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RESUMO 
 

 
 

O website é um recurso poderoso utilizado pelas Instituições Arquivísticas nos tempos 
atuais. As diretrizes que auxiliam as Instituições Arquivísticas na construção dessas 
páginas foram desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) há 20 
anos por meio da Resolução nº 13, de 9 de fevereiro de 2001. O objetivo deste trabalho 
constitui-se em realizar uma releitura atual dessas diretrizes para observar as 
orientações sobre inclusão de aspectos voltados a acessibilidade dos usuários nas 
páginas web das Instituições Arquivísticas. A metodologia utilizada é qualitativa e de 
natureza exploratória. Do ponto de vista da técnica, utiliza a pesquisa bibliográfica. Os 
resultados apontaram que existe necessidade em adicionar recomendações sobre 
acessibilidade na Resolução. A pesquisa sugere a inclusão de aspectos voltados à 
acessibilidade dos usuários nos ambientes digitais na Resolução º 13, de 9 de 
fevereiro de 2001 do Conselho Nacional de Arquivos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade; Conselho Nacional de Arquivos; Instituição 

Arquivística; website. 



ABSTRACT 
 

 

The website is a powerful resource used by Archival Institutions nowadays. The 
guidelines that assist the Archival Institutions in the construction of these web pages 
were developed by the National Council of Archives (CONARQ) 20 years ago through 
Resolution No. 13, of February 9, 2001. The objective of this work is to carry out a 
current re-reading of these guidelines to observe the inclusion of aspects related to the 
accessibility of users on the websites of the Archival Institutions. The methodology 
used is qualitative and exploratory in nature. From the technical point of view, it uses 
bibliographic research. The results indicated that there is a need to add 
recommendations on accessibility in the Resolution. The research suggests the 
inclusion of aspects related to the accessibility of users in digital environments in 
Resolution No. 13, of February 9, 2001 of the National Council of Archives. 

 
KEYWORDS: Accessibility; National Archives Council; Archival Institution; website. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os documentos, escritos ou não, estão presentes na sociedade ainda que, por 

muitas vezes, não sejam inicialmente identificados como documentos pela grande 

massa popular. 

Para Paul Otlet (1937, n.p), “documento é o livro, a revista, o jornal; é a peça 

de arquivo, a estampa, a fotografia, a medalha, a música; é, também, atualmente, o 

filme, o disco e toda a parte documental que precede ou sucede a emissão 

radiofônica.” (OTLET, 1937, n.p) 

Para Richter, Garcia e Penna (2004, p. 25), a escrita dos documentos se deu 

por suportes que foram evoluindo ao longo dos anos, tendo a pedra como o primeiro 

suporte registrado, evoluindo para tabletes, de argila, tabuinhas de madeira, papiro, 

pergaminho, até o papel e documentos digitais, respectivamente. 

O surgimento dos documentos inicialmente digitalizados e posteriormente nato- 

digitais desencadeou um processo de busca por meios que viabilizassem o 

armazenamento destes documentos, e que disponibilizassem o acesso àqueles que 

buscam a informação. O acesso remoto aos documentos possibilitou uma 

democratização e ampliação na disseminação da informação no mundo como um 

todo, garantindo ao público a possibilidade do acesso aos documentos de forma mais 

descomplicada, de qualquer lugar e no menor tempo possível, seja por meio de 

computadores, celulares ou tablets. 

Um meio encontrado pelas instituições arquivísticas para esta então nova 

realidade foi a adoção dos websites como instrumentos de acesso a profusos 

materiais e informações, dentre eles aos repositórios digitais. Entende-se por 

repositórios digitais (RDs) as 

bases de dados online que reúnem de maneira organizada a produção científica 
de uma instituição ou área temática. Os RDs armazenam arquivos de diversos 
formatos. Ainda, resultam em uma série de benefícios tanto para os 
pesquisadores quanto às instituições ou sociedades científicas, proporcionam 
maior visibilidade aos resultados de pesquisas e possibilitam a preservação da 
memória científica de sua instituição. Os RDs podem ser institucionais ou 
temáticos. Os repositórios institucionais lidam com a produção científica de uma 
determinada instituição. Os repositórios temáticos com a produção científica de 
uma determinada área, sem limites institucionais. (IBICT, n.p, 2000?) 

 

Os websites passaram a ser grandes aliados das instituições arquivísticas na 

divulgação de seus serviços, acervos e coleções. Auxiliaram na promoção de suas 

atividades e o principal, ampliaram a possibilidade de disseminação da informação 

custodiada pela entidade ou por terceiros. 

A demanda pelos serviços via web cresceu e continua crescente. As pesquisas, 
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que antes eram realizadas em bibliotecas ou solicitadas em balcões de arquivo deram 

lugar às consultas online, como observa Ponte (2000, p.3 apud OHIRA et al, 2005, p. 

65), quando este alerta para um despovoamento de usuários nas salas de consultas 

e a migração para os sítios da web ampliando o leque de clientela dos arquivos. Por 

isso, atualmente muitas instituições arquivísticas, sejam elas públicas, privadas, 

municipais, estaduais ou federais, adotaram de vez o website como uma extensão dos 

seus espaços e serviços. Como bem define o CONARQ (2001, p. 4), “o website de 

uma instituição arquivística deve ser visto como um instrumento de prestação de 

serviços – dinâmico e atualizável – e não simplesmente como a reprodução de um 

folder institucional.” 

Como consequência, ainda em 2001, o Conselho Nacional de Arquivos, 

conhecido pela siga CONARQ, desenvolveu um conjunto de diretrizes gerais para 

auxiliar as instituições exclusivamente arquivísticas que desejassem modificar suas 

páginas ou construir páginas na web. O CONARQ (2001, p.3) lista ações prévias que, 

sintetizando, avaliam as justificativas da criação do website, os objetivos a serem 

alcançados, as possibilidades financeiras e técnicas para tal, o recurso humano para 

execução do atendimento online, entre outros aspectos. 

A Resolução nº 13, de 9 de fevereiro de 2001 foi um importante instrumento 

para as instituições que, naquele momento, buscavam um ponto norteador que 

indicasse aspectos necessários e fundamentais para o desenvolvimento de suas 

páginas nas redes. 

Cerca de 20 anos depois, após inúmeras mutações nos serviços arquivísticos, 

do surgimento de infindas viabilidades tecnológicas, questiona-se a “validade” destas 

diretrizes, observa-se o que pode ser adequado na resolução sob a ótica das 

necessidades dos usuários portadores de deficiência, por meio da acessibilidade nos 

ambientes informacionais digitais das Instituições Arquivísticas. Por isso, deu-se a 

seguinte escolha de tema para esta pesquisa: Websites de instituições arquivísticas: 

Uma releitura da Resolução nº 13, de 9 de Fevereiro de 2001 do CONARQ para 

acessibilidade”. 

A Resolução nº 13, de 9 de fevereiro de 2001 do Conselho Nacional de 

Arquivos, criada com o “[...] objetivo de fornecer um referencial básico às instituições 

arquivísticas interessadas em criar ou redefinir seus websites” (CONARQ, 2001, p. 1), 

foi efetivamente importante para a sua época e continua sendo até hoje, embora 

tenhamos que reconhecer que ela já tem 20 anos de existência. 

O CONARQ (2001, p.4) recomenda “[…] elementos relativos a conteúdos 

gerais e especificamente arquivísticos, e elementos referentes a desenho e estrutura 
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do website”, além de abranger informações sobre a indexação do website e 

instrumentos de controle e avaliação de desempenho do website. 

Porém, estas diretrizes e recomendações precisam acompanhar a evolução a 

que estão acometidas todas as atividades existentes, dentre elas a arquivística. Pois 

como bem determinam Lyvia Archer e Regina de Barros Cianconi (2010, p. 61), “a 

evolução das tecnologias da informação e comunicação causa impacto em todos os 

níveis da atividade humana e traz inovação constante aos canais e instrumentos de 

comunicação”. 

Negroponte (1995 apud Archer; Cianconi, 2010, p. 61), afirma que vivemos em 

um mundo que se tornou digital, e há a necessidade de as instituições acompanharem 

as evoluções tecnológicas, a fim de melhor atender seus usuários. 

O atendimento aos usuários demanda uma série de questões, dentre elas as 

dificuldades enfrentadas na prestação de serviço aos usuários portadores de 

necessidades especiais. 

Um relevante questionamento que se manifesta, é se esta resolução atende de 

maneira eficaz as entidades que por venturam desejam utilizá-la como base para 

criação ou modificação de suas páginas na rede nos dias atuais considerando os 

usuários com necessidades especiais. Archer e Cianconi (2010, p. 63) afirmam que 

há 

[...] uma grande obsolescência com relação às possibilidades atuais da 
tecnologia, apesar do documento tratar o website de uma instituição 
arquivística como um instrumento de prestação de serviços dinâmico e 
atualizável e abordar a necessidade de redefinição das formas de 
relacionamento com seus usuários presenciais, e criação de vínculo com os 
usuários virtuais. (ARCHER; CIANCONI, 2010, p. 63) 

 

Esta passagem de Archer e Cianconi alertando para a obsolescência do 

documento do CONARQ, datada de 2010, ultrapassa os 10 anos de publicação, 

reforçando ainda mais a necessidade de pautar esse assunto tanto tempo depois. 

Sendo assim, a questão que se coloca é: De que maneira a Resolução nº 13, 

de 9 de fevereiro de 2001 do Conselho Nacional de Arquivos pode ser adaptada para 

atender às demandas atuais dos usuários portadores de necessidades especiais nos 

serviços arquivísticos na web por meio dos websites? Quais os elementos e 

ferramentas de acessibilidade voltadas ao usuário poderiam ser incluídas nestas 

diretrizes sugeridas pelo CONARQ? 
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1.1 Objetivos 

 
 

De modo a responder aos questionamentos apresentados, o objetivo geral 

desse trabalho é: Propor atualizações nas diretrizes da Resolução nº 13, de 9 de 

fevereiro de 2001 do Conselho Nacional de Arquivos referentes à inclusão de 

aspectos voltados à acessibilidade nos websites de Instituições Arquivísticas. 

A fim de atingir o objetivo geral, são traçados os seguintes objetivos específicos: 

a) Compreender o que são documentos arquivísticos digitais e suas 

características, para situar a natureza do conteúdo dos sites de arquivo. 

b)  Compreender o que é acessibilidade. 

c) Compreender a natureza dos websites das instituições arquivísticas 

considerando usuários com necessidades especiais de acessibilidade. 

d) Identificar propostas gerais voltadas para a acessibilidade nos sites. 

e)  Analisar a Resolução nº 13, de 9 de fevereiro de 2001 do Conselho Nacional 

de Arquivos à luz dos requisitos para sites de instituições arquivísticas e das propostas 

gerais para a inclusão de aspectos voltados à acessibilidade nos websites. 

