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RESUMO 

 

Este estudo aborda o caráter híbrido dos arquivos que para além de suas funções básicas 

de gestão e administração, também fazem parte do patrimônio histórico e desempenham 

uma função cultural. Buscamos apresentar a sistematização da Arquivologia enquanto 

disciplina científica e seus conceitos-chave, destacar a importância dos arquivos como 

lugares de custódia e preservação de documentos, portanto, lugares detentores de 

informação com credibilidade, e, compreender a importância social dos arquivos 

diretamente vinculadas às demandas da sociedade contemporânea. A investigação se 

deu com base no exame das experiências e estratégias virtuais de difusão empreendidas 

pelos arquivos públicos estaduais da região Sudeste do país. A partir da avaliação dos 

seus sítios eletrônicos, destacamos como estas instituições se apresentam ao público por 

meio das várias modalidades de difusão em arquivos no formato virtual e suas 

contribuições na ampliação das suas visibilidades institucionais, na divulgação da 

missão dos arquivos e na aproximação entre Arquivos e Sociedade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Arquivos; Difusão virtual em arquivos; Arquivo Público do 

Estado de São Paulo – APESP; Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro – APERJ; 

Arquivo Público do Estado do Espírito Santo – APEES; Arquivo Público Mineiro – 

APM. 
 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

This study addresses the hybrid character of archives that, in addition to their basic 

management and administration functions, are also part of the historical heritage and 

play a cultural role. We seek to present the systematization of Archivology as a 

scientific discipline and its key concepts, highlight the importance of archives as places 

of custody and preservation of documents, therefore, places that hold credible 

information, and understand the social importance of archives directly linked to 

demands of contemporary society. The investigation was based on an examination of 

the experiences and virtual dissemination strategies undertaken by the state public 

archives in the Southeast region of the country. From the evaluation of their websites, 

we highlight how these institutions present themselves to the public through the various 

forms of dissemination in virtual archives and their contributions in expanding their 

institutional visibilities, in disseminating the mission of archives and in the 

approximation between Archives and Society. 

 

KEYWORDS: Archives; Virtual dissemination in archives; Arquivo Público do Estado 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A presente pesquisa pretende responder a seguinte questão: como as instituições 

arquivísticas públicas brasileiras estão utilizando seus sítios eletrônicos para ampliar a sua 

visibilidade institucional e aproximar efetivamente arquivos e sociedade? Segundo Reis 

(2006, p. 3), “os arquivos constituem desde sempre a memória das instituições e das pessoas, 

e existem desde que o Homem fixou por escrito as suas relações como ser social”. Ou seja, o 

desenvolvimento dos arquivos acompanha as mudanças sociais observadas em diferentes 

épocas e lugares. Sendo assim, as instituições arquivísticas não podem e não devem ser 

compreendidas como meros depósitos ou apenas como equipamentos culturais. Contudo, para 

além de suas funções básicas de gestão e administração, estas devem pensar nas funções 

diretamente ligadas às demandas da sociedade contemporânea, sociedade esta que se apoia 

cada vez mais no mundo das tecnologias e na facilidade de acesso à informação. Em vista 

disso, uma vez respeitados e aplicados os princípios basilares da Arquivologia, as instituições 

arquivísticas cumprem o papel de garantidoras do caráter probatório dos documentos de 

arquivo, das suas relações com seus produtores e suas especificidades, promovendo o acesso 

qualificado aos documentos de arquivo por meio de novas ferramentas e canais de 

comunicação. É nesta justificativa em que se apoia este trabalho. 

Reconhecemos que as atividades essenciais da prática arquivística são a gestão, a 

preservação e o acesso aos documentos de arquivo. Segundo Bellotto: 

 

As atividades essenciais que as funções básicas dos arquivos exigem são: reunir, 

organizar, conservar e tornar acessíveis as informações contidas nos 

documentos que deles fazem parte. Ao cumprir adequadamente essas funções, os 

arquivistas possibilitam que os arquivos em que atuam possam responder aos seus 

objetivos fundamentais de servir à administração, ao direito, à cidadania e à 

historiografia. Mas, além disso, a sociedade faz dos arquivos públicos usos 

multifacetados, valendo-se dos seus documentos como registros fidedignos, 

necessários à vida civil, pessoal, profissional de seus integrantes, assim como lhe 

permitindo melhor compreender a identidade cultural de sua comunidade e a 

evolução de sua história, e o desenvolvimento das relações entre o cidadão e o 

Estado. Nesse sentido, às funções básicas dos arquivos é possível agregar funções 

secundárias, ou, preferivelmente, paralelas, relacionadas com sua aproximação 

ao público em geral, e não somente com os administradores, juristas e 

historiadores. (BELLOTTO, 2014, p. 133, grifo nosso). 

 

 A proximidade entre arquivos e sociedade, passa necessariamente pela aproximação 

do público em geral com o acervo das instituições arquivísticas. Por isso, julgamos que a 

intervenção da difusão em arquivos amplia o acesso aos seus documentos. Portanto, diante do 

exposto, a difusão em arquivos, apesar de ser considerada uma função secundária, pode e 
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deve ser caracterizada como função complementar de grande envergadura, dado que está 

totalmente vinculada ao acesso ao potencial informativo dos documentos de arquivo.  

 De acordo com Camargo (2003), o documento de arquivo funciona como equivalente 

a ação que lhe deu origem, possui estabilidade de sentido devido ao rigoroso controle 

metodológico e organizacional a que deve ser submetido em sua criação e tratamento, é parte 

de um conjunto que mantêm uma relação orgânica, não poder ser compreendido sem que se 

conheça o motivo pelo qual foi produzido, e, por essa natureza contextual, manifesta 

capacidade probatória. Ainda em conformidade com a referida autora: 

 

Antes de mais nada, é preciso lembrar que o documento de arquivo tem como traço 

característico o fato de ser produzido de forma natural e rotineira, por imperativos de 

ordem prática, sem qualquer intenção de se transformar em fonte para a história. No 

âmbito do funcionamento de uma instituição, com efeito, não resulta de um gesto 

especial de atribuição de sentido, como ocorre com os documentos de museu; ao 

contrário, tem caráter evidencial congênito, isto é, nasce para servir de instrumento 

ou prova de determinadas ações e é alheio a um eventual uso secundário que dele se 

possa fazer. Esse caráter instrumental faz-se acompanhar de outros traços marcantes. 

(CAMARGO, 2003, p. 11). 

 

 Deste modo, os Arquivos são prioritariamente equipamentos de gestão, de custódia e 

preservação de documentos. Contudo, também são dotados de uma importante função 

cultural. Para Camargo e Goulart: 

 

[...] alçados à categoria de patrimônio histórico, os arquivos partilham com as 

demais [bibliotecas e museus] uma função cultural (no sentido amplo desse 

conceito), fornecendo subsídios que permitem reconstruir a trajetória das pessoas 

jurídicas e físicas cujos documentos se preservam e, por extensão, o contexto social 

em que atuaram. (CAMARGO; GOULART, 2015, p. 27). 

 

 Por este uso multifacetado dos Arquivos, a pesquisa tem como objetivo geral a 

compreensão da importância social dos arquivos a partir do exame das experiências e 

estratégias virtuais de difusão empreendidas pelos arquivos públicos estaduais da região 

Sudeste do país. Dentre os objetivos específicos da pesquisa, sublinhamos:  

1. Apresentar a sistematização da Arquivologia enquanto disciplina científica abordando 

seus conceitos-chave; 

2.  Destacar a importância dos arquivos como lugares de custódia e preservação de 

documentos autênticos a despeito das transformações tecnológicas ocorridas; 

3. Compreender a importância social dos arquivos a partir da análise das propostas de 

difusão e ação educativa em formato virtual dos arquivos públicos estaduais da região 

Sudeste.  
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 A pesquisa se caracteriza como pesquisa qualitativa fundamentada na leitura e análise 

de trabalhos científicos que abordam os princípios arquivísticos e a importância social dos 

arquivos. Ademais, a análise das experiências empreendidas pelas instituições arquivísticas 

selecionadas pressupôs o cotejamento dos dados compulsados nos respectivos sítios 

eletrônicos. Sublinhamos que a estratégia de análise decorreu, em grande medida, em função 

das restrições de acesso às instituições decorrentes das medidas sanitárias adotadas contexto 

pandêmico. 

