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RESUMO 

 

SILVA, Lorena Abreu. Record Continuum: Definição, Contextualização e 

Aplicabilidade. 2021. 51 fls. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em 

Arquivologia). Universidade Federal Fluminense. Niterói.  

 

O modelo de gestão conceitual de documentos denominado Record Continuum 

é um modelo australiano embasado na Teoria da Estruturação de Anthony 

Giddens e na teoria pós-custodial e tem como objetivo gerenciar documentos. 

Para melhor entender o que este modelo representa e qual é a sua utilização, 

este trabalho tem como intuito abordar não apenas as principais informações 

sobre o Record Continuum, mas também apresentar os principais modelos de 

gestão de documentos, que são o norte-americano, o canadense e o que é 

aplicado atualmente no Brasil. Além disso, será discutido a aplicabilidade do 

modelo de gestão australiano no cenário nacional a partir da apresentação de 

duas pesquisas que exemplificam a prestabilidade desse modelo em duas 

instituições federais brasileiras. Por fim, serão tratados os principais problemas 

que resultam da escassa abordagem e aplicação desta temática no país. 

 

Palavras-chave: Record Continuum. gestão de documentos. modelo conceitual 

de gestão. recordkeeping. 
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ABSTRACT 

 
The conceptual model for document management called Record Continuum is 

an Australian model based on Anthony Giddens’ Structuration theory and on 

post-custodial theory and its aim is to manage documents. In order to better 

understand what this model represents and what it is used for, this work aims to 

address not only the main information about the Record Continuum but also to 

present the main document management models, which are the North American, 

the Canadian, and the one that is currently applied in Brazil. In addition, there will 

be discussed the applicability of the Australian management model in the national 

scenario based on the presentation of two studies that exemplify the usefulness 

of this model in two Brazilian federal institutions. Finally, the main problems that 

result from the scarce approach and application of this theme in the country will 

be addressed. 

 

Keywords: Record Continuum. document management. conceptual 

management model. recordkeeping. 
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1. INTRODUÇÃO 

A ciência da informação, estudada por Castells (2000), pensa a 

sociedade, a informação e a comunicação interligadas.  A interconexão destes 

elementos forma a sociedade da informação.    A sociedade se interliga e produz 

um volume intenso e contínuo de informação – o fluxo informacional.   

Segundo Bauman, o fluxo, a partir do século XX, torna-se cada mais 

intenso e para tentar resolver a questão de controle e acesso à informação, as 

tecnologias digitais entram em cena para acelerar a dinâmica de controle, acesso 

e disseminação da informação. As tecnologias, por outro lado, aceleraram a 

flexibilização das relações sociais, promovendo como consequência, a 

liquefação da cultura e da ciência. 

A informação, o fluxo e flexibilização entraram em diversos processos da 

sociedade e da ciência fenômeno não passando desapercebido nos estudos 

arquivísticos e é no modelo de Record Continuum que se percebe o efeito da 

rede e da flexibilidade.  

O Record Continuum é um modelo de gestão conceitual desenvolvida por 

Frank Upward, em 1996, que possui como referencial teórico a Teoria da 

Estruturação e de distanciamento entre espaço e tempo do sociólogo Anthony 

Giddens, além do Pós-Custodialismo. Tal temática ganhou notoriedade nos 

últimos anos devido a intensificação da utilização de documentos nato-digitais 

ou em suporte eletrônico, e dentro desta perspectiva o modelo surge como a 

possibilidade de elucidar os problemas envolvendo documentos arquivísticos e 

as tecnologias digitais. 

Upward, já falecido, juntamente com Sue McKemmish e Livia Lacovino 

formam o grupo The Records Continuum Research Group (RCRG). O grupo, 

inicialmente, tinha como proposta pesquisar e contribuir em projetos locais e 

internacionais colaborativos de inovação; desenvolver modelos e teorias 

contínuas na área arquivística; interferir e reavaliar padrões nacionais e 

internacionais de registro, modelos de metadados; desenvolver projetos de 

pesquisa inclusivos; explorar o design de sistemas de arquivamento confiáveis, 

e avançar na proposta de educação do Arquivo Cultural.  
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Hoje, após duas décadas, a pesquisa do RCRG é voltada para explorar o 

multiverso de arquivo, identificar e atender às necessidades de um paradigma 

participativo de arquivamento e registro, e extensão contínua e aprimoramento 

de modelos contínuos. Todos os pesquisadores fundadores são lotados na 

Universidade Monash, na Australia.  

Ainda que seja um assunto bastante estudado e discutido ao redor do 

mundo, sobretudo na Austrália, no Brasil, em contrapartida, nota-se que o 

modelo não é tão explorado, mesmo sendo a temática inovadora e fornecer 

subsídios para solucionar questões enfrentadas quanto à manipulação do 

documento digital.  Restam dúvidas acerca do modelo conceitual do Record 

Continuum e sua aplicação no contexto arquivístico nacional, já que o modelo é 

pouco discutido nos ambientes acadêmicos e científicos.  

Portanto, o objetivo geral da pesquisa é compreender o modelo Record 

Continuum criado pelo The Records Continuum Research Group (RCRG). Os 

objetivos específicos são: conhecer os principais modelos de gestão de 

documentos internacionais e nacional; aprofundar a discussão do modelo de 

Record Continuum na perspectiva da Arquivologia Nacional e pesquisar sobre a 

aplicabilidade do modelo no Brasil.  

A pesquisa se torna relevante pois com a flexibilização de registro e 

acesso à informação trazida pelas tecnologias urge discutir em como promover 

a gestão de documentos natodigitais, em face da velocidade os arquivos estão 

sendo virtualizados, inclusive devido a chegada da pandemia. Record 

Continuum é um tema pouco aprofundado na literatura arquivística brasileira.  

Esta pesquisa é dividida em 4 seções. A seção 2 menciona os Modelos 

de Gestão de Documentos nos Estados Unidos, Quebéc, Canadá e no Brasil, a 

seção 3 trata-se do Record Continuum e a Arquivologia; a seção 4 apresenta a 

aplicabilidade do modelo Record Continuum no Brasil e para finalizar é 

apresentada as considerações finais.  
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1.1 O Problema 

Apesar desta temática ser inovadora e fornecer subsídios para solucionar 

problemáticas enfrentadas quanto à manipulação do documento digital, ainda 

restam dúvidas acerca do que significa o Record Continuum, o domínio 

conceitual e prático sobre o assunto, assim como a sua aplicabilidade 

principalmente quando em um contexto arquivístico nacional, em que este 

conceito é muito pouco discutido nos ambientes acadêmicos e científicos. 

1.2 Objetivo Geral 

Compreender o modelo Record Continuum 

1.3 Objetivos Específicos 

1. Conhecer os principais modelos de gestão de documentos 

2. Discutir o modelo Record Continuum na perspectiva da Arquivologia 

3. Aplicabilidade do modelo Record Continuum 

1.4 Justificativa 

A principal motivação para a escolha do tema foi aprimorar meus 

conhecimentos quando ao tema, visto que ao longo da minha graduação este 

fora um de meus maiores desafios. A partir dessa dúvida eu pensei em adotar 

este como um tema de pesquisa, com o objetivo de sanar minhas dúvidas e 

ampliar meu conhecimento sobre esse modelo. Além disso, ao longo das 

pesquisas identifiquei que a maior parte dos materiais sobre Record Continnum 

são produzidos pelo mesmo autor, logo, constatei que é um tema pouco 

aprofundado na literatura arquivística brasileira. 

1.5  Metodologia 

O presente estudo consiste em um levantamento bibliográfico, de autores 

nacionais e estrangeiras sobre o tema. A intenção é: apresentar o histórico, 

definições e reflexões sobre Record Continuum na Austrália e sua repercussão 

no Brasil. Os portais utilizados para a pesquisa foram: a BRAPCI, periódicos do 

Portal CAPES, além de dissertação de mestrado e tese de doutorado.  

 



14 
 

2.  MODELOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS 

Nesta sessão será apresentados os principais modelos de gestão de 

documentos aplicados hoje nos seguintes países: Estados Unidos, 

Quebec/Canada, Austrália e no Brasil. A narrativa apresenta modelo em seu 

contexto histórico e suas características, como é visto, a seguir:  

 

2.1 Gestão de Documentos nos Estados Unidos da América 

Por mais que a definição de Arquivo, como instituição custodiadora de 

documentos públicos para o acesso ao cidadão, na manutenção de seus direitos 

tenha inicialmente se desenvolvido na França, no período pós Revolução 

Francesa, nunca antes em nenhum outro país foi-se questionado quanto a 

gestão desta documentação. 

Impulsionados pelo momento histórico, os Estados Unidos foram 

pioneiros a se preocuparem com o controle da massa documental produzida na 

época, e em garantir acesso aos documentos relevantes, e a partir de então este 

é o braço do surgimento do termo Record management. 