 
1.2 Justificativa 

 
 

É de absoluta importância abordar este tema, uma vez que boa parte das 

instituições arquivísticas optam pelo uso do website como uma ferramenta poderosa 

dos seus serviços. 

O site do CONARQ disponibiliza informações sobre os acervos, missões e 

formas de contato das instituições que permitem o acesso aos seus acervos, mesmo 

que exista restrição ao acesso. Dentre as formas de contato, o CONARQ informa os 

endereços das páginas web das instituições em sua ficha de informações. 

Porém, basta uma curta navegação pela lista das entidades informadas pelo 

Conselho Nacional de Arquivo que possuem o Código de Entidade Custodiadora de 

Acervos Arquivísticos (CODEARQ1) para constatar uma disparidade entre as 

organizações no que diz respeito à estruturação de suas páginas web, algumas delas 

abarcadas pela obsolescência. 

 

 
1 Código de Entidade Custodiadora de Acervos Arquivísticos que tem como finalidade identificar 

de modo único a instituição custodiadora de acervo arquivístico. (CONARQ, 2020, n.p) 
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Por isso é relevante realizar uma releitura destas diretrizes após 20 anos para 

que esta beneficie o processo de adequação das páginas que se encontram aquém 

do esperado e garanta um referencial aos moldes do tempo vigente contemplando as 

necessidades dos usuários em relação à acessibilidade. 



17 
 

 
 

 

2. METODOLOGIA 

 
 

A metodologia de pesquisa “[...] inclui as concepções teóricas de abordagem, o 

conjunto de técnicas que possibilitam a construção da realidade e o sopro divino do 

potencial criativo do investigador.” (MINAYO; DESLANDES; NETO; GOMES, 1994, p. 

16) 

Os autores definem, em outros termos, que a metodologia é parte do processo ou 

o caminho para se chegar ao propósito definido, ou seja: “[...] a metodologia deve 

dispor de um instrumental claro, coerente, elaborado, capaz de encaminhar os 

impasses teóricos para o desafio da prática.” (MINAYO et al., 1994, p.16) 

Esta pesquisa baseia-se em uma metodologia de caráter exploratório, uma vez 

que busca considerar as diretrizes voltadas a construção de websites de Instituições 

Arquivísticas do CONARQ como instrumento de estudo para o seu desenvolvimento. 

Gil (1999 apud Oliveira, 2011) considera que a pesquisa exploratória tem como 

objetivo principal desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em 

vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para 

estudos posteriores. 

A respeito dos procedimentos técnicos, será de caráter bibliográfico, pois será 

desenvolvida com base nas literaturas voltadas para a Ciência da Informação. 

Segundo Oliveira (2011, p. 40), “a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside 

no fato de fornecer ao investigador um instrumental analítico para qualquer outro tipo 

de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma”. 

Quanto a natureza da pesquisa, trata-se de uma pesquisa de natureza 

qualitativa, pois está empenhada em avaliar as condições das diretrizes estabelecidas 

em prol dos usuários portadores de necessidades especiais. Gil (apud Oliveira, 2011, 

p. 24) acredita que 

 
 

o uso dessa abordagem propicia o aprofundamento da investigação das 
questões relacionadas ao fenômeno em estudo e das suas relações, 
mediante a máxima valorização do contato direto com a situação estudada, 
buscando-se o que era comum, mas permanecendo, entretanto, aberta para 
perceber a individualidade e os significados múltiplos. (GIL, 1999 apud 
OLIVEIRA, 2011, p. 24) 
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A metodologia de pesquisa delineada viabilizará a objetividade dos 

procedimentos metodológicos a fim de alcançar com clareza e precisão os objetivos 

específicos e consequentemente o alcance do objetivo geral desta pesquisa. 

 
2.1 Procedimentos Metodológicos 

 
 

Alinhados aos objetivos específicos, foram adotados procedimentos 

metodológicos compatíveis a fim de alcançar o objetivo geral que trata de revisar a 

Resolução nº 13, de 9 de fevereiro de 2001 do Conselho Nacional de Arquivos sob a 

ótica do contexto atual, para propor a inclusão de aspectos pontuais voltados à 

acessibilidade nas suas diretrizes, referentes à elaboração de websites por 

instituições arquivísticas nos dias de hoje, a fim de colaborar com a efetividade deste 

procedimento. Para formar a base teórica desta pesquisa foram utilizadas como fontes 

de informação a base de dados da BRAPCI e o portal de periódicos da CAPES. 

A base de dados da BRAPCI (Base de Dados Referencial de Artigos de 

Periódicos em Ciência da Informação) é um espaço onde são “[...] identificados os 

títulos de periódicos da área de Ciência da Informação (CI) e indexados seus artigos, 

constituindo-se a base de dados referenciais.” (BRAPCI, 2010). A BRAPCI conta com 

artigos de diferentes áreas da Ciência no Brasil, abarcando assuntos como 

documentos arquivísticos digitais e suas características, arquivística e arquitetura da 

informação. 

O portal de periódicos da CAPES, é “uma biblioteca virtual que reúne e 

disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção 

científica internacional.” (CAPES, 1990). Assim como a BRAPCI, a CAPES 

disponibiliza o acesso a artigos de diferentes áreas do conhecimento, incluindo a 

Arquivística, Ciência da Informação e Ciência da Computação. 

A pesquisa bibliográfica foi executada baseada na análise de conteúdo de 

Bardin. De acordo com Bardin, “a análise do conteúdo é “[...] um conjunto de 

instrumentos de cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplicam 

a discursos (conteúdos e continentes) extremamente diversificados.” (BARDIN, 2011, 

p. 9). 

A análise de conteúdo de Bardin é organizada de acordo com três polos 

cronológicos: A pré-análise; a exploração do material; o tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação, respectivamente. (BARDIN, 2011, p. 95) 
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A pré-análise, segundo a autora, “é a fase de organização propriamente dita”. 

(BARDIN, 2011, p. 95). Esta fase “corresponde a um período de intuições, mas, tem 

por objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a conduzir 

a um esquema preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de 

análise.” (BARDIN, 2011, p. 95) 

Após a fase da pré-análise, dá se a segunda fase nomeada de exploração do 

material. Segundo Bardin (2011, p. 101), esta fase “[...] consiste essencialmente de 

operações de codificação, desconto ou enumeração, em função de regras 

previamente formuladas.” De acordo com Souza (2012), é nesta etapa onde o 

conteúdo do material será posto para a identificação das unidades de registro e de 

contexto, de modo que sejam determinados os temas que serão analisados. 

A terceira e última fase é o momento em que “os resultados brutos são tratados 

de maneira a serem significativos (falantes) e válidos.” (BARDIN, 2011, p. 101) 

A seleção dos materiais de interesse para apoio na pesquisa, ou seja, a escolha 

dos documentos a serem submetidos à análise foi realizada levando em conta o título 

e o resumo dos artigos. Após a busca destes materiais, foi aplicada uma leitura 

flutuante para selecionar aqueles que são de interesse para os objetivos da pesquisa. 

Os materiais selecionados foram escolhidos de modo que demarcassem um 

corpus documental sobre os quais se podem efetuar a análise. Como bem define 

Bardin (2011, p. 96) 

 
 

Estando o universo demarcado (o gênero de documentos sobre os quais se 
pode efetuar a análise) é muitas vezes necessário proceder-se à constituição 
de um corpus. O corpus é o conjunto dos documentos tidos em conta para 
serem submetidos aos procedimentos analíticos. (BARDIN, 2011, p. 96) 

 

Este corpus foi demarcado com base na exaustividade, representatividade, 

homogeneidade e pertinência, regras essas definidas por Bardin (2011). 

Após a construção do corpus documental, foram formuladas hipóteses do 

conteúdo onde, muitas delas, foram descartadas ou repensadas durante a pesquisa. 

Os objetivos foram delimitados previamente. Portanto, toda a seleção dos 

materiais foi realizada levando em conta os propósitos traçados. 

Feito isso, foi empreendida a leitura minuciosa do material com o intuito de 

conhecer o conteúdo e categorizar as possíveis informações a serem aproveitadas 

durante a construção da pesquisa. 
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Durante o tratamento deste material, sendo a última fase do processo de 

análise de conteúdo de Laurence Bardin, foi realizada a síntese e a seleção dos 

resultados. 

Considerando as técnicas de análise de conteúdo de Laurence Bardin postas 

anteriormente e para atingir o primeiro objetivo específico que visa compreender o que 

são os documentos arquivísticos digitais e suas características, foram selecionados 

artigos voltados para a arquivística que tratassem dos documentos de natureza digital. 

A busca foi realizada utilizando as seguintes palavras-chaves: documentos 

arquivísticos - documentos arquivísticos digitais - documentos digitais. 

Com a finalidade de atingir o segundo objetivo específico que pretende clarificar 

o que é acessibilidade, foram selecionados materiais da Arquitetura da Informação e 

da Arquivística que tratam da acessibilidade dos usuários portadores de necessidades 

especiais nos ambientes informacionais digitais. A busca foi feita utilizando as 

seguintes palavras chaves: acessibilidade – ambientes informacionais digitais 

Para atingir o terceiro objetivo específico que visa compreender os objetivos 

dos sites das instituições arquivísticas sob a ótica da acessibilidade, foram 

selecionados materiais da Arquivística e da Arquitetura da Informação. Estes materiais 

ajudam na coleta de informações sobre o fazer arquivístico e sobre a estruturação das 

páginas webs voltadas para o arquivo. A busca foi realizada utilizando as seguintes 

palavras chaves: arquitetura da informação – instituição arquivística - sites de arquivo 

– acessibilidade – usuário de arquivo – perfil usuário. 

A fim de atingir o quarto objetivo específico que visa identificar propostas gerais 

voltadas à inclusão de aspectos referentes a acessibilidade nos sites, foram realizadas 

buscas nos materiais direcionados à Arquitetura da Informação de modo a identificar 

o que é acessibilidade e elementos que possam ser aproveitados de acordo com a 

realidade arquivística na realização do objetivo geral desta pesquisa. A busca foi 

realizada utilizando as seguintes palavras chaves: arquitetura da informação – 

acessibilidade. 

Para o quinto objetivo específico foi utilizada, como base fundamental, a 

Resolução nº 13, de 9 de fevereiro de 2001 do Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ) encontrada no site da instituição. Foi realizada uma análise da resolução 

com base em categorias de análise extraídas dos textos utilizados na revisão de 

literatura, para propor sua atualização. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

Nessa subseção serão explicados os conceitos de documentos arquivísticos 

digitais e suas características, já que o documento arquivístico digital está no centro 

do objetivo desta pesquisa e eles são disponibilizados em sites das instituições de 

arquivo. 

