center vinculado à instituição. Pode-se ainda inferir que os 

pesquisadores são, em sua maioria, profissionais oriundos da tecnologia que utilizam das 

teorias arquivísticas para fins aplicados.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Novos problemas demandam novas soluções. O grande volume de dados 

produzidos nos mais diversos sistemas e plataformas e o novo estilo de vida da sociedade, 

exige novos meios de preservação e análise do conteúdo gerado. As cartas trocadas foram 

substituídas por aplicativos de mensagens instantâneas. A tecnologia encurtou a distância 

entre pessoas mas encontrou barreiras para a preservação da memória coletiva. Em 

poucos caracteres o rumo da política de um país pode mudar.  

As ciências humanas precisaram tornar-se digitais, a história agora é feita em 

números binários. As ciências exatas, precisaram entender o aspecto humano para 

redefinir o escopo dos serviços. Chegamos na era onde os dados, dentro de contextos, são 

comercializados. 

Com o objetivo de adaptar-se a essa disrupção quase diária que a sociedade da 

informação impõe, emerge a Computational Archival Science, cujo objetivo é processar, 

analisar, armazenar, preservar e dar acesso ao grande volume de dados produzidos 

atualmente, otimizando a interação homem-máquina e garantindo a autenticidade e 

confiabilidade dos dados, informações e documentos.  

Para analisar e compreender essa nova área de conhecimento, realizamos uma 

revisão de literatura, a qual ainda está em construção, onde podemos constatar que poucos 

pesquisadores se debruçaram sobre o tema, justificando, assim, as poucas definições 

encontradas para a CAS. 

O intercâmbio entre os autores, que pôde ser percebido durante a pesquisa, 

facilitou a criação de um consenso sobre as definições, características e métodos 

empregados na disciplina. Porém, pareceu limitar o debate e a divergência de opiniões 

acerca do tema, onde a maioria dos artigos e papers analisados citavam a mesma definição 

apresentada por Marciano (2018), quando a definição apresentada por Payne (2019) 

parece mais abrangente e completa. 

Podemos identificar também que a produção da literatura predominantemente 

norte americana pode afastar conceitos e métodos arquivísticos de importantes escolas da 

Arquivologia mundial, como as contribuições da escola europeia.  

Concluímos, baseado no quadro apresentado por Payne (2019), que a criação 

dessa nova disciplina se justifica pelas lacunas deixadas pelas três áreas de conhecimento 

quando separadas, mas, principalmente, pela enorme cooperação de conhecimento e 

técnicas para a resolução dos problemas quando colocadas em conjunto. 
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Identificamos ainda que a contribuição dos autores profissionais da Arquivologia 

é ainda irrisória quando comparada aos profissionais de tecnologia. É necessário que a 

área empodere-se e assuma as autorias das pesquisas assim como os autores de tecnologia. 

A nossa contribuição é essencial para a evolução da disciplina e para a preservação e 

acesso a informação das futuras gerações. 

Cabe destacar ainda a falta de literatura brasileira acerca do tema. Não fora 

encontrado nenhuma menção a Computational Archival Science na base de dados 

BRAPCI e tampouco existe uma tradução aproximada para o português. Essa informação 

reforça ainda mais a necessidade de reformulação dos currículos dos cursos de 

Arquivologia no Brasil para o desenvolvimento de uma Arquivologia com um 

pensamento mais computacional afim de debater e encontrar soluções para temas como 

Big Data e preservação dos mais diversos tipos documentais surgidos na era digital. 
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