De acordo com o Dictionary of Archives Terminology (2005-2021), o termo 

Record management é definido como um sistema de administração e controle 

dos documentos e seu ciclo de vida documental com o objetivo de garantir 

economia e eficiência em sua criação, uso, manuseio, controle, manutenção e 

disposição (tradução própria). Portando, de acordo com Bueno (2019)  

 

[...] o Arquivo Nacional dos Estados Unidos desde sua criação possuía 

dupla responsabilidade: garantir a preservação dos arquivos históricos 

(archives) como memória coletiva e sociocultural da nação e para a 

investigação da história, administrativa e científica e, garantir que esses 

documentos fossem controlados e organizados desde sua produção, de 

modo a criar rotinas administrativas padronizadas mais eficientes e 

econômicas em sua produção, uso, manutenção e destinação. (BUENO, 

2019, p. 138) 

 

O arquivista Theodore Schellenberg, incentivado pelo governo Norte 

Americano, contribuiu para o desenvolvimento da teoria do ciclo vital dos 

documentos ou teoria das três idades, e as perspectivas do valor primário e 
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secundário para a avaliação, hoje conhecidas como um dos pilares da gestão de 

documentos de arquivo. Esta teoria consiste em pensar o documento em: 

arquivo corrente (Record) - que é o valor primário dos documentos que reflete a 

ação que lhe deu origem; - arquivo intermediário (Record), quando o documento 

não mais exerce seu valor primário e é pouco consultado, sendo geralmente 

armazenado em guarda externa aguardando sua eliminação ou guarda 

permanente; - e arquivo permanente (archives), o qual possui valor de guarda 

prolongada ou é identificado com de valor histórico justificando sua preservação. 

Tal teoria se complementa com a tabela de temporalidade que é um instrumento 

que determina o tempo de vigência dos documentos em uma instituição, este 

que determina o tempo deve permanecer em cada fase do seu ciclo de vida, até 

o momento em que este seja eliminado ou arquivado permanentemente.  

Vale ressaltar que nos Estados Unidos, a forma que se compreende e se 

nomeia o documento de valor primário e secundário é distinta. A adoção dessa 

nomenclatura facilita a identificação do que é considerado arquivo corrente, 

administrativo e o que é considerado permanente/longa guarda, histórico. De 

acordo com o com o Dictionary of Archives Terminology (2005-2021), as 

definições do termo archives são: o registro criado ou recebido por uma pessoa, 

família ou instituição e preservados devido ao seu valor contínuo (tradução 

própria); e registros inativos de valor contínuo (tradução própria). Além disso, 

devido a essa diferenciação, é comum que o profissional designado para tratar 

dos Record e archives também sejam distintos, sendo respectivamente o record 

manager incumbido de gerenciar a documentação administrativa corrente, e o 

archivist responsável por garantir a preservação e o acesso dos documentos 

históricos. 

Esta característica do modelo de gestão americano é mais um dos fatores 

que o tornam singular, e é um ponto importante que fora questionado e culminou 

no que hoje conhecemos como o modelo de gestão de documentos desenvolvido 

em Quebec/Canadá. 
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2.2 Gestão de Documentos em Quebec/Canadá 

A teoria do ciclo de vida documental e valor dos documentos é de fato um 

grande marco na história da Arquivologia. A partir do pioneirismo americano no 

desenvolvimento de métodos e práticas eficazes e revolucionárias quanto ao 

descarte consciente dos documentos, a área pode vislumbrar, portanto, uma 

nova vertente científica a ser explorada e desenvolvida. O processo de gestão 

torna-se um grande pilar da ciência arquivística e consequentemente bastante 

difundido em outros países. 

De acordo com o cenário apresentado por Schmidt (2014) em seu artigo, 

o contexto em que o modelo canadense se desenvolve é marcado por 

dificuldades quanto a aplicabilidade do modelo de gestão de ciclo de vida 

documental asseguradas pela Lei de Acesso aos Documentos Públicos e 

Proteção de Informações Pessoais em 1982 e da Lei dos Arquivos em 1983. 

Além disso, durante o final dos anos 80 e início dos anos 90, com o advento 

tecnológico foram introduzidos no cotidiano das atividades administrativas 

computadores, além da carência de profissionais que trabalhassem 

cientificamente a área no país. 

Segundo Schmidt (2014), para que o país conseguisse se adaptar as 

novas tecnologias e dos estudos mais recentes da área, foi necessário que 

tivesse uma identificação das normas e práticas arquivísticas a fim de solidificar 

suas bases para que a partir de então, esses profissionais direcionem o olhar e 

a pesquisa dedicadas a explorar e melhorar os modelos de gestão. 

  Portanto, o modelo de gestão de documentos canadense surgiu em um 

cenário após esses grandes marcos, e que de acordo com Bueno (2019) essa 

teoria surge  

na província canadense do Quebec que emerge a 

abordagem teórica e metodológica da “gestão da 

informação orgânica registrada”, como uma proposta 

integradora das duas abordagens, a administrativa e a 

histórica dos documentos de arquivo nesse período, e 

consequentemente, a aproximação e cooperação dos 

dois profissionais que atuam com o mesmo objeto, a 

informação orgânica registrada. (BUENO, 2019, p. 165) 
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Para abordar como a Arquivologia no Canadá, se faz necessário pontuar 

que por ter sido colônia francesa e britânica, e possuir como língua oficial do país 

o francês e o inglês, Bueno (2019) destaca que é notório suas influências na 

sociedade canadense, logo nas ciências não seria diferente. O Autor aponta que 

no meio arquivístico não foi diferente, é possível notar as bases francesas de 

forma bem solida quando ao princípio da proveniência e fundo arquivístico ao 

mesmo tempo esses conceitos se relacionarem com os de Record Management 

de forma integrada, o que culminou na criação da gestão da informação 

orgânica. 

Neste sentido, a Arquivologia no Canadá foi construída muito em conjunto 

com a história. De acordo com Barros (2015)  

  

No Canadá, assim como nos Estados Unidos, as primeiras reflexões a 

respeito do papel dos arquivos e do arquivista na construção da história 

do país provêm de periódicos e autores advindos do campo da História 

e das associações históricas regionais. A medida  

que se agregam valores, documentos e percepções à narrativa 

histórica, leva-se a uma especialização do estudo da História e à 

criação mais efetiva de instituições arquivísticas. (BARROS, 2015, p. 

130) 

 

 A aproximação da relação entre o arquivista e o historiador foi 

fundamental para o desenvolvimento das primeiras associações de 

representação profissional no país, visto que se buscava atrelar ao documento 

de arquivo o seu contexto histórico de produção, neste cenário o arquivista 

muitas vezes era visto com o um historiador especializado neste panorama.  

 Bueno (2019) aponta que um grande marco para o surgimento da 

consciência profissional dos arquivistas canadenses se fundamentou bastante 

após o surgimento da Association des Archivistes du Québec (AAQ) em 1967, 

que representa essa união em pensar a Arquivologia em uma perspectiva 

diferente das que já eram adotadas pelos norte-americanos. 

 De acordo com Barros (2015)  

 

Apresentando-se como uma perspectiva inovadora, a Arquivística 

funcional irá apoiar-se no estudo contextual, na “redescoberta” do 
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princípio da proveniência e no conhecimento histórico como chave para 

o tratamento, a avaliação e o acesso aos documentos tradicionais e 

eletrônicos. (BARROS, 2015, p. 160) 

 

 O Grande diferencial da arquivística desenvolvida no Canada para com 

as demais está na relação que o profissional trabalha com essas informações 

contextuais históricas que norteiam o documento tanto em suporte físico e digital. 

O contexto de produção do documento de arquivístico é fundamental para 

entender as motivações, aplicabilidade e interpretação de sua ação de forma 

mais fidedigna possível. A preservação desta informação possibilita as etapas 

de avaliação e descrição desses documentos seja realizada de forma mais 

fundamentada. 

 Desta forma, Barro (2015) redimensiona o papel do arquivista neste 

cenário 

Os acervos arquivísticos não são neutros nem passivos. Permitem, isto 

sim, ressignificações, reinterpretações, deslocamentos e 

apagamentos. Cabe assim ao arquivista, munido da informação 

contextual, moldar o que poderá ser lembrado. Ele deixa de ser um 

espectador do processo de construção histórica e social, tornando-se 

um dos atores, na medida em que organiza, descreve e avalia os  

documentos que irão permanecer. (BARROS, 2015, p. 161) 

 

 O Autor aponta, portanto, sobre as influências que o documento 

arquivístico sobre desde sua gênese até o momento de sua destinação final, 

portanto, cabe ao arquivista, munido de todo esses contextos históricos de 

criação do documento, reinterpretar o papel desempenhado por aquele 

documento, ganhando um papel de destaque no processo de avaliação. 

 

2.3 Gestão Arquivística Brasileira 

 O surgimento da Arquivologia no Brasil esbarra diretamente com a criação 

e estabelecimento das instituições arquivísticas 

Um dos grandes marcos da Arquivologia no Brasil foram a criação e 

estabelecimento das instituições arquivísticas, e em especial a do Arquivo 

Nacional que é até hoje uma das principais instituições custodiadoras 

responsável pela preservação de nossa memória. 
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 Inicialmente, nas instituições de custódia como o Arquivo Nacional, a 

principal referência era a de viés europeu pois durante o período do século XX, 

eram tratados apenas documentos com valor histórico. Todavia, de acordo com 

Bueno (2019) 

Embora a literatura da área registre as experiências e avanços mais 

significativos na década de 1970, e principalmente na década de 1980, 

verifica-se que os esforços para romper com essa situação tiveram 

início já no final da década de 1950, no sentido de implementar 

melhorias para a modernização das atividades do AN, na tentativa de 

alterar a situação em que se encontravam os arquivos públicos nesse 

período no país. (BUENO, 2019, p. 227) 

 

 Essa modernização do Arquivo Nacional teve início durante a partir da 

década de 1940 quando vários arquivistas renomados e internacionalmente 

conhecidos vieram ao país para a apresentação de cursos e palestras, o que foi 

fundamental para que os profissionais da época darem início a aplicabilidade 

dessas novas perspectivas e modelos aqui no país. Uma das visitas mais 

marcantes foi a do arquivista norte-americano Schellenberg, trazendo consigo 

toda a experiência norte americana com os Record management e a ideia 

revolucionárias de gestão de documentos administrativos corrente com o ciclo 

de vida documental e valor primário e secundário dos documentos. 