Além disso, serão apresentados o que é a acessibilidade, os objetivos e os 

usuários com necessidades especiais de websites das instituições arquivísticas que 

servirão para nortear a observação acerca dos elementos direcionados a 

acessibilidade nas páginas dos sites de instituições desta natureza. 

Posteriormente serão apresentadas propostas gerais focadas para a 

acessibilidade nos websites de acordo com a literatura voltada para a Arquitetura da 

Informação. 

 
3.1 Documentos arquivísticos digitais e suas características 

 
 

Os documentos arquivísticos digitais são documentos arquivísticos que, por 

sua vez, são documentos. 

Deste modo, para que se compreenda o que são os documentos arquivísticos 

digitais e suas características é preciso primordialmente assimilar o que são 

documentos e o que são documentos arquivísticos. 

Os documentos, segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

do CONARQ (2005, p. 73), são “unidades de registro de informações, qualquer que 

seja o suporte ou formato.” 

Duranti (2005, p.7) define documento como “qualquer informação afixada a um 

suporte numa determinada forma.” Em outras palavras, uma informação registrada em 

um suporte, seja ele qual for, é considerado documento. Estes suportes, a título de 

exemplo, podem ser “[...] papel, acetato, vinil, goma-laca [...]” (BRITO, 2012, p. 131). 

Duranti (2005, p. 7) escreve ainda sobre as características básicas de um 

documento arquivístico, sendo elas: 

 
1) forma fixa, significando que o conteúdo binário do documento arquivístico 
deve ser armazenado de maneira que sua mensagem possa ser apresentada 
com a mesma forma documental que tinha quando retida pela primeira vez; 
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2) conteúdo estável; 3) relações explícitas com outros documentos 
arquivísticos dentro ou fora do sistema digital, por meio de um código de 
classificação ou outro identificador único; 4) contexto administrativo 
identificável [relação orgânica com outros documentos]; 5) autor, destinatário, 
e escritor; e 6) ação, na qual o documento participa ou que o documento apoia 
em termos de procedimentos ou como parte do processo de tomada de 
decisão. (DURANTI, 2005, p. 7) 

 

Para a Arquivística, é de suma importância que estas informações registradas 

nos documentos sejam autênticas e fidedignas. Deste modo, Duranti (1994) expõe e 

elucida cinco propriedades dos documentos arquivísticos, sendo elas: a 

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

A respeito da imparcialidade do documento, Duranti (1994, p. 2) explica que os 

registros precisam trazer, sobretudo “uma promessa de fidelidade aos fatos e ações 

que manifestam e para cuja realização contribuem”. Ou seja, os documentos precisam 

transparecer de maneira fidedigna as ações de quem o produziu. A autora 

complementa informando que “[...] o contexto mais amplo da atividade geradora dos 

documentos e o ambiente cultural no qual seus intérpretes vivem são fatores 

essenciais para a compreensão da verdade que pode ser extraída dos documentos.” 

A autenticidade, segundo a autora, “[...] está vinculada ao continuum da 

criação, manutenção e custódia [...] os documentos são autênticos porque são 

criados, mantidos e conservados sob custódia de acordo com procedimentos 

regulares que podem ser comprovados.” (DURANTI, 1994, p. 3) 

Já a naturalidade diz respeito à maneira com que os documentos vão sendo 

produzidos e se acumulando no decorrer das atividades. Segundo Duranti (1994, p.3) 

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

curso das transações de acordo com as necessidades da matéria em pauta”. 

Sobre o inter-relacionamento, Duranti (1994, p. 3) afirma que 

 
 

[...] 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. 
(DURANTI, 1994, p. 3) 

 

Por fim, mas não menos importante, a unicidade. De acordo com Duranti (1994, 

p. 3) a unicidade de um documento [...] provém do fato de que cada registro 

documental assume um lugar único na estrutura documental do grupo ao qual 

pertence e no universo documental.” 
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Acerca dos documentos arquivísticos, Duranti (2005, p. 7) os define como, “[...] 

qualquer documento criado (produzido ou recebido e retido para ação ou referência) 

por uma pessoa física ou jurídica ao longo de uma atividade prática como instrumento 

e subproduto dessa atividade.” De acordo com Rocha (2015, p. 188), os “documentos 

arquivísticos registram e apoiam as atividades de uma instituição, e servem também 

de evidência destas atividades.” Para o CONARQ (2020, p. 24) os documentos 

arquivísticos são os documentos que foram “[...] produzidos (elaborados ou 

recebidos), no curso de uma atividade prática, como instrumento ou resultado de tal 

atividade, e retido para ação ou referência.” 

Por muitos anos os documentos arquivísticos foram produzidos principalmente 

em suportes de papel, porém a evolução tecnológica permitiu que estes documentos 

passassem a figurar em outros suportes que não fossem os de costume. Mogollón 

(2017, p. 26) destaca que 

 
O passo da comunicação oral à escrita foi um processo que revolucionou os 
períodos históricos da civilização. Nesse processo o documento em papel foi, 
por muito tempo, o suporte mais usado na sociedade contemporânea como 
meio de comunicação nas diversas atividades habituais. (MOGOLLÓN, 2017, 
p. 26) 

 

Como bem observam Santos e Flores (2016, p. 131), “o advento das 

tecnologias da informação e a sua entrada no campo arquivístico acarretou a 

demanda por documentos digitais e desta forma, um novo patrimônio documental 

começou a ser constituído”. 

Como consequência disto, “tornou-se necessário um processo de 

ressignificação do modus operandi da Arquivologia [...]” (KRAWSZUK; SANTOS, 

2019, p. 6), pois “observa-se que um documento arquivístico poderá tramitar 

exclusivamente em meio digital, desde a sua produção até o acesso, tal fato conduz 

ao pensamento de que as mudanças na área são profundas, não só na teoria, mas 

também na prática. (FLORES; SANTOS, p.123, 2016). 

A fim de contextualizar estas mudanças, torna-se fundamental compreender o 

que são documentos arquivísticos digitais. Porém, primeiramente é importante 

discorrer sobre o que são os documentos digitais. 

Para o CONARQ (2020, p. 25), documentos digitais tratam-se de “informação 

registrada, codificada em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de 

sistema computacional.” 



24 
 

 
 

 

Como bem destaca Sousa (2007): “O documento digital possui um novo 

suporte, e consequentemente, características próprias quanto à produção, 

classificação, avaliação, descrição e presunção de autenticidade.” (SOUSA, 2007, 

apud SANTOS; FLORES, 2016, p.126) 

De acordo com Correa (2010, p. 10) os “documentos digitais costumam ser 

vistos como suscetíveis a manipulações e alterações imperceptíveis, pelo menos à 

primeira vista, e por isso há muita desconfiança em relação à sua validade como fonte 

de informação ou objeto confiável.” 

Deste modo, há um desafio posto para a Arquivologia direcionado a auxiliar o 

desenvolvimento de estratégias voltadas a garantir a integridade e autenticidade dos 

documentos digitais de modo que estes permaneçam confiáveis. 

O conceito de documentos arquivísticos digitais, para Rondinelli (2011, p.227) 

é “[...] formulado a partir da junção dos conceitos de documento, documento 

arquivístico e documental digital.” Deste modo, pode-se dizer que, segundo Rondinelli 

(2011, p. 227), documentos arquivísticos digitais são unidades de registro de 

informação [documentos], produzido ou recebido por decorrência da atividade de uma 

pessoa física ou jurídica, “[...] registrado ou codificado em dígitos binários, acessível 

ou interpretável por meio de sistema computacional.” (CONARQ, 2020, p. 25). 

Os documentos arquivísticos digitais se constituem de determinadas partes 

que, segundo Rondinelli (2011, p. 229), são as seguintes: “forma documental, 

anotações, contexto, suporte, atributos e componentes digitais.” 

A autora discorre sobre “forma documental” explicando que esta característica 

se refere a “[...] regras de representação de acordo com as quais o conteúdo de um 

documento arquivístico, seu contexto administrativo e documental, e sua autoridade 

são comunicados”. (DURANTI, PRESTON, 2008, p. 811 apud RONDINELLI, 2011, p. 

229). Ainda sobre a forma documental, a autora destaca que a forma documental é 

composta por elementos intrínseco e extrínsecos. 

De acordo com Rondinelli (2011, p. 229), os elementos intrínsecos dizem 

respeito aos elementos internos do documento arquivístico, “isto é, à sua articulação, 

e transmitem a ação da qual esse documento participa bem como o contexto que o 

permeia.” O Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) cita exemplos de elementos 

intrínsecos, sendo estes exemplos: “autor, destinatário, data, local, assinatura, 

assunto e outros.” (CONARQ, 2009, p. 14) 
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Rondinelli também aborda a definição de elementos extrínsecos, afirmando que 

estes elementos “constituem a aparência física do documento.” (RONDINELLI, 2011, 

p. 230). O CONARQ exemplifica estes elementos citando: “tipo, cor e tamanho da 

letra; apresentação (textual, gráfico, sonoro ou multimídia); selo, logomarca; 

assinatura digital; links e outros.” (CONARQ, 2009, p. 14) 

Partindo para a próxima parte, chega-se às anotações. 

O Conselho Nacional de Arquivos define as “anotações” como “informação 

acrescentada ao documento arquivístico após sua produção.” (CONARQ, 2009, p. 3). 

Rondinelli (2011, p. 231) comenta sobre essas anotações dividindo-as em três grupos 

fundamentais: O primeiro grupo refere-se aos “acréscimos feitos ao documento 

arquivístico no âmbito da sua transmissão como, por exemplo, indicação de prioridade 

(urgente), data da elaboração e da transmissão, indicação de anexos; [...]”. O segundo 

grupo, de acordo com a autora, trata-se dos “[...] acréscimos feitos no curso das 

atividades das quais o documento arquivístico participa como, por exemplo, data e 

hora do recebimento, providências tomadas [...]” (RONDINELLI, 2011, p. 231). Por 

último, o terceiro grupo, que para a autora são os “acréscimos próprios da gestão 

arquivística como código de classificação, data do arquivamento.” (RONDINELLI, 

2011, p. 231). 

Sobre o “contexto”, o Conselho Nacional de Arquivos o define como o “ambiente 

em que ocorre a ação registrada no documento.” (CONARQ, 2009, p. 9). De acordo 

com Rondinelli (2011, p. 231) “o contexto se caracteriza por mudar o foco da análise 

do documento em si para a estrutura que o permeia.” Portanto, conforme o Conselho 

Nacional de Arquivos, “Na análise do contexto de um documento arquivístico o foco 

deixa de ser o documento em si e passa a abranger toda a estrutura que o envolve, ou 

seja, seu contexto documental, jurídico-administrativo, de procedimentos, de 

proveniência e tecnológico.” (CONARQ, 2009, p. 9) 

Quanto ao “suporte”, o CONARQ o define como: “Base física sobre a qual a 

informação é registrada.” (CONARQ, 2009, p. 21). 