 O trabalho está dividido em quatro seções, além da introdução e das considerações 

finais. Na Introdução apresentamos o estudo, o problema da pesquisa, nossos objetivos e 

justificativa. Em seguida, na Seção 2 (História dos Arquivos), preliminarmente, o estudo está 

centrado em demonstrar o surgimento e a sistematização da Arquivologia enquanto disciplina 

científica de maneira cronológica e seguindo a divisão clássica quadripartite da História 

Ocidental: Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea; dando ênfase 

ao papel dos arquivos enquanto lugares de custódia e apontando que o conceito de 

publicidade dos arquivos sempre esteve presente, de forma mais ou menos acentuada. 

Posteriormente, apresentamos as correntes contemporâneas que problematizam o objeto 

científico da Arquivologia a partir do surgimento do documento digital. No desfecho desta 

seção se desenvolve uma argumentação a respeito dos conceitos-chave para a Arquivologia: 

Arquivos e Documento de Arquivo.  

Na Seção 3 (A importância social dos Arquivos) destacamos o caráter híbrido dos 

arquivos; primeiro, discutimos acerca de sua função primária: o atendimento à administração / 

gestão; segundo, debatemos sobre o seu valor testemunhal, fonte para a produção da história, 

para a pesquisa em várias áreas do conhecimento e de suporte para a memória; terceiro, 

discorremos sobre a função relacionada às garantias de direitos e de provas aos cidadãos e de 

acesso à informação. A seguir, nas seções terciárias (Difusão e ação educativa em arquivos), 

destacamos as três dimensões da difusão: editorial, cultural e educativa. Da mesma forma, são 

apresentadas as diferentes experiências desenvolvidas em países da Europa e no Brasil.  

Na seção 4 (Difusão virtual em arquivos públicos estaduais da Região Sudeste), 

analisamos as estratégias de difusão virtual das instituições arquivísticas públicas estaduais da 

região Sudeste. A partir da avaliação dos seus sítios eletrônicos, destacamos como estas 

instituições se apresentam ao público por meio das várias modalidades de difusão em arquivos 

no formato virtual. Por fim, na Conclusão, além do debate acerca da análise e avaliação, 

dissertamos sobre os objetivos atingidos e encaminhamentos ao problema da pesquisa.  
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2 HISTÓRIA DOS ARQUIVOS 

 

Com o aparecimento da escrita, nascem também os documentos, e, consequentemente, 

a criação dos arquivos e da Arquivologia. Ainda que, segundo Cruz Mundet (2003), haja 

evidente distância no tempo entre o aparecimento dos documentos e dos arquivos e a 

sistematização da ciência arquivística, é indissociável a ligação entre objeto e a ciência que o 

estuda. A partir de então, surge a necessidade de organizá-los e conservá-los para que 

houvesse uma expansão do conhecimento/consciência e da história do mundo. 

Compreender a evolução histórica dos arquivos é uma tarefa crucial, visto que os 

arquivos retratam a sociedade, refletem a história e estrutura das instituições da qual fazemos 

parte, onde se dá a vida social registrada. Além disso, a partir desta perspectiva histórica de 

evolução dos arquivos, iremos perceber as diferentes funções desempenhadas pelos arquivos 

ao longo do tempo, acompanhar como a conjuntura social influenciou no desenvolvimento 

dos arquivos, compreender como os arquivos se firmaram como lugares de custódia e 

depreender que estes são instrumentos a serviço da administração, mas também, da sociedade, 

educação e cultura.  

 

 

2.1 BREVE HISTÓRIA DOS ARQUIVOS E DA ARQUIVOLOGIA 

 

Para a consecução da tarefa de melhor compreender o surgimento, as sucessivas 

mudanças históricas e a consolidação dos arquivos; utilizaremos como referência os trabalhos 

de Louise Gagnon-Arguin (1998), José Ramón Cruz Mundet (2003), Luís Reis (2006), 

Margareth da Silva (2017), Clarissa Moreira dos Santos Schmidt e Renato de Mattos (2020). 

E para fins didáticos, a cronologia a ser seguida será estruturada considerando a divisão 

clássica da história Ocidental: Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade 

Contemporânea. Por sua vez, cumpre assinalar que a nomeação dos períodos em nossa 

cronologia não é a mesma utilizada pelos autores citados. Cada um deles se utiliza de suas 

próprias denominações, porém as balizas cronológicas são as mesmas. 

A história dos arquivos tem início com as origens da escrita junto às civilizações do 

Crescente Fértil (4 mil – 2 mil a.C.). Este período ficou conhecido como a era dos “arquivos 

de palácio”. Pois, os arquivos estavam localizados em templos e palácios, junto das classes 

dirigentes. Segundo Mattos e Schmidt (2020, p. 29), “Durante a Antiguidade (até o século V), 

ao arquivo atribuía-se o lugar no qual se guardavam os documentos, sendo os templos e 
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palácios das antigas civilizações alguns desses locais”. Depreende-se daí a importância 

administrativa de tais documentos, dado que estes ficavam bem próximos dos seus criadores 

ou proprietários. As atividades exercidas estavam profundamente atreladas ao poder real e 

religioso. No Egito, por exemplo, os faraós exerciam um poder único, refletiam a autoridade 

dos deuses e a autoridade política. Dessa forma, a administração era centralizada. O suporte 

utilizado para os seus documentos eram as placas de argila. Desde essa época, já existiam 

pessoas que exerciam algumas funções que são características do trabalho do arquivista de 

hoje, como por exemplo, à preparação, tratamento e conservação de documentos. Tais pessoas 

eram funcionários que pertenciam à elite que sabia escrever e que exerciam funções 

administrativas a serviço do rei. De acordo com Cruz Mundet (2003), temos conhecimento de 

que as civilizações pré-clássicas possuíam fundos documentais extremamente organizados. 

Mas não temos o conhecimento arquivístico de como foi realizada a sistematização de tais 

fundos; pois, nosso conhecimento provêm de fontes indiretas, como as escavações 

arqueológicas que não se preocuparam em reconstituir a sua organização e os critérios 

empregados em analisar a sua evolução. Estavam mais interessados em recuperar os textos. 

Tal conhecimento indireto, também é proveniente dos historiadores clássicos e das inscrições 

epigráficas. 

As civilizações greco-romanas (2 mil a.C. – 476 d.C.), igualmente às civilizações pré-

clássicas, davam grande importância aos arquivos. Isto pode ser observado pela existência de 

servidores específicos por sua custódia, bem como, a localização destes.  Na Grécia, os 

magistrados da cidade eram responsáveis pela administração e defesa das leis, os documentos 

produzidos por eles eram depositados no Archeion, local onde ficavam conservados leis, 

decretos, atas das assembleias dos cidadãos e etc. Os arquivos eram considerados lugares de 

proteção e de validação de documentos. Para Silva (2017, p. 102), “A palavra grega archeîon 

significava o lugar, os documentos e as pessoas responsáveis pela sua custódia”. Os 

documentos eram essenciais para a administração, para a gestão do poder e para o 

reconhecimento de direitos. Na Grécia aparece o conceito de publicidade dos documentos 

ligada a noção de cidadania. Segundo Brenneke:  

 

[...] os arquivos atenienses se caracterizavam pela publicidade e pela exposição ao 

público dos documentos, como leis, tratados políticos, lista de vencedores. O 

arquivo no Metroon era um arquivo de emissão, cuja finalidade principal era a 

divulgação dos documentos. Essa ampla acessibilidade correspondia à própria 

origem do arquivo e ao caráter público do material legislativo. (BRENNEKE, 1968 

apud SILVA, 2017, p. 104). 