 A urgência para a adaptação e adoção o modelo estadunidense surgiu 

porque no Brasil, assim como em outras partes do mundo, sofreu com o BOOM 

da crescente produção de documentos arquivísticos o que culminou na 

necessidade de se manter o controle desses documentos. 

 Bueno (2019) também aponta que o órgão que fomentou o potencial da 

documentação administrativa como ferramenta para possíveis posicionamentos 

estratégicos é o Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), que 

com o objetivo de atender melhor as demandas dessa documentação criou em 

1942 o Serviço de Documentação do DASP, que era encarregado por 

implementar técnicas e métodos da gestão de documentos, além de contribuir 

para fomentar os debates e estudos sobre o tema promovendo cursos e 

publicação de artigos científicos através da Revista do Serviço Público. 

 Todavia, com a ascensão da DASP assumindo a gestão dos documentos 

da administração pública, o Arquivo Nacional durante este período se encontrava 
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apenas nas atividades de preservação dos documentos de valor histórico, ou 

seja, não conseguiram assumir o seu papel como principal instituição arquivística 

nacional responsável por aplicação de normativas e participação de estudos 

sobre a gestão dos documentos correntes. Para que o AN conseguisse ocupar 

seu posto de principal instituição arquivística foi necessário o investimento na 

capacitação de profissionais que atuavam na instituição, para que pudesse 

assumir da melhor maneira as demandas da gestão do arquivo corrente e 

intermediário. 

 Foi possível que alguns anos depois, em 1970 fossem criadas a primeira 

associação profissional, a Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB), a partir 

da criação da revista científica Revista Arquivo & Administração (A&A) em 1972, 

além da realização do I Congresso Brasileiro de Arquivologia (CBA) também no 

mesmo ano. 

 Mesmo com todo o investimento nos profissionais do AN e articulação 

desses profissionais em associação nacional, devido ao Sistema de Serviços 

Gerais (SIG), implantado pelo governo federal, reforçava a divisão de que a 

DASP ainda seria responsável pela gestão da documentação corrente, e o AN 

continuaria como encarregado dos arquivos permanentes e agora também 

custodiaria os de valor intermediário. 

 Bueno (2019) destaca a principal divergência entre o desenvolvimento da 

gestão arquivística no Brasil para os demais países 

 

Ao contrário dos países como Estados Unidos, Canadá e 

Austrália, onde a demanda pela gestão de documentos partiu e 

foi patrocinada pela administração pública federal desses 

países, em coordenação com seus Arquivos Nacionais, no Brasil 

esse processo se deu de maneira inversa. Foram as instituições 

arquivísticas que tiveram o papel protagonista de aproximar-se 

da administração pública, especificamente a partir da visão 

sistêmica dos arquivos, ou seja, com a formulação dos sistemas 

de arquivos que englobasse o tratamento dos documentos de 

arquivo de acordo com o seu ciclo de vida, na tentativa de dotar 

as instituições arquivísticas como órgãos técnicos para a gestão 

de documentos, buscando coordenar e normatizar o tratamento 

técnico dos documentos desde a sua produção até a sua 

destinação final, conforme apontado pelos autores analisados. 

(BUENO, 2019, p. 240) 
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 Foi somente após a ditadura militar, durante o processo de 

redemocratização, que se levantou questionamentos quanto a atuação do 

Arquivo Nacional como instituição referência de modelos, preservação e acesso 

a documentão, com o devido destaque da evidente preocupação com a proteção 

do patrimônio documental brasileiro, o que consequentemente acarretou na 

retomada da instituição como responsável pela gestão da documentação de 

documentos da administração pública, em 1988. 

 A partir disso, alguns anos depois em 1991 é publicada na Constituição a 

Lei Federal nº 8.159, também conhecida como a lei de arquivos, de dispões 

sobre políticas de documentos nacionais públicos e privados, e acesso à 

informação. É durante este período que surge o Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ), vinculado ao Arquivo Nacional, como responsável por desenvolver 

políticas nacionais de arquivos. 

 Barros (2015) define a arquivística brasileira como 

 

[...] múltipla e pulverizada, o que dificulta a percepção de uma 

única tradição. Isso é percebido devido à pluralidade de 

abordagens utilizadas na organização dos arquivos, ou até 

mesmo na nomeação das funções, por exemplo: arranjo, 

conservação, classificação, descrição, difusão ou acesso e, por 

fim, identificação. (BARROS, 2015. P. 191) 

 

 De fato, levando em consideração todas as influências políticas, 

econômicas e sociais que dificultaram que a arquivística de desenvolvesse de 

forma orgânica a partir da necessidade do nosso país, o Brasil também se 

destaca por ter em sua composição pontos chaves de modelos de gestão 

diferentes desenvolvidos no mundo, ao qual foram adaptados a atender as 

demandas da documentação administrativa federal 

 

3. O RECORD CONTINUUM E A ARQUIVOLOGIA 

Os arquivos surgiram a partir da necessidade do homem de fazer registro 

de fatos e acontecimentos, bem como preservá-los enquanto memória. Nessa 
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perspectiva o conceito e as tecnologias humanas foram se desenvolvendo até 

que foi possível desenvolver um saber científico que é o que hoje conhecemos 

como Arquivologia.  

Pode-se dizer que essa área de conhecimento tem como objeto de estudo 

e de pesquisa o documento de arquivo. De acordo com o Dicionário de 

Terminologia Arquivística (2005, p.27), a palavra arquivo é definida como 

“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.”  

A história da Arquivologia é marcada por três grandes eventos que foram 

cruciais para o seu desenvolvimento e evolução para a realidade atual. O 

primeiro deles foi a Revolução Francesa, que ocorreu durante o período de 1789 

a 1799, em que a houve a queda do Império Absolutista para dar início a então 

a República no país. Neste período foi criado, na França, o primeiro Arquivo 

Público, em que é de responsabilidade do estado preservar a memória e 

possibilitar o acesso aos documentos, a manutenção dos direitos civis, além de 

preservar a história da nova França pós-revolução.  

Outro grande acontecimento ocorreu durante o período da segunda 

guerra mundial (1939-1945), momento esse de grande “BOOM” da produção de 

documentos administrativos que consequentemente geraram uma massa 

documental acumulada em que as instituições não tinham controle e nem sabiam 

como tratar adequadamente sem que causasse qualquer tipo de prejuízo à 

instituição.  

O terceiro e grande acontecimento foi o advento das tecnologias digitais, 

onde os processos e atividades de trabalho estão se tornando cada vez mais 

automatizados e os procedimentos administrativos acontecendo de forma virtual 

em suporte eletrônico, ou seja, o documento arquivístico em suporte físico já não 

é mais tão utilizado quanto outrora. Portanto, se faz necessário pensar e definir 

os parâmetros fundamentais para garantir que este documento tenha os 

requisitos necessários para ser considerado um documento arquivístico 

autêntico e fidedigno, como a segurança digital, garantir que o documento 
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possua uma cadeia de custaria ininterrupta e quais as melhores métodos e 

ferramentas para garantir a gestão desta documentação.   

Nessa linha de pensamento, sabe-se que com o advento do documento 

digital, alguns questionamentos surgiram sobre sua gestão.  De acordo com Cruz 

Mundet (2011, apud, COSTA FILHO, 2018, p. 2374) 

O ciclo vital do documento passa a receber críticas em relação à 

restrição imposta pela divisão em fases ou idades, ao grande enfoque 

nos documentos como entidades físicas e nas tarefas operacionais, 

aspectos que se tornam irrelevantes com a perspectiva dos 

documentos digitais. 

 

Nessa perspectiva e de acordo com o dicionário de terminologia 

arquivística (2015, p. 75), documento digital é definido como “documento 

codificado em dígitos binários, acessível por meio de sistema computacional” e 

a definição de documento eletrônico como “gênero documental integrado por 

documentos em meio eletrônico ou somente acessíveis por equipamentos 

eletrônicos, como cartões perfurados, disquetes e documentos digitais”. Uma 

das críticas apontadas no artigo de Costa Filho (2018, p. 2383) é justamente a 

questão de os arquivos ainda serem vistos como entidades físicas e não lógicas, 

o que vai de encontro com a definição apresentada no dicionário de terminologia 

arquivístico. Outra questão apresentada pelo autor é o valor primário e 

secundário aplicado nos documentos digitais, visto que um documento de valor 

secundário precisa obrigatoriamente passar por todas as fases do ciclo de vida 

documental, para somente depois ser possível realizar a descrição e difusão 

deste documento. Por estes e outros fatores que o modelo Record Continuum 

cada vez mais vem sendo estudado e trabalhado como uma possibilidade para 

elucidar questões da contemporaneidade envolvendo os documentos digitais. 