Sobre os “atributos” do documento arquivístico digital, Rondinelli apresenta a 

seguinte definição: “[...] característica definidora do documento arquivístico ou de seu 

elemento”. (DURANTI; PRESTON, 2008, p. 832 apud RONDINELLI, 2011, p. 233). 

Esta característica definidora do documento arquivístico citada no conceito 

apresentado, nem sempre é de fácil identificação. Como bem menciona a autora, 

estas características definidoras em um documento arquivístico digital, “na maioria 
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das vezes encontram-se ocultos em forma de metadados.” (RONDINELLI, 2011, p. 

233). 

Por último os “componentes digitais”, característica essa que, conforme 

Rondinelli (2011), é exclusiva em sua figura digital. Conforme definição apresentada 

pelo Conselho Nacional de Arquivos, componente digital é o “objeto digital que é parte 

de um ou mais documentos digitais, e os metadados necessários para ordenar, 

estruturar ou manifestar seu conteúdo e forma, que requer determinadas ações de 

preservação.” (CONARQ, 2009, p. 9). É, portanto, uma característica estrutural do 

documento arquivístico digital. 

Como bem determina Thomassem (2006, p. 6), qualquer um pode ser um 

produtor de um documento: indivíduos, famílias, comunidades maiores, organizações 

formais e representativas. Além disso, todo documento é gerado sob um contexto e 

carrega consigo valores inerentes à ação a que fora produzido. 

De acordo com Gonçalves (1998), para que se compreenda este contexto de 

produção é necessário conhecer a história do organismo produtor. 

A classificação, para Ducrot (1998, p. 151), é “[...] o conjunto das operações 

intelectuais e materiais que permitem organizar um fundo de arquivos de modo a 

facilitar ao máximo as consultas, quaisquer que sejam os pesquisadores e quaisquer 

que sejam os temas de suas pesquisas.” 

Ducrot (1998, p. 151) afirma que “a organização do fundo se faz respeitando- 

se sua especificidade própria e os princípios gerais da arquivística.” e completa esta 

alegação com a informação de que o objetivo da organização do fundo é realizar a 

distinção dos grupos de documentos. 

Levando em conta os documentos produzidos por pessoas físicas ou jurídicas, 

sendo elas públicas ou privadas, dá-se características particulares quanto ao 

processo de organização e descrição. Ariane Ducrot enfatiza que “a natureza jurídica 

e a maneira particular como os arquivos privados [pessoais] entram nas instituições 

arquivísticas suscitam problemas que não se apresentam no caso dos arquivos 

públicos [institucionais] – ao menos, não da mesma forma.” (DUCROT, 1998, p. 152). 

Para Cibele A. C. M. Santos, Charlley S. Luz e Francisco L. Aguiar, “[...] é 

fundamental conhecer a natureza dos documentos acumulados ao longo das 

atividades de pessoas físicas ou jurídicas [...]” (SANTOS; LUZ; AGUIAR, 2016, p. 

101). 
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De acordo com o Manual de Organização de Arquivos Pessoais da Fundação 

Oswaldo Cruz, “a organização de um arquivo pessoal compreende as atividades de 

identificação, arranjo, descrição, codificação, além da guarda ordenada dos 

documentos que o compõem.” (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2015, p.22). 

Conforme o Manual, entende-se a Identificação como “a etapa de 

processamento técnico na qual se verifica em que medida e de que forma o arquivo 

se relaciona à trajetória de seu produtor”. (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2015, p.23) 

O arranjo equivale “as características próprias de cada arquivo, derivadas em 

grande parte da trajetória de seu produtor e das relações que ele estabelece nas 

diversas esferas de sua vida.” (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2015, p.26) 

A descrição, segundo a Norma ISAD (G) é 

 
 

A elaboração de uma acurada representação de uma unidade de descrição e 
suas partes componentes, caso existam, por meio da extração, análise, 
organização e registro de informação que sirva para identificar, gerir, localizar 
e explicar documentos de arquivo e o contexto e o sistema de arquivo que os 
produziu”. (ISAD(G), 2000, p. 4) 

 

A codificação ou classificação é, conforme o Dicionário de Terminologia 

Arquivística, a “organização dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo 

com um plano de classificação, código de classificação ou quadro de arranjo.” 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 49) 

A guarda ordenada ou arquivamento, de acordo com o Arquivo Nacional (2005), 

refere-se à sequência de operações intelectuais e físicas determinadas por uma 

autoridade, a fim de implementar a guarda de um documento cessando a sua 

tramitação. 

De acordo com Decrot (1998), um dos pontos comuns em ambas as 

classificações, sejam elas de arquivos pessoais ou institucionais, é o de respeito aos 

fundos. Porém, apesar de serem comuns, para cada categoria este princípio terá sua 

particularidade. 

O Princípio da Proveniência, de acordo com Decrot (1998) parte da premissa 

de que os documentos precisam estar agrupados em seus fundos de origem. Decrot 

(1998, p. 154) define fundo como “o conjunto de arquivos que provém de uma mesma 

entidade [...]”. 
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Portanto, respeitar o Princípio da Proveniência é garantir que os documentos 

de um fundo, seja ele de uma instituição ou pessoal, será mantido em sua 

individualidade, dentro do seu contexto orgânico de produção. (SANTOS; LUZ; 

AGUIAR, 2016) 

Os documentos pessoais precisam estar organizados de acordo com a ordem 

dada a eles pela pessoa que os detinha antes de deslocar-se para a instituição. Esta 

continuidade da ordem original dos documentos favorece a compreensão do contexto 

de produção destes materiais e impede a apresentação da informação de forma 

isolada. 

Lopez explica que “o verdadeiro desafio dos arquivos pessoais consiste em 

identificar as inter-relações entre as atividades do titular e os documentos por ele 

produzidos/acumulados. (LOPEZ, 2003, p. 80) 

Assim como nos arquivos institucionais, nos arquivos pessoais os documentos 

produzidos ou acumulados carregam consigo características que, por muitas das 

vezes, podem ser interpretadas de forma equivocada se analisados fora do seu 

contexto de produção. 

Estes documentos são organizados pelos setores de arquivo que, por sua vez, 

possuem a incumbência de servirem 

 
de suporte à pesquisa técnica, administrativa e financeira produzindo, 
recolhendo, selecionando e arquivando documentos gerados de maneira 
organizada, estando sempre preparados para o atendimento a consultas 
internas e externas de maneira rápida e precisa. (LOPES, 2004, n.p) 

 

Para que os setores de arquivos atendam de maneira eficaz às demandas 

acima mencionadas, é necessária a aplicação da gestão desses documentos 

custodiados. 

De acordo com a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, a gestão de documentos 

é “[...] o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, 

tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando 

a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.” (BRASIL, 1991, p. 41) 

A gestão de documentos proporciona uma otimização no acesso informacional, 

possibilita um controle eficiente na guarda dos materiais arquivístico, e auxilia o 

racionamento evitando gastos desnecessários de recursos institucionais. 
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Dessa forma, as instituições arquivísticas que optam por disponibilizar os 

documentos arquivísticos custodiados em ambientes eletrônicos precisam estar 

cientes dessas características e aplica-las em seus serviços. 

 
3.2 O que é acessibilidade 

 
 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 

15599/2008, que trata da Acessibilidade e da Comunicação nas prestações de serviço, 

entende-se por acessibilidade a “possibilidade e condição de alcance para utilização 

do meio físico, meios de comunicação, produtos e serviços, por pessoa com 

deficiência”. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008, p. 2) 

Em outras palavras, a acessibilidade visa a inclusão de pessoas portadoras de 

necessidades especiais e precisa estar aplicada em todos os ambientes, seja em 

espaços públicos ou privados. 

De acordo com Regina de Barros Cianconi e Gabriela Ayres Ferreira, “os 

portadores de deficiência têm direito a ter sua individualidade preservada e precisam 

de meios para se locomover e comunicar, dependendo o menos o possível da ajuda 

de terceiros.” (CIANCONI; FERREIRA, 2011, p. 155) 

Ao citar a acessibilidade, é natural que de imediato se pense em rampas de 

acesso em edifícios e calçadas, elevadores para cadeirantes nos transportes públicos, 

vagas prioritárias nos estacionamentos, dentre outras medidas de acessibilidade 

comuns de serem percebidas no cotidiano. Mas há um ambiente que por muito ainda 

necessita evoluir no quesito da acessibilidade: os ambientes informacionais digitais. 

Regina B. Cianconi e Gabriela A. Ferreira salientam que “ler e navegar na 

Internet são exemplos de atividades que, dependendo do tipo e grau de deficiência, 

podem ser realizados pelo próprio indivíduo, desde que tenha ajuda de certos recursos 

denominados de Tecnologia Assistiva. (CIANCONI; FERREIRA, 2011, p. 155). 

A NBR 15599/2008 define Tecnologia Assistiva como o “conjunto de técnicas, 

aparelhos, instrumentos, produtos e procedimentos que visem auxiliar a mobilidade, 

a percepção e a utilização do meio ambiente e seus elementos por pessoa com 

deficiência.” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008, p. 3) 

Nos ambientes informacionais digitais, surge um segundo ponto importante a 

ser discutido e que caminha alinhado à acessibilidade: a usabilidade. 
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A usabilidade, apesar de atuar paralelamente à acessibilidade, possui conceito 

e fatores distintos em sua aplicação. 

Segundo a ABNT NBR 15599/2008, a usabilidade é a 

 
 

Medida da experiência e satisfação de um usuário ao interagir com um 
produto ou um sistema, seja um site, um software ou todo dispositivo operado 
por um usuário. A usabilidade é uma combinação dos fatores que afetam a 
experiência do usuário com o produto ou o sistema, quais sejam: facilidade 
de aprendizagem, eficiência do uso, memorização, frequência de erros e 
severidade, satisfação subjetiva. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS, 2008, p. 3) 

 

Para Fernando L. Vechiato e Silvana A. B. G. Vidotti, “no que diz respeito aos 

ambientes informacionais digitais, a usabilidade se refere à qualidade de interação 

entre os usuários e esses ambientes no contexto de uso.” (VECHIATO; VIDOTTI, 

2012, n.p) 

Vechiato e Vidotti aproveitam para diferenciar a usabilidade da acessibilidade, 

informando que 

 
[...] a primeira está relacionada à facilidade de uso da informação disponível 
nos ambientes informacionais digitais; e a segunda está relacionada ao 
provimento de elementos, recursos e serviços de informação que sejam 
utilizados equitativamente, adequando-se aos princípios do desenho 
universal. (VECHIATO; VIDOTTI, 2012, n.p) 

 

Os autores salientam que, “A usabilidade e a acessibilidade, quando aplicadas 

em ambientes informacionais digitais, proporcionam facilidades de uso e acesso à 

informação, respectivamente.” (VECHIATO; VIDOTTI, 2012, n.p) 

É necessário considerar a acessibilidade nos ambientes informacionais digitais 

como um todo, por isso, será discutida na próxima sessão a relação entre os websites 

das instituições arquivísticas e os usuários portadores de necessidades especiais. 