 



15 

 

Em Roma, os tabularia (responsáveis por cargos administrativos), arquivavam e 

depositavam os documentos no Tabularium, aí era possível encontrar documentos tais como: 

autos jurídicos, legislações, atas dos principais departamentos do governo e etc. Tais 

documentos tinham utilidade jurídica e administrativa. A grande contribuição romana tanto 

para o Direito quanto para os arquivos foi a compilação de um código jurídico, o Código de 

Justiniano, que estabeleceu o valor probatório do documento escrito. Existem alguns pontos 

de confluência entre a civilização grega e a civilização romana, como por exemplo, o 

estabelecimento do princípio de autenticidade documental. Os documentos guardados no 

Archeion ou no Tabularium eram considerados autênticos por estarem armazenados nos 

arquivos públicos. Nas duas civilizações também aparecem os conceitos de arquivo como 

lugar e o conceito de publicidade dos documentos. Conforme Silva (2017, p. 117), “[...] o 

Corpus Iuris Civilis estabeleceu juridicamente o arquivo como lugar, o qual deve ter um 

responsável para garantir a inviolabilidade dos documentos, como também facultar o seu 

acesso, pois estes são as memórias das ações e feitos dos cidadãos romanos”. E mais à frente 

prossegue:  

 

[...] o lugar era fundamental para a definição romana de arquivo, onde se conferia 

credibilidade aos documentos. Estes eram presumidamente verídicos se estivessem 

sob a custódia desse lugar e sob a responsabilidade de um funcionário autorizado. O 

lugar era o edifício construído, de forma que as diferentes instituições pudessem ter 

acesso e transferir os seus documentos, e que oferecia a proteção necessária para a 

sua conservação. (SILVA, 2017, p. 117-118). 

 

Tanto as civilizações do Crescente Fértil, que também podem ser chamadas de 

civilizações pré-clássicas, quantos às civilizações greco-romanas estão inseridas em nossa 

linha do tempo no que denominamos: Antiguidade.  

 Com a chegada da Idade Média, que abrange o período que vai do século V até o 

século XV, num primeiro momento observaremos um recuo em relação ao tratamento que os 

arquivos recebiam durante a Antiguidade. A tendência de ruralização e o parcelamento dos 

territórios irá provocar uma significativa fragmentação social e queda no nível cultural da 

população. A administração feudal do período alto-medieval será caracterizada por ter uma 

autoridade autônoma em cada território fracionado, provocando uma enorme descentralização 

administrativa e uma fraca organização arquivística. Esta administração também será marcada 

por renegar o documento escrito e estará sujeita a uma constante dispersão de seus fundos 

documentais, pois, os tribunais alto-medievais eram itinerantes. Apenas com o avançar da 

Idade Média é que os reinos se expandem, e, assim sendo, os territórios se alargam 
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constituindo estruturas administrativas multifacetadas. Logo, a contar daí, é que perceberemos 

uma evolução dos arquivos, que terá como marco o século XII. Esta evolução estará 

profundamente atrelada ao início do movimento de urbanização e, consequentemente, 

aumento das atividades econômicas e sociais; que provocará uma intensa transformação da 

organização social da humanidade. O aumento da complexidade de tais atividades, acarretará 

numa modificação dos serviços administrativos e promoverá uma guinada nos procedimentos 

de organização dos arquivos. A partir daí, observaremos um exponencial aumento na 

produção de documentos, principalmente dos documentos correntes; e, o surgimento de 

documentos de tipos diplomáticos mais simples. Fazendo com que haja uma utilização de 

técnicas que antes estavam em desuso e provocando a recuperação do ato documentado 

(influência do Direito Romano) como fundamento de sua organização jurídico-política. Neste 

sentido, Gagnon-Arguin, evidencia que: 

 

Por volta do século XII intensificam-se as atividades relativas aos ‘actos ou peças 

que constituem títulos para a posse de terras e direitos’. Estes actos tinham a forma 

de ‘diplomas’ cujo acervo constitui o ‘Tesouro dos Diplomas’ (Trésor des chartes) 

ou ‘cartório’. Este Tesouro contém ‘títulos fundamentais [de] domínios e [de] 

direito: privilégios pontifícios, contratos de casamento e testamentos, tratados, actos 

de homenagem e de investidura, reconhecimentos dominiais, relatórios de direitos, 

e, pouco depois, conquistas e contas, tudo documentos a que se pode recorrer para 

informação ou para prova’. Trata-se, pois de séries de documentos relativos aos 

negócios de cada um dos proprietários, quer este seja senhor, príncipe ou prior de 

mosteiro. (GAGNON-ARGUIN, 1998, p. 36).  

 

 Portanto, este período ficou conhecido como a “era dos diplomas” (Trésor des 

chartes). E, apesar de no início desta época acontecer um esfacelamento da estrutura 

administrativa romana, resultando no desaparecimento da noção clássica de “arquivo 

público”; mesmo com o avançar dela, com a transfomação dos métodos administrativos, com 

o aumento da complexidade administrativa, com o incremento de documentos de tipos 

diplomáticos diversos (coleções documentais da Coroa, privados, esclesiáticos e de entes 

locais); a noção de arquivo público permaneceu ausente. Todavia, a autenticidade continuou 

atrelada ao local onde os arquivos estavam depositados. Porém, daí em diante, conforme Cruz 

Mundet, foram acrescidas mais algumas características à noção de autenticidade:  

 

A extinta noção de arquivo público foi substituída pela autenticidade de duas 

maneiras diferentes. Por um lado, a autenticidade de um documento se dava em 

função de certas formalidades diplomáticas, tais como a redação, a autoridade de 

proveniência e o selo, enquanto representação física e notória da autoridade que lhe 

havia expedido. Como os documentos reais e imponentes em sua jurisdição foram, 

em todos os casos e circunstâncias, autênticos, uma confirmação por parte dessas 
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autoridades conferiu tal caráter àqueles que eram emanados de indivíduos e 

corporações. 

Por outro lado, a necessidade de autenticar atos privados foi um elemento decisivo 

para o restabelecimento da instituição notarial que, como depositária da fé pública, 

confere autenticidade aos seus documentos na áreas de direito privado, processual, 

administrativo e comercial. (CRUZ MUNDET, 2003, p. 33, tradução nossa). 

 

 A Idade Moderna abarca o século XVI até a Revolução Francesa (1789) e ficou 

conhecida como a “era dos arquivos como arsenal de autoridade”. Este período é 

caracterizado pela constituição dos Estados Modernos, que por natureza, são centralizadores 

do poder. Por consequência, irá surgir o conceito de arquivos de Estado e a documentação de 

arquivo será aplicada como fonte de poder. Esta época também será caracterizada por uma 

gigantesca centralização dos arquivos e da administração. A Espanha será pioneira na 

concentração dos fundos documentais dispersos e seu modelo será ampliado a outros países. 

De acordo com Reis:  

 

A criação do Arquivo de Simancas em 1540, em Espanha por ondem de Carlos V, 

considerado o Arquivo Moderno do Estado Espanhol, é de facto um sinal bastante 

significativo do novo sistema administrativo. Este arquivo é considerado como o 

primeiro exemplo de um Arquivo de Estado. Mais tarde, iremos assistir à criação do 

Arquivo Secreto do Vaticano em 1611, e ainda na Espanha o Arquivo das Índias, em 

1788, eles também exemplares de Arquivos de Estado. (REIS, 2006, p. 6). 

 

Segundo Cruz Mundet (2003), a concentração de arquivos em grandes depósitos e a 

instituição dos arquivos centrais trouxe uma inovação no âmbito dos arquivos: o 

estabelecimento da periodicidade das transferências. Além disso, ficou claro que os arquivos 

são instrumentos de informação para o exercício do poder e dos direitos do Estado. Os 

arquivos adquirem uma grande importância para o governo e para a administração. O 

Regulamento de Simancas irá instituir o princípio do sigilo (proibição de acesso e 

comunicação sem autorização real) e incomunicabilidade. De acordo com Silva: 

 

Esse arquivo, porém, não é mais um lugar na pólis, cuja característica principal era a 

comunicabilidade e a publicidade dos documentos, sendo um instrumento do 

cidadão. Na Idade Moderna, o arquivo é um instrumento do monarca no exercício 

dos seus poderes, e ocupa um lugar na estrutura burocrática, controlado por um 

funcionário de confiança do soberano, cuja finalidade principal é a garantia dos 

direitos do soberano sobre o seu território e os seus súditos. (SILVA, 2017, p. 148). 