O desenvolvimento da Arquivologia na Austrália é um dos fatores que 

contribuíram para o desenvolvimento deste modelo. Inicialmente, houve um 

conflito entre os profissionais da área da Arquivologia e da Biblioteconomia, que 

acreditavam que as documentações arquivísticas poderiam ser tratadas por 

bibliotecários devido ao fato de os arquivistas não possuírem representatividade. 

Porém este cenário foi modificado quando Schellenberg visitou o país em 1954 

e passou uma temporada de 6 meses visitando os Arquivos Públicos e 

Universidades além de dar palestras, acredita-se que esta visita fora o fator 
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motivacional para os profissionais da área que em posteriormente consolidaram 

a ArchivesSection da LAA, fundamental para a consolidação da profissão no 

país. 

Outra contribuição australiana para a área é o Recordkeeping que nada 

mais é que “o registro de informações acerca do contexto de administrações, 

órgãos e séries documentais” (COSTA FILHO, 2018, p. 2380), conceito este 

abordado no país desde a década de 1950, principal ferramenta para entender 

seu contexto de produção e interpretação do documento. 

De acordo com o autor Costa Filho (2016) o conceito de Continuum foi 

elaborado na década de 1960 por grandes nomes da Arquivologia australiana 

que são Maclean, Scott e Penny, porém semente a partir de 1990 foi que este 

conceito ressurgiu, devido a ascensão dos documentos arquivísticos digitais, e 

ainda mais é que o documento de arquivo com um valor contínuo, sem que este 

tenha que passar por todas as etapas do ciclo documental de forma linear, 

visando uma versatilidade da abordagem do documento de arquivo, mesmo que 

ainda somente em suporte físico. 

O modelo Record Continuum foi elaborado na década de 1990 por Frank 

Upward sendo suas teorias e métodos embasados pela “Teoria da Estruturação 

e de distanciamento entre espaço e tempo do sociólogo Anthony Giddens e ao 

Pós-Custodialismo. De acordo com Costa Filho (2018) este modelo é  

um conceito de documentos que é inclusivo quanto aos 

documentos de valor contínuo, que reforça seu uso para 

propósito transacionais, comprobatórios e de memória, e que 

unifica abordagens para arquivamento/manutenção de 

documentos, se os documentos são mantidos por uma fração de 

segundos ou um milênio. (COSTA FILHO, 2018, p. 2383) 

Este modelo possui como apoio uma representação visual que em teoria 

é tridimensional e é dividida em eixos, coordenadas e dimensões. Os quatro 

eixos são identificados como sendo: identidade, evidência, transação e 

recordkeeping, que apresentam coordenadas que estão vinculadas por 

dimensões que podem ser identificadas através desses círculos, de acordo com 

a seguinte ilustração.  
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Figura 1 – Modelo Record Continuum - 1996 

 
Fonte: Upward (1996) adaptado por Costa Filho (2017) 

Costa Filho (2017) também elaborou o seguinte quadro que visa 

demonstrar as definições de cada eixo e coordenada:   

Quadro 1 - Síntese do entendimento sobre os eixos e coordenadas do 

modelo Record Continuum 

Eixos Coordenadas 

Entidades Definição Elementos Definições 

Recordkeeping Meios utilizados 

para o registro 

de informações 

sobre atividades 

humanas. 

Documento  Representação de uma ação. 

Documento 

Arquivístico 

Documento orgânico que se liga a 

outros documentos e possui contexto 

de produção facilmente identificado. 

Arquivo Conjunto de documentos arquivísticos 

de uma instituição. 

Arquivos Documentos pertencentes a inúmeras 

instituições, seja pela transferência 

espacial ou temporal entre instituições. 



26 
 

Evidências Vestígios de 

ações, 

evidências 

fornecidas por 

documentos e 

implicações 

exercidas na 

memória 

institucional e 

coletiva. 

Vestígios de ação Os sistemas de recordkeeping 

controlam documentos como vestígios 

de uma ação. 

Evidências Os sistemas de recordkeeping agregam 

evidências aos documentos. 

Memória 

Institucional/ 

individual 

Os sistemas de recordkeeping 

fornecem memória as instituições. 

Memória Coletiva Os sistemas de recordkeeping 

fornecem memória coletiva. 

Transação Registro de 

atividades 

desempenhada

s para a 

condução de 

negócios. 

Ato Não especificado pelo autor. 

Atividades Subcategorias de função. Meios para a 

condução de negócios. Criam relações 

entre os documentos. 

Funções Não especificado pelo autor. 

Missão Funções de uma instituição a partir de 

uma perspectiva social mais ampla. 

Identidade Responsáveis 

pela produção e 

uso de 

documentos. 

Ator Não especificado pelo autor. 

Unidade Unidade organizacional a que o ator 

está associado. A unidade pode ser o 

prório ator. 

Organização Entidade a que a unidade 

organizacional está associada. A 

organização pode consistir em apenas 

um ator ou em uma unidade 

organizacional. 
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Instituição Institucionalização da identidade dos 

demais elementos com amplo 

reconhecimento social. 

Fonte: Costa Filho (2016, p. 162) 

Costa Filho (2017) também cita que de acordo com Upward (1997), as 

dimensões que constituem o modelo são identificadas como: “criação de 

documentos, captura de documentos, organização da memória pessoal e 

institucional e pluralização da memória coletiva. “  

Devido sua complexidade, este modelo muitas vezes encontra resistência 

para ser abordado e estudados em diversas instituições. É notório que em países 

como Brasil, se encontre poucos estudos científicos que abordem o tema. De 

acordo com a pesquisa realizada por Nascimento, Cabero e Valentim (2017) que 

realizaram um levantamento estatístico para calcular o percentual encontrado 

quando se busca por Gestão arquivística que abordem com ênfase o tema, e o 

resultado foi que do total de 61 artigos (100%) encontrados, apenas 1 artigo 

(1,64%) aborda sobre o este modelo. 

As autoras também apontam que um dos fatores que corrobora para a 

não popularização desta temática é o Brasil não possuir uma participação ativa 

quando a elaboração e tradução das normas técnicas mundiais ISO, visto que a 

ISO 15489 em sua segunda edição (2016) foi traduzida somente no decorrer do 

ano de 2019, ou seja 3 anos para a tradução do instrumento internacional que 

rege o modelo australiano. 

Para que este modelo possa ser aplicado na perspectiva dos arquivos de 

instituições públicas e privadas é fundamental que os profissionais desenvolvam 

mais esta temática com o objetivo de levantar questionamentos e contribuir com 

seus conhecimentos. É notório que o desenvolvimento tecnológico tornando as 

atividades administrativas cada vez mais digitais, exige que o profissional 

busque se especializar para garantir a preservação da ordem e memória de 

instituições públicas e privadas. 
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4. A APLICABILIDADE DO MODELO RECORD CONTINUUM NO BRASIL  

 

Para entender a aplicabilidade do Modelo de Record Continuum se faz 

necessário primeiramente elucidar quais os principais contrapontos quanto ao 

modelo de gestão do ciclo de vida documental, e porque essa teoria se apresenta 

como uma alternativa a uma gestão mais completa dos documentos em suporte 

eletrônico.  

É notório que o advento dos documentos digitais fomenta crescentes 

discussões sobre como manter a gestão, sem que o documento perca sua 

autenticidade e integridade, além da preocupação sobre melhores maneiras de 

se garantir a preservação desde a longo prazo. 

Traçando um paralelo entre o surgimento do modelo de gestão do ciclo 

de vida documental com o modelo Record Continuum, ambos têm origem sobre 

a necessidade da tratativa dessa documentação administrativa a partir de um 

“BOOM” de produção documental. Todavia, salvaguarda seus contextos 

históricos, o primeiro apresenta uma solução visando a gestão da documentação 

física, ou seja, tinha como objetivo diminuir a massa documental acumulada, 

além de otimizar o acesso, bem como garantir que documentos administrativos 

com importância de guarda para além do corrente, se mantivessem 

resguardados. Já o modelo continuum tem sua origem a partir da crescente 

produção de documentação em suporte eletrônico, sendo mais expressiva 

durante a década de 1990, e como já apresentado anteriormente, este modelo 

trata do documento como entidades lógicas, e não mais físicas, portanto o 

objetivo deste modelo é respeitar a fluidez que o ambiente em que se encontra 

proporciona através da adoção de uma visão de gestão conceitual 

tridimensional, e a partir da abordagem multifacetada garante que o documento 

possa atuar em diversos contextos a partir desse modelo. 

 O modelo continuum se apresenta como revolucionário, por apresentar 

esse formato diferenciado que contrapõe a linearidade com que eram tratados a 

documentação no modelo de gestão norte-americano. Porém, na área há 

diversas críticas ao modelo australiano, Jardim (2015) entende que este modelo 

teórico é pouco operacional, e que por isso dificulta que sua aplicabilidade se dê 

amplamente em outros países. 
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 Além disso, o autor em seu artigo, também apresenta questões 

levantadas por Cook (2000) quanto item de registro das evidências e memórias 

neste modelo 

 

O problema maior do modelo seria o eixo probatório, “onde 

evidência e memória sentam-se desconfortavelmente juntas”. 