 
3.3 Websites de arquivo e usuários portadores de necessidades especiais 

 
 

Como bem define Mariz (2012, p. 29), “a internet é uma enorme rede de 

informação integrada por redes de computadores e caracterizada pela diversidade de 

recursos existentes em seu ambiente”. 

Esses recursos possibilitados pela internet ampliaram o poder de 

compartilhamento de informação e a troca de ideias entre a sociedade. Mas nem 
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sempre foi assim, pois Mariz (2012) afirma que a internet que conhecemos hoje em 

dia como um meio de comunicação em massa, no início de sua criação foi pensada 

para a pesquisa acadêmica. 

Este instrumento eficaz e não tão recente, que é a internet, colabora com o 

cumprimento de uma das principais funções das instituições arquivísticas: A de 

disseminar as informações. 

As instituições que optam por adotar a web como espaço para disseminação 

da informação devem estar cientes de que este deve ser um espaço colaborativo, 

onde o usuário e a instituição estreitam relações. 

Mariz (2012, p. 30) afirma que a web é 

 
 

[...] mais um instrumento para que as instituições que têm como objeto a 
informação – bibliotecas, museus, centros de documentação e arquivos – 
possam desempenhar suas funções no que diz respeito à transferência de 
informação. Às possibilidades anteriores das instituições de arquivo soma-se 
a internet como meio de difusão de acervos e de transferência de informação 
arquivística. (MARIZ, 2012, p.30) 

 

Este espaço colaborativo remete às características da chamada web social. A 

web social, segundo Ferreira, Santos e Amaral (2020, p. 156) “oferece recursos para 

que os sujeitos interajam no ambiente virtual, facilitando a comunicação e propiciando 

mais interação por meio do uso de um conjunto de dispositivos que facilitam a criação 

e o compartilhamento de informações.” 

“A web social é um fenômeno relativamente recente e correlaciona-se com o 

contexto maior da web 3.0 e 4.0, cujo cerne conceitual é a participação do usuário.” 

(AMARAL et al., 2020, p. 151). 

“Com o advento da internet e das tecnologias da informação, o usuário das 

instituições arquivísticas espera que esse ambiente de acesso à informação 

acompanhe a evolução da comunicação.” (AMARAL; FERREIRA; SANTOS, 2020, 

p.155). Estes usuários, segundo Mariz, pretendem “[...] garantir as respostas de suas 

angústias durante a fase de um projeto, de comprovação de direitos, curiosidades em 

geral, entre outros.”  (MARIZ, 2012, p. 33) 

Guimarães e Silva define este usuário, o usuário de arquivo, como 

 
 

[...] todo indivíduo, independente de cor, sexo, religião, nível de renda, 
escolaridade, profissão etc., habituado ou não a frequentar instituições 
arquivísticas ou consultar documentos, que apresente uma necessidade vital 
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de uma certa informação que se encontra sob a guarda de um arquivo. 
(SILVA, 1996, p. 3) 

 

De acordo com Mayara M. Leite e Rebeca S. do Nascimento (2019, n.p), os 

usuários de arquivo são classificados de duas maneiras: Usuário internos e usuários 

externos. 

Os usuários internos são os usuários que possuem vínculos com a instituição, 

como os Arquivistas e os Cientistas da Informação. (LEITE; NASCIMENTO, 2019, 

n.p). Já os usuários externos são “[...] os cidadãos comuns utilizadores das unidades 

informacionais por variados motivos nas quais não estão vinculados às instituições 

em que comportam os serviços de informações.” (LEITE; NASCIMENTO, 2019, n.p). 

Sintetizando o que foi destacado nos parágrafos acima, tem-se o usuário dos 

websites dos arquivos como todos aqueles que, sendo pessoa física ou jurídica, 

necessitam satisfazer seus anseios por informação, mesmo que este não esteja 

acostumado a frequentar instituições arquivísticas. Portanto, tendo em vista a 

diversidade dos usuários de arquivo, acentua-se a preocupação com a aplicação de 

mecanismos de acessibilidade àqueles que buscam os serviços da instituição. 

Como é sabido por todos, e como já foi posto anteriormente, a tecnologia está 

em constante mutação progressiva. A todo momento empresas de tecnologia 

divulgam novas ferramentas capazes de ampliar as possibilidades nos serviços 

computacionais. 

Como bem escreve Mariz (2012, p. 40), a internet é uma tecnologia emergente 

em constante expansão e evolução. Uma das evoluções mais significativas é a web 

interativa. A interatividade está relacionada a falar e a escutar – promover a 

participação 

A exemplo da web interativa comentada anteriormente, dá-se o website. Mariz 

(2012, p.42) destaca que “a base para a atuação interativa é o website da instituição, 

que precisa estar ativo e repleto de elementos interativos, conteúdo dinâmico e 

atualizações frequentes”. 

Um dos meios capazes de tornar a informação mais acessível à população mais 

recorrido pelas instituições como um todo, é de fato os websites. Os websites 

funcionam como instrumento de acesso a informações custodiadas pelas instituições 

e como meio de acesso aos repositórios digitais. De acordo com Mariz (2012, p.30) “o 

estabelecimento de um site traz um aumento significativo da atuação das instituições 
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arquivísticas e deve ser visto como um instrumento de prestação de serviços – 

dinâmico e de fácil atualização.” 

Para Amaral e Guimarães (2008, n.p), 

 
 

os websites institucionais têm se transformado em ferramentas de amplo 
potencial para o relacionamento entre as organizações e os seus diversos 
públicos, por mais dispersos e distantes que eles estejam, em especial 
quando se considera o poder de comunicação da Internet. (AMARAL; 
GUIMARAES, 2008, n.p) 

 

Vale destacar a presença da Arquitetura da Informação neste processo, uma 

vez que esta deve amparar as instituições na construção destes ambientes a fim de 

consolidar a organização, recuperação e o acesso à informação. (RHADDOUR; 

DUQUE, 2019). 

Para Adolfo e Silva (2006, p. 35) a Arquitetura da informação (AI) surgiu como 

uma solução para a organização e maximização do acesso. De acordo com Almeida, 

Sousa e Oliveira (2018, p. 31) 

 
[...] a AI atua com intuito de projetar, analisar e avaliar os ambientes de 
informação digital no sentido de amenizar os problemas de organização, de 
apresentação e de acesso desses elementos informacionais, com vistas a 
facilitar a navegação nos ambientes de informação digital. (ALMEIDA; 
SOUSA; OLIVEIRA, 2018, p. 31) 

 

Os profissionais dedicados à Arquitetura da Informação, ou seja, os arquitetos 

da informação, possuem princípios fundamentais em seu campo de atuação. De 

acordo com Adolfo e Silva (2006, p. 36) estes princípios são: organizar, navegar, 

nomear, buscar, pesquisar, desenhar e mapear. 

A Arquivística e a Arquitetura da Informação possuem pontos confluentes, 

dentre eles o fato de ambas possuírem a finalidade de dar acesso à informação 

(ADOLFO; SILVA, 2006, p. 48), e ambas utilizarem vocabulário controlado como bem 

observam Luz e Augusto (2015, p. 8). 

Para Almeida et al. (2018, p. 31) as informações que são veiculadas nos sites 

devem ser estruturadas de forma clara e organizada em função de seus usuários, para 

que não haja problemas ou ruído na recepção ou no acesso às informações, o que 

poderia comprometer a qualidade e ou completude da informação que o usuário tem 

acesso. 
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Essa estruturação das informações ou a disponibilidade dos documentos nos 

websites remete aos princípios fundamentais da arquivística, sendo eles, de acordo 

com Mônica Maria P. S. Cunha e Fábio S. Mascarenhas (2014, p. 35): o Princípio da 

Unicidade; Princípio da Organicidade; Princípio da Indivisibilidade e Princípio da 

Proveniência. 

O Princípio da Unicidade diz respeito ao fato do documento ser único, não 

existindo “[. ] outro que lhe seja idêntico em propósito pontual, nem em seus efeitos.” 

(CUNHA; MASCARENHAS, 2019, p. 35) 

O Princípio da Organicidade trata o documento como “[. ] espelho da estrutura, 

funções e atividades da entidade que o produziu e acumulou.” (CUNHA; 

MASCARENHAS, 2019, p. 35) 

O Princípio da Indivisibilidade “[...] determina que um fundo não pode ser 

separado nem misturado a outros.” (CUNHA; MASCARENHAS, 2019, p. 35) 

E o Princípio da Proveniência, já comentado anteriormente utilizando como 

base Decrot (1998), evidencia a importância de os documentos estarem agrupados 

em seus fundos de origem. 

A Arquivística e a Arquitetura da Informação precisam atuar paralelamente uma 

à outra de modo que a informação seja organizada a fim de possibilitar o acesso às 

informações em meios digitais de modo efetivo. 

Um cenário hipotético possível é aquele que um usuário cego deseja o acesso 

a um fundo disponibilizado por meio de um website de uma instituição arquivística 

qualquer, por exemplo, mas que para ter acesso a esse fundo precisa clicar em uma 

imagem sem descrição que o leva ao conteúdo esperado. A imagem sem descrição 

impossibilitaria o usuário utilizar leitores de tela que o auxiliariam na escolha do acesso 

ao fundo desejado por meio do clique na imagem, trazendo claras chances da 

recuperação de informação incorreta ou incompleta. 

Luz e Augusto (2015, p. 7) fazem um comparativo da organização das 

informações nos arquivos físicos e nos ambientes digitais. 

Afirmam que o processo de organização da informação nos arquivos físicos 

através dos processos de descrição arquivística, elaboração de instrumentos de 

pesquisa e indexação de arquivos, analisam as informações importantes para o 

público e definem a estrutura para arranjar os documentos. 
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Já nos ambientes digitais, os autores afirmam que “[...] os arquivistas podem 

analisar os públicos que irão acessar os portais e sites e organizar as informações de 

forma lógica.” (LUZ; AUGUSTO, 2015, p. 7) 

Os autores deixam ainda evidenciada a semelhança entre as atividades uma 

vez que “[...] organizar informações de um portal classificando-as por áreas de 

interesse é muito parecido com criar uma tabela de arranjo.” (LUZ; AUGUSTO, 2015, 

p. 7) 

Como destacam Charlley S. Luz e Carla A. C. Augusto (2015, p.3), “a 

Arquitetura da Informação Digital visa a estruturação de informações para torná-las 

disponíveis e acessíveis aos usuários.” 