 

Os arquivos irão assumir o papel de legitimar os sistema monárquico absolutista e 

assumirão uma função jurídica do poder.  
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[...] Na Idade Moderna, os arquivos são públicos no sentido de pertencerem à esfera 

do Estado, o qual é dominado por uma autoridade soberana. Os súditos, como não 

são cidadãos, devendo obediência ao poder soberano, não têm direito de consultar e 

usar livremente os documentos. (SILVA, 2017, p. 161). 

 

Ainda assim, durante a Idade Moderna, permance a concepção de arquivo como lugar. 

E há também a articulação da custódia com a autenticidade; mais o acréscimo de se pensar 

numa organização física / intelectual e na relação dos documentos com os outros documentos 

que já são considerados autêncticos. O jurista alemão Fritsch, citado por Silva, argumenta que 

quatro pontos a respeito da autenticidade dos documentos devem ser levados em 

consideração: 

 

O primeiro diz respeito ao lugar, para o qual eles foram destinados, que deve 

pertencer a uma autoridade soberana pública. O segundo ao funcionário, que 

encaminhou os documentos para o arquivo, devendo ser um funcionário público. O 

terceiro que os documentos fossem colocados, tanto fisicamente (pela localização) 

como intelectualmente (pela descrição), entre documentos autênticos. O quarto 

ponto se refere à associação entre os documentos, a qual não podia ser rompida. 

(FRITSCH, 1664 apud SILVA, 2017, p. 162-163). 

 

Porém, essa interpretação dos arquivos como lugares de custódia, aliados a 

autenticidade e a relação entre os documentos (prenúncio do vículo arquivístico); não foi a 

predominante em tal período. Contudo, mais à frente, servirá como base para importantes 

teóricos da Arquivologia. Em conformidade com Cruz Mundet (2003), notamos que a 

interpretação predominante ao longo da Idade Moderna, foi a da historiografia que passou a se 

interessar pela documentação arquivística original. Em função disso, ao longo dos séculos 

XVII e XVIII, vai emergir uma forte erudição histórica (os arquivos vão adquirir utilidade 

para a história). Nesse sentido, vários autores irão contribuir com novas abordagens teórico-

práticas que culminarão no desenvolvimento da Paleografia e da Diplomática, que serão 

responsáveis pela busca e investigação da autenticidade e características dos documentos 

permanentes. Haverá um aumento significativo na produção de tratados arquivísticos, no 

entanto, tais autores irão organizar os documentos por critérios temáticos, seguindo premissas 

da Biblioteconomia, levando à desestruturação e dispersão de importantes fundos 

documentários. Este foi um aspecto negativo do trabalho arquivístico durante a Idade 

Moderna. Contudo, um aspecto marcante deste período que merece ser mencionado é que 

muitos arquivistas deste tempo produziram inventários completos que nos dão acesso à 

documentação. Ou seja, a descrição foi o ponto forte do trabalho arquivístico da época.  

Durante a Idade Contemporânea, que tem como marco inicial a Revolução Francesa 

(1789) e que perdura até os dias de hoje, a noção de arquivos passou por uma grande mudança 
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e estes assumiram uma nova funcionalidade. No contexto francês, em fins do século XVIII, os 

arquivos serão estruturados em um sistema nacional. Isto ficará bem claro quando da criação 

dos Archives Nationales de France, que demonstra um desejo de centralização dos 

documentos e o reconhecimento da responsabilidade do Estado pela conservação dos 

documentos de interesse. É importante salientar que: “os arquivos propriamente ditos nunca 

serão totalmente centralizados em Paris, mas a criação de arquivos departamentais e dos 

Archives Nationales de France em Paris constitui a expressão dessa centralização, se não 

física, pelo menos administrativa”. (GAGNON-ARGUIN, 1998, p. 41). Além disto, os 

arquivos de Estado passarão a ser os arquivos da Nação e estarão a serviço do Estado de 

Direito e da Soberania Nacional. Os arquivos serão vistos como garantidores dos direitos e da 

soberania dos cidadãos. Uma grande referência será a Lei do 7 do Messidor (1972), tal lei 

constituiu os arquivos como depósitos centralizados de documentos abertos a todos os 

cidadãos, abandonando a noção de arquivos como privilégio dos órgãos de poder. E, 

apontando para o prenúncio do princípio de acesso público aos documentos de arquivo e para 

a concepção do direito à igualdade social.  

A historiografia atrelada aos documentos de arquivos irá atingir o seu ápice no século 

XIX. Com a formação dos Estados Nacionais, os documentos históricos servirão de matéria-

prima para a construção das identidades nacionais. Este século será profundamente marcado 

pela renovação históriográfica, que deixará um resultado bem marcante na profissão 

arquivística até os dias de hoje: a dissociação dos arquivos históricos e administrativos, a 

segmentação dos fundos para a história e a cultura e os fundos para a administração. De 

acordo com, Gagnon-Arguin (1998): 

 

‘Entre 1830 e 1850, de arsenal tradicional do poder, os Arquivos [sic] transformam-

se em laboratórios da história’. Com o nascimento dos movimentos nacionalista e 

romântico, o interesse pelo passado e o regresso às fontes favorecem a exploração 

dos antigos arquivos já recolhidos. Os arquivistas irão deixar as suas actividades 

junto das administrações para se voltarem de preferência para o tratamento e muitas 

vezes para a análise dos documentos antigos. ‘Preocuparam-se com o passado, 

esquecendo-se de que o presente viria a ser, por seu turno, um passado’. Os arquivos 

continuam a ser uma fonte privilegiada para nos mostrarem o conteúdo das nossas 

raízes. (GAGNON-ARGUIN, 1998, p. 34).  

 

 Em vista disso, os documentos que em outras épocas desempenhavam mais fortemente 

um papel administrativo e jurídico, ganharão, a partir deste momento, mais uma nova 

atribuição: a função de testemunho para a constituição da história. Assim sendo, este novo 

período da arquivologia ficará marcado como a “era dos arquivos como laboratórios da 

história”. Conforme Duranti citada por Silva: 
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Os arquivos perderam sua função admnistrativa e legal de reconhecer, declarar e 

garantir a autenticidade dos documentos sob sua custódia. No entanto, permaneceu 

sua função simbólica, e passaram a ser vistos como símbolo das novas nações, 

representando o lugar, onde um passado comum poderia ser encontrado, que 

justifica um presente compartilhado. Isso ocorreu em cada território tocado pela 

Revolução Francesa e pela conquista napoleônica. (DURANTI, 1993, p. 50 apud 

SILVA, 2017, p. 167). 

 

 O século XIX, por outro lado, representará a grande virada rumo à sistematização da 

ciência arquivística. Pois, segundo Cruz Mundet (2003), em 1841, será enunciado o Princípio 

de Respeito aos Fundos, pelo historiador francês Natalis de Wailly, Chefe da Seção 

Administrativa dos Arquivos Departamentais do Ministério do Interior da França. Quando 

este elabora a circular de 24 de abril, assinada pelo Ministro Duchatel.  

 

Da aplicação deste princípio, se derivam três premissas que, embora não sejam 

absolutamente novas, de agora em diante estarão indissociavelmente ligados à noção 

de fundo de arquivo: 

a) Todo fundo é o produto natural da atividade de uma entidade, pessoa física ou 

jurídica; consequentemente, é imprescindível identificar o autor, sua natureza, 

estrutura e área de atividade. 

b) A concepção de um fundo não se dá pelo uso - jurídico-administrativo ou 

histórico-cultural - dos seus documentos, mas antes pela sua estrutura interna, que se 

dá pela entidade que a criou e pela forma como esses documentos foram gerados ao 

longo do tempo, no desenvolvimento das suas próprias funções . 

c) Consequentemente, a estruturação de um fundo de acordo com o princípio da 

proveniência, exige o conhecimento dos procedimentos administrativos do autor 

‘algo que sempre esteve implícito no trabalho arquivístico, exceto no período que 

poderíamos chamar de sistemático’, bem como de sua própria evolução histórica. 

(CRUZ MUNDET, 2003, p. 48, tradução nossa). 