Cook menciona que há uma relação de interdependência entre 

memória e evidência, a primeira podendo ter uma influência 

determinante sobre a segunda. Essa interdependência não 

estaria suficientemente caracterizada no modelo. (COOK, 2000 

APUD JARDIM, 2015, p.40) 

 

 O modelo Record Continuum é aplicado a partir de um sistema eletrônico 

de gestão de documentos previamente implantado na instituição. No Brasil, o 

sistema que foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

desenvolveu o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), instituído através da 

Portaria ME nº294, de 4 agosto de 2020, e de acordo com o Art 2º da norma 

possui como objetivos 

 

apresentar orientações técnicas gerais para o melhor uso do SEI 

nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal” e 

recomendar “boas práticas arquivísticas a serem observadas no 

uso do meio eletrônico para a realização do processo 

administrativo de modo que estejam contemplados os requisitos 

da gestão arquivística de documentos em cumprimento” 

(ALVES, 2020, p.107 apud ARQUIVO NACIONAL, 2018, p. 1). 

 

 Este modelo de gestão é regulamentado pelo Conselho Nacional de 

Arquivos (Conarq), e precisa seguir as orientações que contém no manual e-Arq 

com os requisitos mínimos que um sistema de gestão de documentos mantendo 

a sua autenticidade, confiabilidade e a acessibilidade dos documentos. 

 De acordo com Alves (2020, p. 81) 

  

No que tange as regras de acesso à informação previstas na Lei 

de Acesso à Informação de 201157, o SEI permite a 

classificação de processos e documentos em até três níveis de 

acesso: público, restrito e sigiloso (ALVES, 2020, p.81) 
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 A partir do levantamento bibliográfico, foi contatado 2 instituições que 

adotam o modelo Record Continuum e analisam a sua aplicabilidade em um 

cenário no Brasil, e ambas as instituições utilizam o SEI como ferramenta de 

gestão dos documentos digitais.  

 

4.1 Record Continuum aplicado a Universidade Federal de Santa Maria 

 

A Universidade Federal de Santa Maria é uma instituição de ensino 

superior público federal brasileira, localizada no Rio Grande do Sul, no Município 

de Santa Maria. A universidade foi fundada na década de 1960 pelo professor 

Dr. José Mariano da Rocha Filho (Universidade Federal Santa Maria). O Curso 

de Arquivologia foi reconhecido pela Portaria Ministerial n. 076/81, publicado no 

Diário Oficial da União de 20/01/81, portanto, já totalizam 40 anos desde a 

implementação do curso de ensino superior da área a instituição. 

 Os autores Viana e Madio (2016) em seu artigo abordam as questões 

envolvendo a aplicabilidade do modelo Record Continuum na UFMS, a partir da 

utilização do SEI como ferramenta de gestão de documentos digitais, no banco 

de dados do Sistema de Informação para o Ensino (SIE), no módulo de registro 

de projetos. 

 Viana e Madio (2016) enfatizam que o Record Continuum é um  

Modelo australiano (Record Conti- 
nuum), foco deste trabalho, caracteriza-se por  
construções de tempo(s) e espaço(s), ou seja,  
uma multiplicidade de eventos originados de um  
documento, mesmo tendo a cadeia de custódia  
mantida pelo produtor do documento. (VIANA; MADIO, 2016, p. 

82) 

 No modelo conceitual de gestão australiano, como ilustrado por COSTA 

FILHO (2017), é utilizado como base um diagrama, compostos por 4 eixos 

perpendiculares que são denominados: evidência; identidade; transacional e 

recordkeeping. E esses eixos são conectados por 4 dimensões, seguindo a 

seguinte ordem: criar; capturar; organizar e pluralizar, que estabelecem entre si, 
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e entre os eixos uma relação de conectividade e ao mesmo tempo interrelação 

que ilustra a fluidez com que o mesmo documento pode ser utilizado 

simultaneamente em circunstâncias distintas. Essas dimensões de acordo com 

Viana e Madio (2016, p. 83) 

Essas dimensões estão  
dispostas em quatro círculos inseridos um no  
outro, correspondente ao grau de abrangência,  
da sequência das dimensões a exemplo: o pri- 
meiro círculo, na posição mais interna, corres- 
ponde a 1º dimensão, e assim sucessivamente  
para as demais dimensões 2º, 3º e 4º. Passa-se  
a descrever as quatro dimensões pontuadas no  
diagrama proposto por Frank Upward (1996),  
aplicadas ao Módulo de Registro de Projetos do SIE/UFSM 

(VIANA; MADIO, 2016, p. 83) 

 A primeira dimensão, denominada Criação corresponde ao 

cadastramento do documento no sistema, que consiste no preenchimento de 

uma página dentro do SEI denominada “registro de projetos”. E que de acordo 

com os autores 

A autora procede a uma análise sobre a primeira dimensão, criação, 

atentando para o que denomina de preocupações/objetivos, 

relacionando-os aos processos de criação e controle dos documentos, 

que abrange: conteúdo, estrutura, ordenação, recuperação, 

armazenamento e segurança. (VIANA; MADIA, 2016, p. 83) 

 

 Em seu artigo, Nascimento, Moro-Cabero e Valentim (2017, p. 11, apud, 

MCKEMMISH, 1997, p. 7-8, tradução própria) define a primeira dimensão como 

a responsável por fazer registros dos atores envolvidos no ato que deram origem 

ao documento. Portanto, este primeiro ato consiste em salvaguardar fatores 

importantes dos responsáveis pela ação que deu origem ao documento, bem 

como registrar questões estruturais do documento além de se salientar as 

definições de prévias de recuperação, armazenamento e segurança, garantindo 

os critérios de acesso.  

 De acordo com os autores, o próximo passo é a descrição da relação que 

cada setor possui na concepção do documento. Sendo assim, ilustram que 

Conforme a figura 3,  
observa-se a interligação dentro do subsistema  

“1 - Acadêmico, através do módulo 1.1 Controle  
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Acadêmico e o módulo 1.2 Produção Institucional/1.2.1 Registro de 

Projeto”, na aba “participante do projeto”, na condição de aluno, onde 

a  

dinâmica do SIE propicia a inserção automática  
dos dados (matrícula, curso, CPF, e-mail, etc.)  
do participante, do projeto, do aluno, dados  

esses originados/lançados no módulo 1.1 Controle Acadêmico. 

Já os dados dos servidores (professores e técnicos responsáveis e/ou 

participantes de projetos) são lançados/obtidos por meio de seu 

cadastro do subsistema “Recursos Humanos” do SIE. (VIANA, G; 

MADIO, T, 2016, p. 83) 

 

FIGURA 2 – RELAÇÕES ENTRE SUBSISTEMAS  

 

 

Fonte: VIANA, G; MADIO, T, 2016, p. 84 

 

 Esta relação entre os subsistemas garante que parte da informação obtida 

para o preenchimento de informações pertinentes ao “registro de projeto” é 

possível graças a esse intercâmbio de informações que circulam dentro de um 

mesmo sistema, e garante a padronização das informações. 

A segunda dimensão, denominada Captura de acordo com Nascimento, Moro-

Cabero e Valentim (2017, p. 11, apud, MCKEMMISH, 1997, p. 7-8, tradução 

própria) 

Abarca os sistemas pessoais e corporativos de manutenção de 

registros que  
capturam documentos em contexto de modo a apoiar sua 

capacidade de atuar como evidência das atividades sociais e 

comerciais das unidades responsáveis pelas atividades. 

(NASCIMENTO; MORO-CABERO; e VALENTIM, 2017, p. 
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11 apud, MCKEMMISH, 1997, p. 7-8, tradução COSTA 

FILHO) 

 

 A segunda dimensão possui como foco a captura da normatização do 

documento, que são os atributos que comprovam a autenticidade e fidedignidade 

do documento, que são atributos que terão mais destaque e relevância em outras 

dimensões. Novamente, os autores Viana e Madio (2016) apontam que 

 

Na segunda dimensão, captura, há preocupações/objetivos 

relacionados: a especificidades  
vinculadas aos processos de negócio e suas  
normatizações; à manutenção parcial ou total  
dos metadados de criação dos documentos; ao  
perfil do usuário, considerando seus interesses  
e o grau hierárquico dentro da organização; às  
normatizações no que tange ao armazenamento  
e à segurança dos documentos.  
A segunda dimensão, captura, abrange a constituição do próprio 

documento à finalidade para a  
qual foi criada, assim como a transformação dos  
documentos em outros documentos, configurando-se como 

documentos oriundos das relações estruturais na instituição, no 

caso, de subsistemas que constituem o SIE. (VIANA E MADIO, 

2016, p. 84) 

 

 A terceira dimensão denominada Organização, trata do conjunto 

documental de uma instituição como um todo, de acordo com Nascimento, Moro-

Cabero e Valentim (2017, p. 11, apud, MCKEMMISH, 1997, p. 7-8, tradução 

própria) “Preocupa-se com a maneira que uma organização ou indivíduo define 

seu regime de gestão de documentos e, assim, constitui o arquivo como memória 

organizacional. 