A atuação da Arquitetura da Informação permite a construção de elementos 

capazes de contribuir com a navegação dos usuários nestes ambientes 

informacionais. Luz e Augusto afirmam que 

 
Os websites devem ser criados para satisfazer os usuários tanto internos 
como externos à instituição. Espera-se que as informações neles contidas 
alcancem grande divulgação e gerem conhecimentos. Para isso existem 
regras na sua estrutura que auxiliam na navegação, na acessibilidade, no uso 
e na usabilidade. Essas regras são chamadas de heurísticas. (LUZ; 
AUGUSTO, 2015, p. 7) 

 

 
Para Fernando Luiz Vechiato e Silvana A. B. G. Vidotti (2012, n.p), a usabilidade 

e a acessibilidade atuam conjuntamente, pois é na definição das necessidades 

informacionais e no estudo do público-alvo que são identificados os elementos de 

acessibilidade que precisam ser implementados no ambiente. 

O estudo do público alvo é de suma importância uma vez que, para Vechiato e 

Vidotti, “Em um projeto de arquitetura da informação, o ponto de partida é a definição 

e o conhecimento efetivo de seu público-alvo.” (VECHIATO; VIDOTTI, 2012, n.p) 

Em outras palavras, é preciso inicialmente entender qual é o público e quais 

são as suas necessidades para então iniciar o projeto de construção dos ambientes 

informacionais digitais. 

Ranganathan, em sua obra intitulada “As cinco leis da Biblioteconomia” 

(RANGANATHAN, 2009), determina leis que podem ser aplicadas aos ambientes 

informacionais digitais das Instituições Arquivísticas, os websites, das quais 

destacamos as quatro primeiras como relacionadas diretamente com a questão da 

acessibilidade. 
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Ranganathan (2009), em sua primeira lei, afirma que os livros existem para 

serem usados. Essa lei leva ao pensamento da democratização da informação a todos 

os públicos e tipos de usuários, independente das suas condições ou necessidades. 

Em sua segunda lei, Ranganathan (2009) aponta que para cada leitor existe o 

seu livro. Esta afirmação leva ao pensamento do estudo de usuário para o 

conhecimento de seu público. Em seguida, em sua terceira lei, Ranganathan (2009) 

afirma que para cada livro existe o seu leitor. Esta afirmação dá a ideia de que a 

informação deve ser levada ao leitor que por ela anseia de acordo com o seu perfil. 

Na quarta lei, Ranganathan (2009) preocupa-se em poupar o tempo do leitor. 

Para isso, discorre sobre a importância da aplicação de métodos eficazes na 

organização e na recuperação do conteúdo no acervo visando a disponibilidade da 

informação ao usuário no menor tempo possível. 

Essas afirmações reforçam ainda mais o fato de que cada usuário possui suas 

necessidades próprias, seus anseios particulares e seus interesses específicos. 

Badre (2002) elucida estas diferenças individuais separando-as em quatro 

categorias: conhecimento, experiência e habilidades; personalidade; atributos 

demográficos e físicos; níveis de usuário. A terceira categoria denominada atributos 

demográficos e físicos faz relação, entre outros aspectos, às capacidades e limitações 

físicas dos usuários. 

As limitações físicas dos usuários por vezes fazem com que estes necessitem 

de serviços especiais. Estes serviços precisam ser ofertados por meio de mecanismos 

de acessibilidade inseridos no ambiente informacional digital. 

Os elementos de acessibilidade, se aplicados, contribuem com a 

democratização da informação nos meios digitais. Democratizar o acesso à 

informação nos websites é permitir que os usuários que demandam os serviços das 

instituições, independente de classe, gênero, raça ou grupo, tenham suas 

necessidades atendidas. 

Isto posto, é preciso considerar que os usuários dos websites englobam 

diferentes grupos e que a informação deve ser alcançada sem distinção a todos. 

Portanto, é indispensável existir a preocupação também quanto às 

necessidades (não informacionais) dos usuários por parte das instituições 

arquivísticas. Como bem detalham Ana F. M. Pinto, Thiago O. Vieira e Paola R. 

Bittencourt: 
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[...] é necessário entender os diversos usuários de um arquivo como elemento 
central no processo de disponibilização, acesso e uso das informações 
arquivísticas. Para além das suas necessidades informacionais, importa 
compreender as suas múltiplas necessidades, incluindo as relacionadas com 
a diversidade funcional dos usuários. (PINTO; VIEIRA; BITTENCOURT, 2019, 
p. 149) 

 

Dá-se então a consideração com a inclusão digital da parcela da população que 

necessita de algum tipo de serviço ou ferramenta característica para o acesso e 

navegação. 

Pinto et al. salientam que 

 
 

A inclusão digital deve ser um tema fundamental na agenda das instituições 
arquivísticas, mais precisamente nas políticas de acesso à informação sob a 
sua custódia, de forma a promover a democratização dos serviços 
disponibilizados pela instituição, incluindo a parcela da população que possui 
alguma diversidade funcional. (PINTO et al, 2019, p. 149) 

 

Dessa forma fica claro que “a web pode e deve ser universal, mas para isso é 

necessário que os profissionais envolvidos entendam a necessidade de criar 

ferramentas que permitam um acesso global aos conteúdos disponíveis, só assim se 

conseguirá uma sociedade mais justa e igualitária.” (PINTO et al, 2019, p. 157) 

A inclusão digital dos grupos que possuem alguma diversidade funcional é 

realizada por meio da adoção de ferramentas capazes de satisfazer as premissas da 

usabilidade e da acessibilidade. 

O Decreto de nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, define as pessoas com 

deficiência (que possuem alguma diversidade funcional) como aquelas pessoas que 

“[...] têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais 

pessoas.” (BRASIL, 2009) 

De acordo com um Censo realizado pelo IBGE no ano de 2010, “[...] quase 46 

milhões de brasileiros, cerca de 24% da população, declarou ter algum grau de 

dificuldade em pelo menos uma das habilidades investigadas (enxergar, ouvir, 

caminhar ou subir degraus), ou possuir deficiência mental / intelectual.” (IBGE, 2010, 

n.p). 

Diante deste cenário, foi aprovada uma lei que trata sobre a inclusão da pessoa 

com deficiência, a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. 

De acordo com o artigo 63 da Lei nº 13.146, 
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É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas 
com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo, 
para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações 
disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade 
adotadas internacionalmente. (BRASIL, 2015) 

 

Para Corradi, Norte e Vidotti (2008, p. 71) 

 
 

No contexto de design de websites e de suas interfaces a acessibilidade é 
caracterizada pela flexibilidade de apresentação da informação e pela 
interação ao respectivo suporte informacional, o qual permite a sua utilização 
por pessoas com diferentes habilidades e condições sensoriais, bem como 
seu uso em diferentes ambientes e situações, por meio de vários 
equipamentos ou navegadores. 

 

Não basta somente a informação estar disponível, é indispensável também que 

todos tenham condição de consultá-la. Deste modo, é clara a importância de adequar 

os websites às pessoas que possuem deficiência. Nesse sentido, apresentaremos na 

subseção seguinte propostas da Arquitetura da Informação sobre essa questão. 

 
3.4 Propostas gerais voltadas para a inclusão de ferramentas de 

acessibilidade nos sites 

 
Conforme discutido até o momento neste trabalho, a acessibilidade precisa 

estar presente nos ambientes informacionais digitais, inclusive nos ambientes digitais 

das Instituições Arquivísticas. 

Pois de acordo com a W3C Brasil (2017, p. 11), 

 
 

A construção de páginas em conformidade com os padrões web 
estabelecidos pelo W3C, implementados amplamente pelo mercado mundial 
de agentes de usuário e tecnologia assistiva, aumenta a portabilidade e a 
compatibilidade com todos os dispositivos, plataformas, sistemas, tecnologia 
assistiva e navegadores e possibilita que mais pessoas, que utilizam os mais 
diversos dispositivos e software (inclusive tecnologia assistiva), tenham 
acesso pleno ao conteúdo da Web. 

 

Utilizando informações encontradas no Modelo de Acessibilidade em Governo 

Eletrônico (eMag), no material do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR 

(NIC.br), na cartilha da W3C Brasil (World Wide Web Consortium Brasil), sendo a W3C 

uma organização internacional que desenvolve padrões para a web, e de acordo com 

José Antônio Borges (2017), serão apresentados, por meio de um quadro, alguns 
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benefícios no acesso de usuários portadores de deficiências aos ambientes 

informacionais digitais que possuem ferramentas de acessibilidade em seus websites. 

 
Quadro 1 – Benefícios na aplicação de instrumentos de acessibilidade nos 

websites segundo o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMag), 

a World Wide Web consortium (W3C), o Núcleo de Informação e Coordenação 

do Ponto BR (NIC.br) e Borges (2017) 

 

Condição de deficiência do usuário 
 

Benefício da acessibilidade 

 

 
• Usuários com baixa visão 

 

“Pessoas com baixa visão, usando ou não programas 
ampliadores de tela, não têm dificuldade com o 
contraste, nem para identificar e clicar em hiperlinks, 
barras e botões, nem para aumentar o tamanho das 
letras.” (W3C BRASIL, 2017, p. 12) 

 

 
• Usuários cegos 

 

“Através do uso de recursos sonoros, por exemplo, 
um cego pode utilizar facilmente o computador, pois a 
maior parte de sua interação com o mundo é feita 
através destes meios (audição e fala).” (BORGES, 
2017, n.p) 

 

 
• Usuários com limitação motora 

 
“A navegação por teclado talvez seja um dos critérios 
mais importantes para a navegação de pessoa com 
deficiência, pois limitações visuais e motoras podem 
tornar difícil o uso do mouse.” (NIC, 2020, p. 113) 

 
 
 

• Usuários portadores de daltonismo 

 

“Pessoas que não conseguem identificar algumas 
cores não se confundem nem perdem informações, 
porque todas as informações apresentadas por meio 
de cores são transmitidas também de outras formas.” 
(W3C BRASIL, 2017, p. 13) 

 
 

• Usuários surdos ou com algum 
grau de deficiência auditiva 

 
“Pessoas surdas ou com deficiência auditiva acessam 
informações em áudio e vídeo com legendas, 
transcrições e traduções em LIBRAS (Língua 
Brasileira de Sinais).” (W3C BRASIL, 2017, p. 13) 

 

 
• Usuários com idade avançada 

 

“Pessoas com idade avançada conseguem encontrar 
todas as informações de que necessitam devido ao 
bom contraste, assim como pelo tamanho dos textos, 
navegabilidade e baixa complexidade das 
interações.” (W3C BRASIL, 2017, p. 13) 

Fonte: Autoria Própria 
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Observando o Quadro 1, fica claro que inserir ferramentas de acessibilidade 

aos sítios da web é sinônimo de inclusão e de democratização dos serviços. 