 

Segundo Douglas (2017), o Princípio de Respeito aos Fundos, surge na França e dá 

origem à ideia de fundos. Havia a preocupação em respeitar os fundos, porém, internamente o 

modelo preconizava que os documentos fossem classificados por assunto. Já, o Principío da 

Proveniência, nasceu na Prússia (atual Alemanha), em 1881, quando Heinrich von Sybel, 

diretor dos Arquivos Secretos da Prússia, lançou normas que foram redigidas por Max 

Lehman. Essas normas continham as instruções de não misturar documentos de uma unidade 

administrativa com outros e, internamente, os documentos eram organizados seguindo a 

ordem dada por seus criadores (ordem original). Portanto, reconhecemos que o Princípio de 

Respeito aos Fundos e o Princípio da Proveniência não são sinônimos e que em suas origens 

nasceram de formas distintas e em diferentes lugares da Europa. Contudo, tais princípios 

convergem para algumas semelhanças e o segundo foi responsável pelo alargamento do 

primeiro. Em vista disso, concordamos com a autora quando esta cita Peter Horsman: 
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Esse princípio pode ter uma aplicação externa, ou seja, respeitar o fundo tal como 

foi produzido, seja por um indivíduo, por um grupo ou por uma instituição como um 

todo. Chamamos isso de Respect des fonds. O Princípio da Proveniência também 

pode ser aplicado internamente, respeitando a ordem original dada aos documentos 

pela administração que os criou. (HORSMAN, 1994, p. 51 apud DOUGLAS, 2017, 

p. 47). 

 

Dessa maneira, a conciliação de tais princípios, irá formar o princípio fundamental da 

arquivologia e sua aplicação será generalizada a outros países. Tal princípio irá possibilitar o 

desenvolvimento de todo o arcabouço teórico da ciência arquivística moderna. Também irá 

preconizar o início da organização dos arquivos segundo o método que se baseia na natureza 

das coisas, pondo um fim na organização conforme uma ordem teórica. Impactando na 

diferenciação do trabalho/fazer arquivístico do trabalho/fazer biblioteconômico. Mais a frente, 

em 1898, será lançada a primeira obra técnica direcionada para a organização dos fundos de 

arquivo, o Manual de Arranjo e Descrição dos Arquivos, elaborado pelos arquivistas 

holandeses S. Muller, J.A. Feith e R. Fruin. O manual é um verdadeiro marco teórico da área 

e contribuiu para a consolidação da Arquivologia como disciplina científica.  

 Com o advento do século XX, principalmente a partir de meados dele, surgem as 

novas tecnologias da informação e se consolidam regimes democráticos ao redor do mundo. 

Por isso, novas questões serão colocadas à ciência arquivística e aos arquivistas. Estes terão 

de dar conta dos problemas de crescimento exponencial da produção de documentos e do 

tratamento de novos suportes para os documentos. Portanto, a Arquivologia e os arquivistas 

irão voltar-se às preocupações da Idade Média e Idade Moderna para com os arquivos, 

reavivando o papel de colaboração da administração, a fim de assegurar eficácia 

administrativa frente a intensa massa documental que surge indiscriminadamente; vão 

estabelecer tratamentos adequados à documentação em novos suportes; e, afirmar o 

atendimento aos novos usuários dos arquivos, que a partir de agora, além dos pesquisadores 

voltados para a investigação histórica, também terão como usuários, os cidadãos em geral, em 

busca dos arquivos para o exercício da cidadania e com fins científico-culturais. Dando 

seguimento, entre o final do século XX e início do século XXI, ocorrerá um alargamento do 

objeto de estudo da Arquivologia. Em razão do surgimento do documento eletrônico / digital, 

novas respostas e abordagens contemporâneas que problematizam o objeto científico da 

Arquivologia foram e são desenvolvidas. Para Mattos e Schmidt (2020), tais abordagens 

contemporâneas são chamadas de correntes, e, são resultados de processos históricos e 
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transformações nos ciclos sociais. Ainda de acordo com os referidos autores, destacamos seis 

correntes:  

1. Records Continnum – surge na Austrália, na primeira metade da década de 1990 e é 

um modelo desenvolvido pensando o ambiente digital, criado para resolver a gestão de 

documentos no país sem a segmentação entre os documentos correntes e permanentes. 

Tem como objeto científico a informação gerada pelos processos.  

2. Pós-Custodial – surge em Portugal, no final da década de 1990 e entende a 

Arquivologia como uma área técnica da Ciência da Informação, por conta disso, dá 

ênfase para a informação e para o acesso. Tem como objeto cientifico a informação 

social.  

3. Arquivística Integrada – corrente anglo-canadense do final da década de 1980, tal 

corrente se propõe a ser um contraponto ao modelo americano que divide o gestor de 

documentos e os arquivistas. Coloca um ponto final nessa fragmentação e passa a 

considerar a gestão de documentos como um todo. Seu objeto científico é a 

informação orgânica registrada.  

4. Diplomática Arquivística ou Contemporânea – corrente ítalo-canadense surgida no 

final da década de 1980, tem como alicerce os pressupostos e autores clássicos da 

Arquivologia. Se apoia fortemente na concepção do documento como um subproduto 

de uma atividade/ação, nas características dos documentos de arquivo, no seu forte 

apelo probatório e na diplomática aplicada aos documentos contemporâneos. Não nega 

as concepções clássicas, pelo contrário, aprimora tais concepções para aplicá-las aos 

documentos digitais. Tem como objeto científico o documento de arquivo. 

5. Arquivística Pós-Moderna – corrente franco-canadense do final da década de 1980. 

Tem como objeto científico a informação gerada por processos administrativos. 

Portanto, tal informação deve ser organizada com vistas a recuperar o contexto de 

produção dos documentos, diferentemente da corrente anterior, seu cerne é o processo 

que gerou a informação contida nos documentos. 

6. Tipologia Documental e Identificação – corrente desenvolvida por autores da Espanha 

e do Brasil, com foco nos tipos documentais mais utilizados. Tem como objeto 

científico o arquivo, enquanto conjunto de documentos de arquivos, além de pensar o 

documento de arquivo como resultado das ações e atividades.  
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A partir da breve caracterização das correntes arquivísticas contemporâneas, 

observamos divergências e também convergências. Consideramos que esta profusão de 

correntes são reflexo do pensamento científico que está em constante processo de análise, 

avaliação e evolução. Não supomos que seja algo negativo, contudo, que seja fruto da 

experiência do fazer-saber das instituições sociais organizadas conforme as peculiaridades 

regionais e culturais de cada lugar. Para este trabalho, entendemos que o objeto científico da 

Arquivologia é o documento de arquivo, pois consideramos que este contexto de produção 

socio-histórico é bem forte na tradição arquivística brasileira. Não excluindo importantes 

contribuições das demais correntes. E prezando principalmente pelo contexto de produção 

documental, ou seja, a ação que deu origem ao documento, não ao seu conteúdo ou assunto; a 

autenticidade e a sua capacidade probatória. 

 

 

2.2 CONCEITOS ARQUIVÍSTICOS 

 

Os arquivos nasceram da necessidade do ser humano de criar registros. Portanto, no 

decorrer da primeira seção, acompanhamos a importância dos arquivos perante aos diversos 

contextos/períodos pelas quais a civilização ocidental viveu desde que os primeiros registros 

surgiram. Todas as mudanças políticas, sociais e culturais ocorridas, refletem nas diversas 

funcionalidades atuais dos arquivos; e mais, retratam a própria sociedade que os produz. De 

acordo com Reis (2006, p. 3), “Os arquivos constituem desde sempre a memória das 

instituições e das pessoas, e existem desde que o Homem fixou por escrito as suas relações 

como ser social”. Isto posto, em primeiro lugar, vamos entender o que são os arquivos, do que 

eles são constituídos, por quem e para que são produzidos, e, para o que/quem estão a serviço. 

Em segundo lugar, vamos entender o que é um documento de arquivo, quais são as suas 

especifidades e seus atributos.  