 Portanto, os autores Viana e Madio (2016) sintetizam que esta dimensão  

[...] abrange o  
gerenciamento dos processos no âmbito da  
instituição. Contextualiza-se essa dimensão, no  
âmbito do SIE, por meio das relações entre os  
subsistemas e também entre os módulos, como  
já visto neste trabalho, alimentados pelas subunidades 

administrativas da instituição (departa- 
mentos, coordenações centros de ensino, pró- 
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reitorias, etc.), ou seja, a estrutura interna da  
UFSM, conforme a figura 4. Nela, o registro de  
projetos tem visibilidade e representação por  
meio das três dimensões (criação, captura e  
organização). (VIANA; MADIO, 2016, p. 84) 

 

FIGURA 3 – Dimensão Organizar na perspectiva do SIE 

 

Fonte: VIANA, G; MADIO, T, 2016, p. 84 

  

A quarta e última dimensão denominada pluralizar, de acordo com 

Nascimento, Moro-Cabero e Valentim (2017, p. 11, apud, MCKEMMISH, 1997, 

p. 7-8, tradução própria) “Maneira como os arquivos são trazidos para o todo 

fornecendo a memória coletiva, social, histórica e cultural dos objetivos 

sociais institucionalizados, além do papel dos indivíduos e das 

organizações.” 

 Além disso, Viana e Madio (2016) apontam que esta dimensão 

 

[...] se estabelece  
como memória, considerando-se: a manifesta- 
ção do querer social e cultural sobre eventos e  
seus protagonizadores, além de sua existência;  
seu(s) contexto(s) estrutural e funcional; as  
condições de armazenamento e migração dos  
documentos; o gerenciamento e os preceitos  
legais de acesso aos documentos. (MCKEMMISH, 1997, APUD, 

VIANA e MADIO, 2016, p. 84) 
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Ou seja, essa dimensão está inteiramente ligada a responsabilidade 

social que a instituição possui qual a comunidade, no caso da UFSM, por ser 

uma instituição de ensino superior, tem o dever de disponibilizar para a 

sociedade a produção acadêmica produzida no âmbito da sociedade, além 

desse direito ser assegurado ao cidadão pela Lei de Acesso à Informação nº 

12.527 de 2011. 

Portanto, o modelo continuum dentro da perspectiva de aplicabilidade no 

sistema de gestão SEI da UFSM, apesar da inexperiência dos profissionais da 

área em trabalhar com esse modelo, se compromete a cumprir seus objetivos, 

que de acordo com os autores Viana e Madio (2016) são 

 

[...] o da produção documental associada ao  
princípio da não redundância de informações, e  
da manutenção da custódia do documento por  
parte da organização que produziu o documento  
tanto de valor primário como secundário. (VIANA; MADIO,2016, 

p. 85) 

 

 Sendo assim, o artigo conclui que de fato as três primeiras dimensões 

dentro do sistema adotado pela UFSM já são adotadas, todavia, ainda se faz 

necessário revisar meios que auxiliem no cumprimento da LAI, visto que esta 

etapa se destaca por garantir transparência e acesso à informação aos cidadãos. 

 

4.2 Record Continuum e a aplicabilidade no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais é 

uma instituição que oferece ensino básico, técnico e superior, fundada em 28 de 

dezembro de 2008, atualmente com cerca de 18 campis espalhados pelos 

municípios do estado, e possui como principal objetivo fornecer ao cidadão um 

ensino básico, profissional e superior de qualidade e qualificá-los ao mercado de 

trabalho. 
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O autor Alves (2020) em sua tese de mestrado, trata da aplicabilidade do 

modelo Record Continuum, e em um sistema eletrônico de documentos utilizado 

pela instituição, com o objetivo de apresentar pontos favoráveis ao modelo no 

tange a gestão dos documentos digitais. 

Assim como a UFSM, a IFMG também utiliza o SEI como ferramenta para 

gestão de documentos em suporte eletrônico, o que apresenta um ambiente 

favorável a aplicação do modelo de gestão australiano. 

Alves (2020) em sua análise destaca a finalidade da análise da 

aplicabilidade no modelo neste contexto 

 

[...] Record Continuum Model é então analisado com o 

entendimento que documentos e processos migram entre as 

dimensões através das transformações sofridas, em que as 

dimensões e eixos serão usados para identificar características. 

[...] Na abordagem aqui adotada, é procurado entender quais 

fatores movimentam o documento dentro do Record Continuum 

Model através de seus gradientes no ambiente do SEI-IFMG. 

(ALVES, 2020, p. 144) 

  

 A partir da utilização do modelo conceitual divido em 4 eixos e 4 

dimensões interligadas será abordado novamente as divisões individualmente, 

visto que é durante esse processo que se compreende a finalidade de cada uma 

dentro do sistema de gestão, bem como entender a sua aplicabilidade etapa por 

etapa. 

 A primeira dimensão consiste e criar e registrar os indícios que garantem 

a existência do documento no sistema. Como apresentado por Alves (2020, p. 

147, apud, REED, 2005) 

 

[...] o eixo Evidência e o eixo Recordkeeping possuem uma 

relação de reciprocidade e, assim como são criadas as primeiras 

versões e minutas dos documentos em um processo SEI, os 

primeiros vestígios de ação ocorrem de maneira simultânea no 

eixo “Evidência” da dimensão “Criar”. As primeiras 

características evidenciais são expressas na escolha do Tipo de 

Processo e do Tipo de Documento pelo usuário. Estas escolhas 

indicam os primeiros vestígios de ações ou até mesmo intenções 
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do usuário em determinado procedimento administrativo. 

(REED, 2005 APUD ALVES 2020, p. 147) 

 

 Todavia, nesse sistema o autor ressalta que se faz necessário 

primeiramente diferenciar os documentos internos dos documentos externos. De 

acordo com o que é apresentado pelo autor, os documentos internos são 

oriundos de ações e registros de atividades administrativas de 

atores/colaboradores internos, como o corpo docente da instituição. Já os 

documentos identificados como sendo externos, se caracterizam por serem 

oriundos de ações e atividades administrativas de terceiros como o corpo 

discente, empresas e parceiros comerciais, e até mesmo o cidadão com o 

objetivo de acrescentar uma documentação a um processo no SEI-IFMG. 

 Nesta dimensão no eixo denominado identidade, é onde será possível 

visualizar o autor, personagem principal na ação que deu origem ao documento. 

Dentro da perspectiva do SEI, esta pode ser tanto um usuário interno quanto o 

externo.  

No eixo denominado transações Alves (2020) define que  

 

[...] identifica as relações entre os atos, atividades e funções 

dentro da estrutura administrativa. No SEI-IFMG, ao se 

estabelecer foco na dimensão “Criar” do Record Continuum 

Model, é identificado neste eixo uma possibilidade de transação 

entre a unidade e o usuário criadores do processo e de seus 

documentos e a unidade a qual este processo e documentos 

serão destinados. Assim como no eixo “Evidência”, o primeiro 

registro de transação entre usuários e unidades também se dá 

na escolha do tipo de processo criado e a inserção de 

determinado Tipo de Documento neste processo. (ALVES, 2020, 

p.149) 

 

 Este eixo é um dos mais importantes, pois traça uma interrelação entre os 

documentos dentro da infraestrutura da instituição, este portanto é um dos eixos 

que mais contribui para essa intercambialidade e fluidez do documento dentro 

do modelo Record Continnum. 

 Alves (2020) também aponta que, nos eixos evidências e transações no 

SEI-IFMG, se faz necessários que os documentos que compõe o processo 
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estejam sendo tramitados dentro do sistema entre os atores com competência a 

atuar nesse processo. Uma vez que essa demanda não é atendida 

 

[...] o documento não exerce sua função dentro do sistema, 

estando ainda em um estágio no qual suas conexões ainda não 

são explícitas e, por consequência, este documento não pode 

ser abordado de um ponto de vista arquivístico. (ALVES, 2020, 

p. 149) 

 

O autor ainda elaborou uma tabela com algumas informações sobre os 

itens que correspondem casa eixo dessa primeira dimensão, pontuando de 

forma objetiva as especificidades encontradas no contexto SEI-IFMG. 

 

QUADRO 2 – DIMENSÃO CRIAR NO SEI-IFMG 

 

Fonte: ALVES, 2020, p. 152 

 

A Segunda dimensão denominada capturar, de acordo com Alves (2020), 

e nesta dimensão, os documentos que fazem parte desta etapa são os que foram 

capturados pelo sistema por apresentar conexão entre outros documentos, 

funções e mesmo entre os usuários e atores. É durante esta etapa que “[...] o 

documento adquire organicidade e é contextualizado em um universo 

arquivístico dentro da instituição” (ALVES, 2020, p. 152). A organicidade dentro 

desse contexto é um dos principais fatores que comprovam que o documento é 

de fato um documento de arquivístico. 

Novamente, o autor apresenta essa etapa apontando qual o elemento que 

caracteriza-o como sendo um processo que respeita a flexibilização do 

documento, que “acontece a partir do momento que o documento se conecta e 

dialoga com outros documentos, processos, usuários e unidades do sistema.” 

(ALVES, 2020, p. 152). 
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No eixo recordkeeping é o momento em que o processo irá se encaixar e 

seguir o fluxo do modelo previamente adotado pelo SEI-IFMG, e é durante esse 

momento que a organicidade e a identificação de seu contexto de produção 

estão dispostas de formas mais clara. 

No eixo evidências são contextualizados o registro da ação do processo 

no sistema, além de serem estabelecidos nesse momento o nível de restrição de 

acesso as informações contextuais de criação e do próprio documento, além da 

inclusão dos metadados do documento inserido no sistema, que neste contexto 

atua como indicativo das transações. 