A exemplo do que foi dito sobre os benefícios da acessibilidade nos websites 

aos usuários acometidos por baixa visão, pode ser inserida às páginas web das 

Instituições Arquivísticas uma ferramenta capaz de ampliar os textos encontrados na 

página de navegação. Um caso de adoção desta ferramenta pode ser encontrado no 

site do Arquivo Público do Estado do Paraná, onde na parte superior do site é 

localizada uma opção de ampliação do texto no menu horizontal, conforme Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Ferramenta de ampliação de texto 

Fonte: http://www.arquivopublico.pr.gov.br/# 

Os usuários cegos, por sua vez, podem fazer uso de softwares de 

acessibilidade desenvolvidos exclusivamente para eles. 

Esses softwares, conhecidos por leitores de tela, possuem uma característica 

em comum, pois “[...] capturam as informações de texto e as transformam em áudio 

por meio de sintetizadores de voz [...]” (SIMÕES et. al., 2019, n.p) 

Simões et al. (2019, n.p) explica que “os leitores de tela são softwares que, 

interagindo com o Sistema Operacional do computador, capturam toda e qualquer 

informação apresentada na forma de texto e a transforma em fala por meio de um 

sintetizador de voz.” 

http://www.arquivopublico.pr.gov.br/
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Um exemplo de programa desenvolvido para auxiliar este público é o software 

chamado DOSVOX. 

Figura 2 – Software DOSVOX sendo utilizado por uma usuária cega 

Fonte: https://institutoitard.com.br 

Para que estes programas possam ser executados, os conteúdos apresentados 

nos websites precisam estar de acordo com o modo de funcionalidade dos softwares. 

Apesar de não estarem diretamente inseridos no site por se tratar de um 

software, os sites podem adaptar seu conteúdo de acordo com as exigências 

funcionais do programa para que os usuários cegos possam explorar o conteúdo da 

página de forma plena. 

Porém, isso implica que as informações no site apresentadas em imagem não 

são capazes de serem transformadas em áudio pelos softwares. Por isso, uma das 

exigências funcionais dos programas é que sempre que possível cada imagem deve 

ser transformada em conteúdo textual para que o software consiga realizar a leitura e 

transformá-la em áudio. 

Também são feitas exigências relacionadas à fonte escolhida e à forma como 

o conteúdo textual é escrito. É necessário que sejam escolhidas fontes sem serifa, ou 

seja, que não possuam prolongamento nos caracteres, como Arial, Verdana, Tahoma, 

Helvetica, entre outras. (BRASIL, 2019). Além disso, deve-se evitar o uso de textos 

em itálico, todo texto em maiúsculo, evitar todo texto em negrito e não inserir textos 

que se movam ou piscam. (BRASIL, 2019) 

De acordo com o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMag), 

organizar o código HTML semanticamente também é de suma importância para 

possibilitar a leitura das páginas pelos softwares leitores de tela pois, segundo ele, 

“[...] os leitores de tela descrevem primeiro o tipo de elemento e depois realizam a 

leitura do conteúdo que está dentro desse elemento.” (EMAG, 2014) 

https://institutoitard.com.br/
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Para o eMAG (2014), utilizar os níveis de cabeçalho de forma hierárquica 

contribuem com o desempenho dos leitores de tela. Segundo ele “[...] muitos leitores 

de tela utilizam a hierarquia de cabeçalhos como uma forma de navegação na página, 

pulando de um para outro, agilizando, assim, a navegação.” (EMAG, 2014) 

Uma outra recomendação do eMAG para melhor desempenho dos softwares 

leitores de tela no website é a separação de links por meio de listas, a fim de que não 

fiquem confusos para os usuários que utilizam esses softwares. (EMAG, 2014) 

Os usuários que possuem deficiência motora podem ser beneficiados com a 

colocação do bloco do conteúdo principal da página antes do bloco de menu. (EMAG, 

2014). O eMAG salienta que essa ação facilita quem navega pelo teclado pois não 

necessita que o usuário percorra por todos os itens do menu até chegar ao conteúdo. 

Já para os usuários acometidos por daltonismo, podem ser adotadas 

ferramentas capazes de modificar as cores originais das páginas web durante a 

navegação para facilitar a compreensão do que está sendo apresentado na tela do 

usuário. Um exemplo desta ferramenta pode ser encontrado em uma página na web 

voltada justamente em discutir a acessibilidade para daltônicos na web conforme 

ilustrado na Figura 3. 

 
 

Figura 3 – Ferramenta de acessibilidade para daltônicos 

Fonte: http://www.daltonicos.com.br/daltonico/ 

http://www.daltonicos.com.br/daltonico/
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Como observado, após a aplicação da ferramenta o texto passou a ter alguns 

trechos grifados por cores distintas auxiliando a visibilidade por usuários daltônicos. 

Os usuários surdos ou que possuam algum grau de deficiência auditiva podem 

fazer o uso de ferramentas que adicionam legendas aos conteúdos apresentados em 

áudio e/ou vídeo, transcrições ou traduções em libras, conforme apresentado no 

Quadro 1. 

Um exemplo desta aplicação é encontrado na página Diversa.org, onde o 

conteúdo disponível em áudio é oferecido também em libras. Esta opção fica 

localizada na extremidade direita da página conforme demonstrado na Figura 4 a 

seguir. 

 
Figura 4 – Apresentação do conteúdo do site em libras 

 

Fonte: https://diversa.org.br/ 
 
 

Os usuários de mais idade, de acordo com Marília M. K. Tavares e Samara T. 

C. Souza (2012, p. 4), “[...] é possível que [...] apresentem indícios de declínios de 

saúde que são próprios do processo de envelhecimento.” Esses declínios não refletem 

um problema maior se aplicadas aos ambientes informacionais digitais as ferramentas 

capazes de adequar as necessidades destes usuários aos procedimentos de uso. 

Algumas destas ferramentas podem ser encontradas na página do Arquivo 

Público do Paraná, como por exemplo a ferramenta destinada a alterar o contraste da 

página conforme destacado na Figura 5. 
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Figura 5 – Ferramenta de ajuste de contraste 

Fonte: http://www.arquivopublico.pr.gov.br/ 

Pensando ainda nos usuários de mais idade, pode-se fornecer alternativa para 

modificação de limite de tempo na realização de determinadas tarefas no website. 

(EMAG, 2014). De acordo com o EMAG, “Em uma página onde há limite de tempo 

para realizar uma tarefa deve haver a opção de desligar, ajustar ou prolongar esse 

limite. Essa recomendação não se aplica a eventos em que o limite de tempo é 

absolutamente necessário.” (EMAG, 2014) 

Apesar de essa recomendação, presente no Modelo de Acessibilidade em 

Governo Eletrônico (eMAG), não estar direcionada diretamente ao público de mais 

idade, pode ser de grande valia aos usuários idosos, uma vez que este público pode 

possuir dificuldades cognitivas naturais do processo de envelhecimento. 

As ferramentas de acessibilidade citadas são de grande valia para as 

Instituições Arquivísticas que desejam também utilizar a página web como ambiente 

de prestação de seus serviços. 

A presença de diretrizes voltada à acessibilidade na Resolução nº 13 do 

CONARQ é uma ideia que deve ser considerada e discutida dada a sua importância 

e relevância no mundo atual. Nesse sentido, na subseção seguinte faremos uma 

análise da Resolução nº 13, de 9 de fevereiro de 2001 do Conselho Nacional de 

Arquivos, de modo a avaliar de que forma ela poderia contemplar a questão da 

acessibilidade. 

http://www.arquivopublico.pr.gov.br/
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4. ANÁLISE DA RESOLUÇÃO Nº 13, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2001 DO 

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS. 

 
O Conselho Nacional de Arquivos, em 9 de fevereiro de 2001, publicou a 

Resolução de nº 13. Esta Resolução “dispõe sobre a implantação de uma política 

municipal de arquivos, sobre a construção de arquivos e de websites de instituições 

arquivísticas.” (CONARQ, 2001) 

Pensando nesta constante mutação, o CONARQ, ainda no início dos anos 

2000, destacou que “um documento como este é inevitavelmente de natureza 

modificante.” (CONARQ, 2001, p. 2) Portanto, segundo o CONARQ, “[...] serão bem- 

vindas e apreciadas as sugestões da comunidade arquivística que possam incentivar 

novas versões quando se fizerem necessárias.” (CONARQ, 2001, p. 2) 

Antes de sugerir modificações, é importante observar de que maneira a 

resolução está estruturada e se possui abordagens voltadas à acessibilidade dos 

usuários portadores de necessidades especiais nos websites das instituições 

arquivísticas, assunto principal dessa pesquisa. 

A Resolução em sua forma original não possui sumário, mas para melhor 

compreensão da sua estrutura nessa pesquisa, foi desenvolvido um sumário de 

acordo com os tópicos presentes em seu conteúdo. 

 
Figura 6 – Sumário da Resolução nº 13, de 9 de fevereiro de 2001 do 

Conselho Nacional de Arquivos 

 
Fonte: Autoria Própria 
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O item “1. Introdução”, apresenta informações gerais acerca do que é colocado 

em todo o documento. Engloba informações sobre a finalidade do desenvolvimento 

da resolução, bem como por quem foi desenvolvida, de que maneira e qual seu 

objetivo. (CONARQ, 2001, p. 1) 

O item “2. Arquivos e Internet”, apresenta dados importantes sobre a realidade 

da internet e dos arquivos no contexto da época em que a Resolução foi produzida, 

ou seja, em 2001. Menciona quantas e quais instituições arquivísticas públicas 

brasileiras se faziam presentes na internet em 2001, comparando os números aos 

dados levantados em 1996 e evidenciando um aumento de 300%. (CONARQ, 2001, 

p. 2) 

O item 2 ainda apresenta um quadro composto por informações sobre, segundo 

a Resolução, a acessibilidade dos websites dessas instituições. (CONARQ, 2001, p. 

2) 

É importante frisar que apesar de a Resolução informar que constam 

informações sobre acessibilidade no quadro, a acessibilidade refere-se às 

informações ou serviços de acesso, e não a acessibilidade para usuários portadores 

de necessidades especiais, conforme mostrado no quadro 2. 

 
 Quadro 2 – Dados em termos quantitativos sobre os  indicadores relacionados 

à questão da acessibilidade 

Fonte: Resolução nº 13, de 9 de fevereiro de 2001 do Conselho Nacional de Arquivos 
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No item “3. Aspectos a considerar na concepção do website”, a Resolução 

apresenta orientações sobre as ações que devem ser tomadas pelas instituições que 

desejam implementar um website antes de iniciar sua elaboração. Essas ações, 

encontradas no sub item “3.1 Ações prévias” envolvem, por exemplo, a identificação 

dos objetivos que se pretender alcançar com o website, avaliação de outros websites 

com objetivos semelhantes, identificação dos usuários da instituição e os potenciais 

usuários do website, entre outras. (CONARQ, 2001, p. 4) 

O item “4. Conteúdo, desenho e estrutura dos websites: recomendações 

gerais”, oferece recomendações sobre informações que os websites das instituições 

arquivísticas precisam inserir em seu conteúdo, e lista alguns mecanismos capazes 

de privilegiar a acessibilidade e a facilidade de navegação pelos usuários em suas 

páginas. (CONARQ, 2001, p. 6) 

As orientações sobre conteúdo são divididas entre “4.1 Aspectos gerais” e “4.2. 