 

 

2.2.1 Arquivos 

 

 O termo “Arquivo” foi objeto de reflexão por parte de vários autores da área e se 

encontra presente de forma considerável na literatura arquivística. A seguir, veremos algumas 

definições do termo:  

 De acordo com o Manual dos Arquivistas Holandeses: 
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Arquivos é o conjunto de documentos escritos, desenhos e material impresso, 

recebido ou produzido oficialmente por determinado órgão administrativo ou por um 

de seus funcionários, na medida em que tais documentos se destinavam a 

permanecer na custódia deste órgão ou funcionário. (MANUAL DE ARRANJO E 

DESCRIÇÃO DE ARQUIVOS, 1973, p. 13). 

 

 Conforme H. Jenkinson, os arquivos:  

 

São documentos acumulados por um processo natural no curso da tramitação de 

questões de qualquer tipo, públicas ou privadas, em qualquer data, e mantidos 

posteriormente para sua consulta, sob a custódia das pessoas responsáveis pelos 

assuntos em questão ou seus sucessores. (JENKINSON, 1947 apud CRUZ 

MUNDET, 2003, p. 91, tradução nossa). 

 

 Segundo, T. R. Schellenberg, os arquivos são definidos como: 

 

Os documentos de qualquer instituição pública ou privada que hajam sido 

considerados de valor, merecendo preservação permanente para fins de referência e 

de pesquisa e que hajam sido depositados ou selecionados para depósito, num 

arquivo de custódia permanente. (SCHELLENBERG, 2006, p. 41). 

 

 No Brasil, a Lei 8.159 de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de 

arquivos públicos e privados, define arquivos como: 

 

Art. 2º - Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e 

entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem 

como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos 

documentos. (BRASIL. Lei 8.159/1991, art. 2º).  

 

 Em conformidade com Richard Pearce-Moses, no A Glossary of Archival and Records 

Terminology, destacamos cinco definições de arquivos: 

 

1. Documentos criados ou recebidos por uma pessoa, família ou organização, 

pública ou privada, na condução de seus negócios e preservados devido ao valor 

permanente incluso nas informações que contêm ou como evidência das funções e 

responsabilidades de seu criador, especialmente aqueles documentos mantidos 

usando os princípios de proveniência, ordem original e controle coletivo; registros 

permanentes.  

2. A divisão dentro de uma organização responsável por manter os documentos de 

valor permanente.  

3. Uma organização que coleta os documentos de indivíduos, famílias ou outras 

organizações; uma coletora de arquivos. 

4. A disciplina profissional de administração de tais coleções e organizações. 

5. O edifício (ou parte dele) que abriga coleções de arquivos. (PEARCE-MOSES, 

2005, p. 30).  

 

 E, em concordância com Bruno Delmas: 
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Os “Arquivos” (com “A” maiúsculo) são as instituições ou os serviços que têm 

como missão reunir e conservar os documentos de arquivo, tornando-os acessíveis. 

São também os edifícios que abrigam numerosos arquivos (com “a” minúsculo), 

entendidos como conjuntos de documentos, bem como todos os serviços 

encarregados de sua gestão. (DELMAS, 2010, p. 56).  

 

 Todas as definições acima convergem para alguns pontos em comum. São eles:  

1. Consideram arquivos como sendo conjuntos documentais,  

2. Constituídos de documentos, 

3. Produzidos por instituições públicas ou privadas, pessoas e/ou famílias, 

4. Produzidos para registrar as atividades de entidades, pessoa física ou jurídica e 

famílias, ou seja, como serventia primordial à administração; e, inerentemente, para 

fins de pesquisa e divulgação cultural.  

Nas duas últimas definições podemos perceber como o conceito de arquivo é 

polissêmico, ou seja, existem outras significações e são permitidas algumas outras 

interpretações do que sejam arquivos. Pois, nele também estão incluídas a noção de arquivos 

como instituição (órgão institucional que guardam e conservam documentos), como 

instalações (locais onde o acervo arquivístico deverá ser conservado) e como serviços.  

 

 

2.2.2 Documento de Arquivo 

 

 Schellenberg, define documento de arquivo como:  

 

Todos os livros, papéis, mapas, fotografias ou outras espécies documentárias, 

independentemente de sua apresentação física ou características, expedidos ou 

recebidos por qualquer entidade pública ou privada no exercício de seus encargos 

legais ou em função das suas atividades, e preservados ou depositados para 

preservação por aquela entidade ou por seus legítimos sucessores como prova de 

suas funções, sua política, decisões, métodos, operações ou outras atividades, ou em 

virtude do valor informativo dos dados neles contidos. (SCHELLENBERG, 2006, p. 

41). 

 

Rousseau e Couture (1998) compreendem o documento de arquivo como o: 

 
[...] conjunto constituído por um suporte [...] e pela informação que ele contém, 

utilizáveis para efeitos de consulta ou como prova. [...] Documentos que contêm 

uma informação seja qual for a data, forma e suporte material, produzidos ou 

recebidos por qualquer pessoa física ou moral, e por qualquer serviço ou organismo 

público ou privado, no exercício da sua actividade. (COUTURE; ROUSSEAU, 

1998, p. 137). 
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 Pois então, os documentos de arquivo são instrumentos que permitem a execução de 

funções e de atividades por parte de sua entidade produtora. São originados de uma ação e 

comprovam a atividade que lhe deu origem, são acumulados em razão de sua funcionalidade e 

viabilizam ações rotineiras. Os documentos de arquivo passam por etapas: a fase corrente – 

quando os documentos ainda são usados pelos agentes de sua criação; fase intermediária – 

quando os documentos já cumpriram a sua finalidade prática de criação, porém são 

preservados por motivos de precaução; e, a fase permanente – quando os documentos 

adquirem novas funções, que são diferentes das funções pelas quais foi criado. A partir de 

então, tais documentos terão usos para a pesquisa, para historiadores e para o cidadão comum. 

Segundo Gagnon-Arguin (1998), a divisão dos documentos em etapas teve origem nos 

Estados Unidos, no início do século XX, com o objetivo de solucionar o problema da massa 

documental crescente. Para ela: “A abordagem das três idades assenta nas etapas de vida dos 

documentos. Na idade activa, o documento serve regularmente a administração; na idade 

semiactiva, é utilizado ocasionalmente, e na idade inactiva, é destruído ou conservado de 

modo permanente”. (GAGNON-ARGUIN, 1998, p. 53).  

 Os documentos de arquivo carregam consigo especificidades marcantes, conforme 

Delmas (2010, p. 58), “[...] os documentos de arquivo pertencem a conjuntos solidários 

organizados segundo as necessidades de cada ação, e não por uma escolha arbitrária. Formam 

conjuntos orgânicos”. Isto é, pertencem a conjuntos solidários pois são entendidos somente 

em conjunto com outros; não por uma escolha arbitrária ou artificial, dado que a origem do 

seu acervo é realizada dentro de um processo natural de atividade executada por seu produtor; 

são conjuntos orgânicos, posto que, são conjuntos diversificados de documentos que possuem 

um mesmo contexto de produção. E para a percepção dos documentos de arquivo como parte 

de um conjunto, se faz necessária a observação das funções que tais documento 

desempenham, independentemente de sua dispersão material. Pois, os documentos, quando 

reunidos, restabelecem intelectualmente um fundo. Conceito este, entendido como: “Cada 

conjunto orgânico reunindo os documentos de um indivíduo ou de uma instituição é 

denominado ‘fundo de arquivo’. Um fundo preserva juntos todos os documentos solidários, 

guardados no estado e no contexto em que foram produzidos”. (DELMAS, 2010, p. 62).  

Ademais, para uma compreensão mais acertada a respeito dos arquivos, precisamos 

nos atentar para alguns atributos dos documentos de arquivo. São eles: imparcialidade, 

autenticidade, naturalidade, vínculo arquivístico (inter-relacionamento) e unicidade. Silva 

(2017) destaca que na definição de documentos de arquivo de Jenkinson os dois primeiros 

atributos mencionados já estariam presentes, na primeira parte se manifesta o atributo: 
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imparcialidade; e, na segunda parte (grifada) se revela o atributo: autenticidade. Para 

Jenkinson: 

 

Um documento dito como pertencente à classe dos arquivos é aquele elaborado ou 

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

da qual tomou parte e subsequentemente preservado sob sua custódia e para a 

sua própria informação pela pessoa ou pessoas responsáveis por aquela por 

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

SILVA, 2017, p. 174-175, grifo nosso). 