O autor ainda atribui a esses dois eixos uma correlação no que tange a 

existência de ambos. Alves (2020) diz que o registro da ação e a restrição de 

acesso aos documentos configura o que transiciona o documento da primeira 

para a segunda dimensão, e é durante esta passagem que a evidências se 

consolidam e ganham ainda mais importância. portanto, o autor acredito que “ 

Ainda dentro dessa dimensão, o conceito de identidade aparece como 

sendo, agora em escala maior, a associação do usuário que “documento 

fortalece a sua capacidade de evidenciar ações ao ser capturado por um sistema 

de Recordkeeping.” (ALVES, 2020, p. 155) 

No eixo denominado identidade, de acordo com o autor, o usuário muda 

de figura e do espaço para a unidade administrativa que cria e tramita o 

documento, por esta na segunda dimensão e se sair de um ponto mais específico 

(como a primeira dimensão) e ir para uma dimensão uma pouco mais 

abrangente, que de acordo com COSTA FILHO (2018) 

 

corresponde ao sistema de comunicação posterior, por exemplo, uma 
funcionalidade de registro tradicional que adiciona dados para a 
vinculação de documentos, os dissemina e os mantém com a inclusão 
de dados sobre a destinação (capturar vestígio como documento) 
(COSTA FILHO, 2018, p. 13) 

 
 As dimensões do modelo australiano, como mostrado no diagrama, vão 

da espera mais específica até a mais abrangente, portanto, é natural que ao 

transpassar pelas etapas de cada diagrama, os envolvidos, e informações 

registradas sejam gradativamente ampliadas, a fim de comtemplar desde o 

autor, da primeira dimensão, até a instituição ao qual o ator está vinculado, e 
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finalizando em um esfera ainda maior, que é a de contemplar o aspecto social, 

de disponibilizar as informações amplamente a sociedade. 

 No eixo transações, nesta dimensão é responsável por agregar ao 

documento informações relacionadas ao contexto arquivístico do sistema. Nesta 

etapa, dentro do sistema é possível estabelecer relações entre os processos 

dentro do SEI, realizando a interrelação dos documentos que integram o sistema. 

Em sua tese, Alves (2020, p. 157) define como esse vínculo é de carácter 

informativo e que também pode ser desfeita, além disso, há no sistema a 

possibilidade de “anexar” um processo ao outro, quando é identificado que estes 

possuem semelhanças quanto aos seus objetivos similares. O autor também 

elaborou um quadro que relaciona os itens que cada eixo contempla dentro da 

dimensão de captura. 

 

QUADRA 3 – Dimensão Captura no SEI-IFMG 

 

 
Fonte: ALVES (2020, p. 159) 

 

A terceira dimensão, denominada Organizar, é onde é estabelecido as 

múltiplas relações entre as informações de registro e objetivos dentro de tudo o 

que integra o sistema SEI-IFMG. Alves (2020, p. 159, apud, UPWARD, 2000) 

 

[...] discute que a dimensão do “Organizar” trata da necessidade de 
reunir informações produzidas por participantes do sistema que não 
compartilham as mesmas estruturas de grupo. Ações, atores e 
transações que se encontram desconectados nas primeiras duas 
dimensões devem ser configurados nos sistemas para que as 
informações possam ser reunidas em um contexto próprio e 
compartilhadas em diferentes espaços. Este é um processo que pode 
ser descrito como a organização da memória. (ALVES, 2020, P. 159, 
apud, Upward, 2000) 

 
 O autor ainda levanta críticas quanto ao SEI-IFMG, sobre a existência e 

aplicabilidade de normas arquivísticas e políticas que auxiliem na gestão, a falta 
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de regras a serem seguidas e o estabelecimento de padrões expõe a fragilidade 

com que esse sistema se encontra. 

 No eixo de recordkeeping, o autor cita esta deficiência do sistema já 

relacionando a problemática de como se é estabelecido o fundo arquivístico 

dentro do sistema, e sua estrutura, já que não há normas que padronizem esse 

processo. Alves (2020), diz que este eixo  

 

[...] é identificado o fundo arquivístico do IFMG dentro do SEI e como 
ele se relaciona internamente. Considerada a não existência de 
normativas que definam os fundos do IFMG, é proposta a interpretação 
da seguinte estrutura arquivística, na qual o IFMG como organização é 
um fundo arquivístico dotado de 19 subfundos representados pelos 
campi e pelo Polo de Inovação. (ALVES, 2020, p. 160) 

 

Os documentos que compõem o fundo arquivístico são os já 

desempenharam a função ao qual foram criados, ou seja, os processos que se 

encontram nessa esfera, são fonte de informação ao usuário. Como nesse 

modelo o documento possui um valor continuum, o autor divide esses processos 

em: abertos, em que ainda desempenham a função administrativa ao qual foram 

criados para desempenhar; e os concluídos: que são os documentos que já 

cessaram suas pendências administrativas, porém é possível realizar a consulta 

do conteúdo informacional do documento. Vale ressaltar que, o record continuum 

possibilita que o documento mesmo caracterizado como “aberto” e cumprindo 

seu papel administrativo, também pode simultaneamente servir de fonte de 

pesquisa para um outro usuário, dentro do SEI.  

Alves (2020, p. 161) apresenta questões envolvendo a temporalidade 

dessa documentação e plano de classificação estabelecidos previamente no 

sistema. É apontado que a temporalidade desses documentos somente é 

contada a partir do momento em que a o documento encerra sua atividade 

administrativa, o que relacionando com o ciclo de vida documental seria o que 

se entende como o fim o período corrente do documento e início do 

intermediário. O maior problema da tabela de temporalidade aplicada dessa 

maneira, é que a contagem erronia culmina em um tempo de guarda mais 

prolongado que o verdadeiramente estipulado, ou seja, apesar o modelo de 

gestão ser outro, as ferramentas de controle da massa documental ainda são 

aplicadas seguindo critérios do modelo norte-americano. 
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O eixo denominado como evidência, agora na terceira dimensão em que 

são coletadas informações ainda mais amplas, são realizadas as associações 

com a construção da memória institucional. De acordo com o autor  

 

A coletividade de processos concluídos do mesmo tipo e a relação 
entre processos diferentes formam um corpo de evidências que 
constroem a memória do Instituto dentro do sistema por meio da 
manutenção dos processos e documentos com alto valor probatório e 
de alto potencial de informação. A identificação de atores e transações 
na construção desta memória passa não apenas pelas normativas 
arquivísticas como pelas normativas do Instituto e da Administração 
Pública no geral. (ALVES, 2020, p. 162) 

 
Da mesma forma como no eixo recordkeeping tem deficiências 

relacionadas a aplicação de políticas e normas arquivísticas que auxiliem na 

preservação desses documentos que compõem a memória da organização.  

 
A ausência destes documentos na operacionalização do SEI-IFMG 
comprometem a construção e preservação da memória da instituição. 
Contudo, é relevante observar a importância da CPAD-IFMG na 
construção e preservação da memória da instituição. A constituição da 
comissão é uma das poucas normativas arquivísticas em vigência no 
IFMG e, junto com o LamPHis, é uma das poucas iniciativas na 
manutenção da memória do Instituto. (ALVES, 2020, p. 162) 

 
 O eixo identificado como transação, são as que tratam das funções que 

atividades menores apontadas em dimensões anteriores. Na dissertação, o autor 

exemplifica no contexto da IFMG  

  
[...] as funções são identificadas como aquelas que se relacionam com 
a missão do Instituto e fazem a gestão das atividades meio e fim da 
organização. Estas funções espelham as atribuições do gabinete da 
reitoria, das pró-reitorias e das diretorias sistêmicas e, no âmbito 
arquivístico, norteiam a aplicação do plano de classificação e da tabela 
de temporalidade nos processos e documentos do Instituto. (ALVES, 
2020, p. 163) 

 

O eixo denominado identificação, concentram sempre informações 

relacionadas atores envolvidos na criação do documento, se na primeira 

dimensão era caracterizado como sendo o usuário, e na segunda como a 

instituição ao qual este usuário está inserido, na terceira dimensão a 

identificação é realizada de forma ainda maior, transpassando os estruturas 

administrativas menos e visando organizações maiores, como a Reitoria, o Polo 
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de Inovação e a denominação de um dos 18 campis que integram a estrutura da 

IFMG (ALVES, 2020, p. 164) 

 

QUADRO 4 – Dimensão Organizar no SEI-IFMG 

 

Fonte: ALVES, 2020, p. 166 

 

 A quarta e última dimensão denominada Pluralizar, está 

relacionada a relação da instituição com a sociedade, esta portanto, como a 

própria palavra já diz, se encarrega por pluralizar; disseminar as informações 

produzidas no âmbito da IFMG a sociedade. E por ter esse objetivo, “alguns 

eixos podem ser identificados como agentes ou transações externas a 

instituição.” (ALVES, 2020, p. 166).  