Aspectos arquivísticos”. (CONARQ, 2001, p. 5-6). 

Os aspectos de conteúdo gerais apresentam elementos que podem ser 

aplicados aos websites independentemente da natureza das instituições. Já os 

aspectos arquivísticos dizem respeito aos elementos que podem ser inseridos 

principalmente nos websites das Instituições Arquivísticas. 

O item 4.3, correspondente a desenho e estrutura, trata dos mecanismos e das 

informações que devem estar presentes na estrutura do website para tornar mais fácil 

e acessível a navegação no website pelos usuários (CONARQ, 2001, p. 6). 

O item “5. Indexação do website” oferece informações referentes à indexação 

dos websites a fim de favorecer a localização mais precisa da página na internet. 

(CONARQ, 2001, p. 8) 

O item “6. Instrumentos de controle e avaliação de desempenho do website” 

sugere a adoção de um software capaz de gerar estatísticas de uso do website para 

que a instituição obtenha informações, por exemplo, sobre o número de acesso; 

páginas mais e menos visitadas; tempo de resposta para transferência de dados; 

disponibilidade do website, entre outros. (CONARQ, 2001, p. 9) 

O item “7. Fontes consultadas” lista uma série de materiais que foram utilizados 

como referência para o desenvolvimento da Resolução. 

O item “8. Informações complementares”, subdividido pelos itens “8.1 Websites 

de instituições arquivísticas” e “8.2 Glossários sobre Internet em português”, 

apresentam fontes para localização  de links arquivísticos e alguns glossários e 
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dicionários para auxiliar o entendimento dos termos utilizados na informática. 

(CONARQ, 2001, p. 11) 

Como podemos perceber, a Resolução nº 13, de 9 de fevereiro de 2001 do 

Conselho Nacional de Arquivos possui orientações acerca do que é importante 

considerar na concepção dos websites. 

A acessibilidade, abordada apenas no item denominado 4.3 Desenho e 

Estrutura pela Resolução, refere-se a questões de navegabilidade nos mecanismos 

inseridos no website. Porém, dentre os muitos itens listados no item 4.3, um deles se 

destaca e é pertinente ao que se refere à acessibilidade dos usuários portadores de 

necessidades especiais. 

A resolução recomenda que o website possua uma “opção de versão textual no 

caso de uso de som (entrevistas, discursos etc.)” (CONARQ, 2001, p. 8). Esta 

recomendação pode ser de grande valia para os usuários portadores de deficiência 

auditiva, uma vez que a versão textual do conteúdo auxiliaria na compreensão do 

conteúdo audiovisual. Entretanto, não se observa menção a outros mecanismos 

voltados para a questão da acessibilidade. 

Em resumo, a Resolução nº 13, de 9 fevereiro de 2001 do Conselho Nacional 

de Arquivos, apesar de ser uma resolução com informações relevantes no que se 

refere a auxiliar as instituições arquivísticas que desejam construir ou adequar seus 

websites aos moldes sugeridos, carece de maior detalhamento de diretrizes voltadas 

especificamente à acessibilidade dos usuários portadores de necessidades especiais 

ao conteúdo dos websites das instituições arquivísticas. 

Nesse sentido, sugere-se que haja a atualização dessa Resolução para que 

sejam incluídas, se possível no item 4.3 que trata de Desenho e Estrutura, 

informações sobre a importância da acessibilidade aos portadores de necessidades 

especiais nos ambientes digitais. É preciso também que sejam sugeridos mecanismos 

capazes de amenizar os problemas enfrentados por esses usuários a exemplo das 

ferramentas apresentadas no subitem 5.3 desse trabalho. 

De acordo com o levantamento efetuado no marco teórico, a sugestão da 

inclusão de aspectos de acessibilidade na Resolução nº 13, de 9 de fevereiro de 2001 

do Conselho Nacional de Arquivos são as seguintes: 1) Ferramentas capazes de 

aumentar o tamanho do texto do website para o público que possui dificuldade em 

enxergar; 2) Implementação de conteúdo capaz de ser interpretado por softwares 

como o DOSVOX, que se comunica com o usuário por meio de síntese de voz 
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trazendo a acessibilidade ao público cego; 3) Ferramenta capaz de alterar as cores 

do conteúdo da página para a facilitação da observação por usuários daltônicos; 4) 

Apresentação do conteúdo audiovisual com o auxílio de legendas e/ou transcrito em 

libras para os usuários surdos; 5) Ferramentas que possibilitam a alteração do 

contraste da página ou a diminuição da velocidade da mudança de informação nas 

páginas para auxiliar os usuários de mais idade que frequentam o website. Essas 

recomendações são ilustradas no Quadro 2: 

 
Quadro 3 – Recomendações de acessibilidade sugeridas para inclusão 

na Resolução nº 13, de 9 de fevereiro de 2001 do CONARQ 

 

Tipo de Condição 
 

Recomendação 
 

Fonte 

 

• Baixa visão 

 
Ferramentas capazes de 
aumentar o tamanho do texto 
do website. 

 

(NIC, 2020, p. 108) 
 
(W3C BRASIL, 2017, p. 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Cegueira 

 
Implementação de conteúdo 
capaz de ser interpretado por 
softwares como o DOSVOX, 
que se comunica com o usuário 
por meio de síntese de voz. 

 

(BORGES, 2017, n.p) 
 

(NIC, 2020, p. 106) 
 
(SIMÕES, et al., 2019, n.p) 

 
Organização do código HTML 
semanticamente para 
possibilitar o uso de leitores de 
tela no website. 

 

 
(EMAG, 2014) 

 
Utilização de níveis de 
cabeçalho de forma hierárquica 
a fim de contribuir com o uso 
dos leitores de tela. 

 
(EMAG, 2014) 

 
(NIC, 2020, p. 107) 

 
Separação dos links por meio 
de listas para possibilitar o uso 
dos leitores de tela. 

 

 
(EMAG, 2014) 

Escolha de fontes sem serifa, 
ou seja, que não possuam 
prolongamento nos caracteres, 
como Arial, Verdana, Tahoma, 
Helvetica, entre outras, para 
possibilitar o uso dos leitores de 
tela. 

 
 

(BRASIL, 2019). 
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Tipo de Condição 
 

Recomendação 
 

Fonte 

 

 
• Limitação motora 

Implantação do bloco de 
conteúdo principal da página 
antes do bloco de menu para 
facilitar os usuários que 
navegam via teclado. 

 
(EMAG, 2014) 

 

(NIC, 2020, p. 106) 

 
• Daltonismo 

Ferramenta capaz de alterar as 
cores do conteúdo da página 
para a facilitação da 
observação. 

 
(W3C BRASIL, 2017, p. 13) 

 
• Surdez 

Apresentação do conteúdo 
audiovisual com o auxílio de 
legendas e/ou transcrito em 
libras. 

 
(NIC, 2020, p. 108) 

 
(W3C BRASIL, 2017, p. 13) 

 
 
 

 

• Usuários acometidos 
por dificuldades 
naturais devido a idade 
avançada 

Ferramentas que possibilitam a 
alteração do contraste da 
página ou a diminuição da 
velocidade da mudança de 
informação nas páginas 

 
(W3C BRASIL, 2017, p. 13) 

 

(SOUZA; TAVARES, 2012, p. 
4) 

 
Fornecer alternativa para 
modificação de limite de tempo 
na realização de determinadas 
tarefas no website. 

 
 

(EMAG, 2014) 

Fonte: Autoria própria 

As instituições arquivísticas devem ser ambientes inclusivos não somente em 

seus espaços físicos. 

Por vezes, devido as suas condições físicas, os usuários portadores de 

necessidades especiais optam pelo serviço via web para não enfrentar os problemas 

de deslocamento até as instituições. Os ambientes informacionais digitais que 

possuem mecanismos voltados a esse público estão, acima de tudo, prestando um 

serviço inclusivo a este público que por muito sofre. 

Sendo assim, desenvolver diretrizes voltadas à acessibilidade é preocupar-se 

com a inclusão e democratização da informação a todos os usuários, principalmente 

aos portadores de necessidade especiais, que buscam as instituições a procura de 

informação. 
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5. CONCLUSÃO 

 
 

Os websites das instituições de arquivo são ferramentas importantes na 

disseminação da informação aos usuários de arquivo. Muitas informações que 

anteriormente deveriam ser consultadas presencialmente ou por meio de contato 

telefônico, hoje podem ser disponibilizadas por essas páginas. 

Dada a importância da construção das páginas na web, o CONARQ 

desenvolveu a Resolução nº 13, de 9 de fevereiro de 2001 que, em sua composição, 

contém sugestões de conteúdo de websites para as instituições arquivísticas que 

desejam adequar ou desenvolver suas páginas. 

O presente estudo foi desenvolvido a fim de realizar uma releitura atual da 

Resolução de modo a contemplar a questão da acessibilidade em suas diretrizes. 

Nesse sentido, elaboramos uma proposta, não exaustiva, para a revisão da 

Resolução nº 13, de 9 de fevereiro de 2001 do Conselho Nacional de Arquivo, pois, 

após 20 anos de implementação, foi possível identificar lacunas em uma questão 

muito importante e discutida nos dias atuais: a acessibilidade nos meios digitais. 

A adoção de informações sobre a incorporação de aspectos voltados aos 

usuários portadores de necessidades especiais nos ambientes digitais, ou seja, nos 

websites, faz com que as instituições arquivísticas possam construir um ambiente 

digital cada vez mais inclusivo e viabiliza atingir um público maior de usuários. 

A acessibilidade nos meios digitais contribui com um dos pilares mais 

importantes da Arquivologia, a disseminação da informação. 

Sendo assim, de acordo com o que foi levantado nessa pesquisa, atingindo o 

objetivo geral proposto, sugerimos um conjunto de elementos voltados à 

acessibilidade nas diretrizes sobre a elaboração de websites de instituições 

arquivísticas pela Resolução nº 13, de 9 de fevereiro de 2001 do Conselho Nacional 

de Arquivos. 

As mudanças sugeridas na Resolução são uma contribuição para a questão da 

acessibilidade dos usuários nos ambientes digitais, mas outros trabalhos futuros 

podem visar uma revisão geral da norma para adequá-la em outros aspectos. 
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