 

Os documentos são considerados imparciais, pois, são fiéis aos fatos e ações que 

demonstram. Ou seja, são produzidos com um objetivo primário simples, sem 

intencionalidade, para cumprir a razão imediata de sua criação, sem se pensar em usos 

futuros. Como atesta Duranti (1994, p. 50), “[...] as razões por que eles são produzidos (para 

desenvolver atividades) e as circunstâncias de sua criação (rotinas processuais) asseguram que 

não são escritos ‘na intenção ou para informação da posteridade’ [...]”. No que diz respeito à 

autenticidade, este atributo está estreitamente ligado às responsabilidades dos arquivistas, já 

que, estes seguem procedimentos administrativos precisos quanto à criação e/ ou recebimento, 

tratamento, manutenção, custódia e preservação dos documentos. Conforme Duranti: 

 

Os documentos são autênticos porque são criados tendo-se em mente a necessidade 

de agir através deles, são mantidos com garantias para futuras ações ou para 

informação, e “são definitivamente separados para preservação, tacitamente julgados 

dignos de serem conservados’ por seu criador ou legítimo sucessor como 

‘testemunhos escritos de suas atividades no passado’. (DURANTI, 1994, p. 51).  

 

São “naturais”, dado que, são acumulados naturalmente no decorrer do exercício de 

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

acumulados naturalmente nos escritórios em função dos objetivos práticos da administração”. 

(DURANTI, 1994, p. 51). Igualmente, possuem vínculo arquivístico, isto é, possuem conexão 

lógica e formal com outros documentos de um mesmo conjunto, afinal, tais documentos são 

gerados a partir da execução de uma mesma atividade. Ainda segundo Duranti: 

 

[...] 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. 51).  

 

Por fim, quanto ao atributo de unicidade, em função de seu contexto de origem, os 

documentos de arquivo preservam um caráter único. “A unicidade provém do fato de que 
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cada registro documental assume um lugar único na estrutura documental do grupo ao qual 

pertence e no universo documental”. (DURANTI, 1994, p. 51).  

 Ademais, tendo em vista os conceitos e procedimentos da Arquivologia, se faz 

importante destacar os princípios arquivísticos de: valor primário e secundário dos 

documentos. Apontamos os conceitos de valor primário e de valor secundário na perspectiva 

de Manuel Vázquez. Este, chama o valor primário de ‘valor inmediato’ (precedente, 

antecessor) e o valor secundário de ‘valor mediato’. Vázquez, (1992, p. 50, tradução nossa), 

define que: “o valor imediato ou primário é o que tem os documentos ao longo da primeira e 

segunda fases do ciclo de vida, ou seja, durante a tramitação, a vigência e o prazo de 

precaução”. Ou seja, o referido autor, destaca que o valor primário responde a um critério 

objetivo, atender a finalidade para a qual foi produzido, dado pela legislação ou pela cultura 

da administração. Esclarece que o trâmite, a vigência e o prazo de precaução são componentes 

do valor primário, sendo o trâmite e a vigência, o momento em que o documento irá cumprir 

uma força probatória e o prazo de precaução, o intervalo de tempo durante o qual guarda-se o 

documento por precaução antes de eliminá-lo ou encaminhá-lo para a guarda permanente. 

Ainda conforme Vázquez (1992, p. 59, tradução nossa), “o valor mediato ou secundário é 

aquele que interessa aos pesquisadores de informações passadas ou retrospectivas”. A opção 

por tais nomenclaturas é passar uma visão de que não há uma importância maior de um valor 

ou de outro; e sim, uma questão de proximidade do procedimento (valor imediato) ou de estar 

mais longe do procedimento administrativo (valor mediato). Nomenclaturas à parte, o valor 

secundário emerge nos documentos imbuídos de relevância social após findado o valor 

primário de tais documentos, que serão conservados permanentemente. 
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3 A IMPORTÂNCIA SOCIAL DOS ARQUIVOS 

 

 Diante de tudo que foi exposto, pudemos constatar que, ao longo de sua história, os 

arquivos foram adquirindo múltiplas funcionalidades. Tais quais: atendimento à 

administração, pesquisa histórica / utilidade científica, garantia de direitos / cidadania e de 

faceta cultural. 

 Em primeiro lugar, os arquivos servem à administração. Já que, de fato, são 

produzidos para registrar as funções, competências e atribuições das instituições que as 

geraram. São produzidos com o objetivo de comprovar que uma determinada atividade / ação 

foi realizada, e, posteriormente, resgatar isso. Esse resgate tem muita importância para a vida 

destas instituições, dado que, subsidiam as tomadas de decisões e evitam repetições de 

experiências malsucedidas. Chegar a um determinado conhecimento é um caminho árduo. 

Portanto, um arquivo organizado de acordo com os pressupostos arquivísticos, nos 

proporciona que a obtenção de uma determinada informação seja viável sem a necessidade de 

se refazer tal caminho. Por isso, a faculdade de recordar é essencial. Porém, para recordar se 

faz necessário o registro / o documento, para que esta informação esteja ao nosso alcance. E, 

desta forma, o arquivo cumpra com eficiência as suas funções. Em segundo lugar, os arquivos 

servem como prova. Como os documentos de arquivo são gerados por atividades, logo, são as 

provas de tais atividades. E, por tabela, também são provas de ações e intenções por trás de 

tais atividades. Assim sendo, são evidências que servem tanto à administração, quanto ao 

direito e quanto ao potencial memorialístico (que será abordado com mais aprofundamento 

mais adiante); por essa razão, são criados e custodiados para a prova do cumprimento e do 

funcionamento das instituições. Essa função de prova que os documentos de arquivo 

carregam, está atrelada aos procedimentos estabelecidos pelo quadro teórico-conceitual da 

ciência arquivística. E que, portanto, devem ser observados pelos profissionais desta ciência. 

O controle metodológico e organizacional para a criação dos documentos de arquivo, o 

entendimento de sua natureza e de sua finalidade, propiciam a confiabilidade e a proteção de 

sua autenticidade. Confiabilidade e autenticidade estão associadas aos procedimentos: criação, 

manutenção, custódia e trazem segurança jurídica. Consequentemente, atestam o caráter 

probatório dos documentos de arquivo. É importante ressaltar, que os documentos de arquivo 

nascem de uma necessidade premente de atender as satisfações de funcionamento de suas 

instituições geradoras. Porém, também são pertinentes a toda sociedade, posto que, a 

existência dos arquivos é possibilitada e condicionada por ela.  
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 Enquanto o atendimento à administração está mais ligado aos documentos de primeira 

e segunda fases do ciclo vital, o caráter probatório dos documentos perpassa todas as fases. 

Quanto ao valor testemunhal que o documento de arquivo adquire na fase permanente, este 

atinge notoriedade principalmente após a Revolução Francesa. Segundo Mattos e Schmidt: 

 

[...] nesse período observavam-se em parte significativa do continente europeu a 

emergência do sentimento nacionalista e a necessidade de inserir na vida e no 

discurso dos cidadãos “raízes de identidade nacional”. Os documentos que estavam 

nos arquivos foram elementos cruciais para essa construção, tornando-se mais fontes 

para a produção do conhecimento histórico do que prova jurídica, cabendo aos 

profissionais dos arquivos atender a essa necessidade. (MATTOS; SCHMIDT, 2020, 

p. 33). 

 

É a partir deste momento, devido ao contexto histórico e político, em que se fazia 

necessário contar e recontar a história da nação francesa, que os documentos vão servir 

prioritariamente como fontes para a história. Tanto que, é nesta conjuntura que ocorre a 

dissociação entre os arquivos administrativos e os arquivos históricos, atualmente chamados 

de arquivos permanentes; e, a abertura dos arquivos a uma elite de estudiosos. Até a primeira 

metade do século XX, a ciência arquivística se dedicou, principalmente, aos documentos 

públicos e de caráter permanente. Tal dedicação está refletida nas contribuições e concepções 

teóricas produzidas no período por grandes pensadores da Arquivologia, como por exemplo, 

Hilary Jenkinson, que apoiou e forneceu os alicerces para as bases da função testemunhal dos 

arquivos. A citação abaixo demonstra qual era o pensamento do autor acerca da 

responsabilidade dos arquivistas. 