Nesta etapa, para a instituição cumprir seus objetivos, é necessário que 

sejam adotadas políticas que garantem o acesso a informação, além de 

normas que contribuam com a preservação dos processos e documentos, 

todavia, como apontado por Alves (2020), no SEI-IFMG, essas solicitações não 

são respeitadas, visto que  

 

[...] consulta se restringe aos documentos sem contextualizá-los em 
seus respectivos processos. Esta é uma exceção dentro do 
funcionamento do sistema. Como visto até aqui, o SEI trabalha 
essencialmente em um nível processual em que os documentos são 
trabalhados como mera parte integrante de um processo. Ao difundir 
os documentos sem contextualizá-los em seu processo, o SEI vai 
contra sua proposta de dossielização dos documentos. (ALVES, 2020, 
p. 167) 

 
Devido a esses empecilhos, o autor afirma que a identificação dos eixos acaba 

não podendo ser realizada em sua totalidade, todavia, para melhor concluir seus 

objetivos na dissertação, Alves (2020), considerou cenários hipotéticos para dar 

seguimento a análise.  
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No eixo recordkeeping, de acordo com o autor 

 

[...] identificação de parte do fundo IFMG que se encontra no SEI-IFMG 
em um contexto arquivístico maior. O fundo arquivístico IFMG compõe 
o contexto arquivístico do Arquivo Nacional, com documentos e 
processos geridos pelas normativas do Ministério da Educação em sua 
atividade-fim e o Ministério da Economia em parte de sua atividade-

meio. (ALVES, 2020, p. 168) 
 

 Nessa abordagem, é priorizado o contexto de produção, e deixado de lado 

a lei da proveniência, por priorizar o contexto de criação, algo que é herança do 

modelo Series System desenvolvido pelo australiano Peter Scott. 

 No eixo evidências de acordo com o autor “os processos e documentos 

fornecem, por meio do SEI-IFMG, informações que compõem a memória coletiva 

da educação técnica, profissional e superior na sociedade brasileira” (ALVES, 

2020, p. 169), portanto, neste momento esta documentação fica a disposição da 

sociedade para que possam acessa-la como fonte de informação. 

 No eixo transação, Alves (2020, p. 169) define como  

 

[...] representa as funções do IFMG a partir de uma perspectiva social 
mais ampla que pode subsidiar o que é exposto no eixo “Evidência” e 
se basear no que é identificado nos eixos “Identidade” e 
“Recordkeeping”. O eixo é representado no SEI-IFMG na identificação 
do papel que determinados processos e documentos criados e 
capturados no sistema exercem em um contexto arquivístico social. 
(ALVES, 2020, p. 169) 

 

 O autor também aponta que esse eixo, possibilita que os processos 

possam se relacionar com as transação de processos que possuem transações 

equivalentes em outros ambientes arquivísticos no Brasil. 

 No eixo identidade, agora na quarta dimensão chega ao nível mais amplo, 

que é a instituição IFMG. De acordo com Alves (2020) 

 

Ao contrário da maleabilidade dos outros eixos, que permite ao 
pesquisador apropriar-se do conteúdo dos processos e documentos de 
pontos de vista diferentes de acordo com sua abordagem, o eixo 
“Identidade” é naturalmente limitado nesta questão. O NUP e as 
assinaturas nos documentos dos processos identificam o IFMG e seus 
campi e unidades organizacionais na difusão destas informações. Ao 
pluralizar estas informações, a identificação das autoridades pode ser 
reinterpretada pelo pesquisador. (ALVES, 2020, p. 170) 
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 Como este eixo possui como objetivo disponibilizar o acesso a 

comunidade, exercendo o seu papel social, o autor aponta que na identificação, 

apensar de ser identificado em escala macro, a instituição IFMG e seus campis, 

por se direcionar diretamente ao objetivo de pesquisa do usuário, a identificação 

dos autores depende da dedução que ia ser estabelecida pelo pesquisador sobre 

os documentos e processos do sistema. 

 

Quadro 5 – Dimensão Pluralizar no SEI-IFMG 

 
Fonte: ALVES, 2020, p. 170 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

  A Arquivologia se desenvolve cada vez mais ao longo dos anos, a partir 

do desenvolvimento tecnológico que facilitou o intercâmbio de informação entre 

profissionais e pesquisadores da área de várias partes do mundo ocorra de 

maneira muito mais fácil do que nunca antes. É possível perceber que a partir 

dessa troca de experiências/pesquisas, e a amplitude do acesso a informação 

são fatores fundamentais que possibilitaram com que o estudo de temáticas, 

como a do Record Continuuum, por cientistas no Brasil, de forma mais 

aprofundada nos últimos anos, seja muito maior do que já se viu. 

 O modelo de gestão Record Continuum por sua vez, também é um 

produto oriundo dessa transformação tecnológica, visto que hoje se apresenta 

como modelo de gestão revolucionário que se propõe a respeitar e explorar as 

especificidades que o documento em ambiente digital apresenta, além de surgir 

como uma quebra no sólido modelo de ciclo de vida documental desenvolvido 

nos EUA, e reconhecido ainda hoje como uma das bases mais sólidas da 

Arquivologia, sendo inclusive o tronco de diversas outras ramificações do estudo 

científico realizado em diversos países na área. 

 O modelo Record Continuum, foi desenvolvido na Austrália na durante a 

década de 1990, desenvolvido pelo arquivista australiano Frank Upward, é um 

modelo conceitual de gestão de documentos baseado na teoria do continuum, 

de que o documento possui um valor contínuo, e seus principais referenciais 

teóricos são a teoria da estruturação do sociólogo Anthony Gibbs, e nos 

conceitos do Pós-Custodialismo. 

 Diferente do modelo norte-americano que estipula que o documento 

arquivístico é dividido em idades, corrente, intermediária e permanente, o 

modelo continuum trabalha com o valor contínuo no documento, o que possibilita 

que o documento possa assumir múltiplas funções e atender os usuários de 

forma distintas simultaneamente. Esse modelo aplicado a um contexto com 

documentos em suporte eletrônica, trabalha muito bem a versatilidade do 

documento digital. 

 Durante a pesquisa, foi identificado que no Brasil, apesar de se encontrar 

referências que apresentem a definição do modelo australiano, esse assunto 

está sendo trabalhado de forma mais aprofundada por profissionais brasileiros 
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na área somente nos últimos 5 anos. O desenvolvimento da Arquivologia no país 

se espelha muito no modelo norte-americano e nos fundamentos básicos de 

instituição arquivística francesa. 

 Essa timidez com o tema record continuum é compreensível, visto que a 

ciência arquivística brasileira se desenvolveu da maneira como está hoje por 

conta de incentivos de instituições de peso na área, como o Arquivo Nacional, 

que investiu em trazer profissionais de diversos países para que fossem 

ministrados cursos e palestras, com o objetivo de preparar os profissionais da 

época para se atualizarem com o que havia de mais moderno no meio. Fato este 

que não se repetiu para difundir a teoria do modelo australiano no país. 

 Quando se pesquisa a aplicabilidade desse modelo no Brasil, os 

resultados são ainda mais escassos, visto que apenas há apenas um artigo e 

uma dissertação de mestrado que tratam especificamente sobre a aplicabilidade 

em um sistema de gestão eletrônica de documentos, o primeiro trata sobre 

utilidade do record continuum no SEI da UFSM, e o segundo sobre a 

aplicabilidade no SEI na IFMG, ambas instituições federais de ensino. 

  Durante a análise dessas duas pesquisas, foi trabalhado os contextos e 

estudado a aplicabilidade do modelo em seus sistemas de gestão previamente 

estabelecidos, e em ambas as pesquisas é identificado que esse modelo atende 

de forma satisfatória nos dois contextos abordados. Todavia, em ambos os 

trabalhos, foram identificados o mesmo problema, que é no que tange sobre a 

aplicabilidade da quarta dimensão.  

 De acordo com as conclusões da pesquisa de Madio e Viana (2016) 

 

Constatou-se, a partir do diagrama criado por Upward  
(1996), quando trata das dimensões, que as três  
primeiras (criação, captura e organização) são  
rotinas na UFSM, via SIE; já a quarta dimensão,  
a social, não é usual como no caso do modelo  
RC  [...] (MADIO, T; VIANA. G, 2020, p. 86) 

 

 Da mesma forma, Alves (2020) em sua dissertação aponta que  

 

As dificuldades se dão principalmente nas análises das dimensões 
mais externas do modelo, as dimensões “Organizar” e “Pluralizar”. 
Como relatado anteriormente, a carência de políticas e normativas 
arquivísticas no IFMG e no sistema, bem como a ausência de um 
módulo de arquivamento e preservação de documentos em caráter 
permanente. (ALVES, 2020, P. 176) 
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Essa dificuldade é justificada por Alves (2020, p. 173) por apontar que o 

SEI não possui estrutura para atender as demandas de preservação do 

documento e disponibilidade de acesso ao cidadão, justificativa esta que 

contempla também a realidade da UFMS, visto que ambas adotam o mesmo 

sistema eletrônico de gestão. 

 Portanto, conclui-se que há uma dificuldade na dimensão que 

corresponde diretamente com o papel social da instituição com a sociedade, que 

é garantir o acesso aos documentos. É notório que as instituições não utilizam 

um repositório digital confiável para armazenar essa documentação, que 

preserve a cadeia de custódia, além de todas as informações absorvidas pelo 

SEI. 

 As problemáticas apresentadas quanto a aplicabilidade do modelo de 

gestão, são problemas que refletem a escassez de desenvolvimento científico 

no tema voltado para a realidade brasileira. Para soluciona-las se faz necessário 

portanto que seja despertado nos profissionais um interesse maior em estudar e 

pesquisar o tema, visto que este se apresenta como um modelo promissor que 

contempla a gestão na era dos documentos digitais. 
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