 

Para ele há duas, as primárias e as secundárias, sendo que em primeiro lugar está a 

de tomar todas as precauções possíveis para a manutenção e custódia dos seus 

arquivos, exercendo papel de exímio guardião da custódia contínua, elemento ao 

qual atribui a salvaguarda das qualidades essenciais. Em segundo lugar, é fornecer o 

melhor da sua capacidade para as necessidades dos historiadores e outros 

pesquisadores. (SCHMIDT, 2014, p. 47-48).  

 

Não podemos ignorar que o pensamento do autor está inserido no cenário do início do 

século XX, antes da explosão documental e do advento das novas tecnologias de informação. 

Certamente, houve um alargamento das responsabilidades dos arquivistas e, também, 

incorporação de novas funções aos arquivos. Todavia, o excerto corrobora com o quanto o 

caráter testemunhal dos arquivos eram o centro das abordagens teórico-práticas por parte de 

renomados autores que contribuíram para o desenvolvimento da Arquivologia.  E, mesmo 

após as intensas transformações tecnológicas, através da definição de arquivos de Heredia, 

observamos primeiro que ela atesta o valor administrativo dos documentos de arquivo, mas 
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que, não deixa de dar relevância a função testemunhal e de pesquisa dos arquivos, nos 

mostrando que tais funções foram e continuam sendo muito presentes para a ciência 

arquivística. Segundo a referida autora:  

 

Arquivo é um ou mais conjuntos de documentos, seja qual for sua data, sua forma e 

suporte físico, acumulados em um processo natural por uma pessoa ou instituição 

pública ou privada no transcurso de sua gestão, conservados, respeitando aquela 

ordem, para servir como testemunho e informação para pessoa ou instituição que os 

produz, para os cidadãos ou para servir de fontes de história. (HEREDIA, 1993, p. 

89). 

 

Então, quando apresentamos a função dos arquivos relativos à pesquisa histórica e à 

utilidade de pesquisa; abordamos os documentos da terceira fase do ciclo vital, fazemos isto 

sem juízo de valor, apenas apontando que esta função está relacionada aos documentos mais 

distantes do procedimento administrativo. Ou seja, tal função está correlacionada ao 

documento que deverá ser conservado permanentemente devido a sua expressão para a 

sociedade. As informações contidas nos arquivos servem como potencializadoras não apenas 

para a pesquisa histórica, mas também, para a pesquisa em várias áreas do conhecimento. 

Viabilizam o conhecimento da trajetória das pessoas, das instituições e, de forma indireta, 

revelam contextos sociais, econômicos, políticos e etc.  

 

De instrumentos essenciais para o funcionamento de uma administração/entidade, os 

documentos de arquivo, passada a utilização que os originou, podem, alguns deles, 

ser preservados para efeitos de pesquisa, herança cultural ou testemunho social. A 

ligação sociedade-arquivo inclui relações arquivo-governo, arquivo-patrimônio 

cultural e arquivo-cidadania. (BELLOTTO, 2014, p. 306). 

 

Diante disso, entendemos os arquivos como potências para a pesquisa histórica, para a 

utilidade científica em geral, melhor dizendo, para a construção de conhecimentos e saberes, 

para compreender e conhecer. Bem como, para o potencial memorialístico. No entanto, em 

nossa perspectiva, as interpretações e criações de narrativas ficam à cargo dos historiadores, a 

construção do conhecimento é dirigida pelos usuários e os arquivos em si não são dotados de 

vida própria, não acumulam memória. Concordamos com Campos, quando este cita Millar: 

 

[...] Millar definiu os arquivos – e seus documentos – como gatilhos para os 

processos de memória, pedras de toque das quais uma pessoa (ou mesmo um grupo 

social) se serve quando deseja evocar uma experiência ou um aspecto do passado. 

(MILLAR, 2006, apud CAMPOS, 2015, p. 114).  

 

E, continuamos concordando com o referido autor, quando este cita Menne-Haritz, 

“segundo ela, os arquivos não armazenam memória, mas oferecem a possibilidade de criá-la, 

refiná-la, corrigi-la ou ratificá-la sempre que necessário”. (MENNE-HARITZ, 2001, apud 
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CAMPOS, 2015, p. 114). Assim sendo, a substância da disciplina arquivística está vinculada 

a origem de seus acervos. Em outras palavras, podemos afirmar que o que justifica a 

existência dos arquivos é a sua profunda ligação com as funções exercidas por pessoas, 

famílias e instituições ao executarem as suas atividades. Por consequência, os arquivos são 

reflexo destas funções desempenhadas pelos agentes anteriormente citados e que lhe dão 

origem. Portanto, a forma como os arquivos nascem, juntamente com esta característica única 

dos documentos de arquivo, e com o processamento técnico que lhes é dado, a partir da 

observância dos princípios e pressupostos da ciência arquivística, é que se torna possível que 

eles sejam “gatilhos” para a construção de saberes e resgate da memória. Quando os arquivos 

estão acessíveis, se permite a sociedade usá-los. E, essas utilizações serão feitas das mais 

variadas formas. Os arquivos serão apropriados e reapropriados pelos diversos grupos 

coletivos a depender da dinâmica social.  Logo, é por conta de sua primeira finalidade, o seu 

tratamento no agora, que ocorre uma proliferação no uso dos arquivos.  

 Deste modo, o corpus científico da Arquivologia sempre carregou consigo a função 

relacionada aos direitos dos cidadãos, à cidadania e ao acesso à informação. Em nossa 

cronologia sobre a evolução histórica dos arquivos, pudemos constatar que esta função esteve 

mais acentuada em alguns períodos da divisão clássica da história ocidental e em outros bem 

menos presente, porém, talvez nunca ausente. O conceito de publicização dos arquivos aos 

cidadãos esteve fortemente presente na Grécia e em Roma: “Os documentos romanos eram 

expostos ao público ‘tabulae publicae’ na área do Capitólio, o centro da Roma Antiga, do 

mesmo modo que os gregos faziam”. (SILVA, 2017, p. 105). Até mesmo durante a Idade 

Média, mesmo sendo exceção, em alguns locais havia a noção de publicidade e cidadania. De 

acordo com Lodolini (1993), citado por Silva (2017, p. 138) “[...] nas cidades italianas 

medievais, que eram livres do domínio da Igreja e dos soberanos, [...] o acesso aos cidadãos 

era aberto para todos os documentos”. Até mesmo durante a Idade Moderna, período em que 

o não acesso era a regra, Bautier (1968), citado por Silva (2017, p. 148), nos lembra que: “No 

entanto, deve-se observar que, no século XVIII, antes da Revolução, [...] os arquivos já 

tinham entrado na via da livre comunicação de documentos úteis ao público”. E com as 

transformações na sociedade, como por exemplo, a evolução de uma mentalidade 

democrática, vemos se formar uma conjuntura que trouxe a ascensão da função dos arquivos 

como instrumentos de cidadania e de fomentadores de cultura. Afinal de contas, o nível de 

participação social de uma sociedade irá se refletir nos usos dos arquivos. Constatamos isso 

através de uma sucessão de políticas e legislações em favor do desenvolvimento do direito de 

acesso à informação. A título de exemplo, temos: a Declaração Universal dos Direitos 
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Humanos (1948), que em seu artigo 19° diz: “Todo ser humano tem direito à liberdade de 

opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de 

procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente 

de fronteiras”. Este documento que é um marco para os direitos humanos em nível 

internacional, evidencia no artigo destacado que um cidadão com melhor acesso à informação 

e mais bem informado, tem maior facilidade de acessar, inclusive, outros direitos de cunho 

social, político, econômico e cultural. Em nível nacional, destacamos a Constituição Federal, 

aprovada em 5 de outubro de 1988, também conhecida como a Constituição Cidadã, que 

garante à nossa sociedade o direito de acesso às informações públicas. 

 

Art. 5º - XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 

seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 

prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 

 

Salientamos também, a Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a 

política nacional de arquivos públicos e privados, dando destaque ao artigo 1º: “É dever do 

Poder Público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como 

instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como 

elementos de prova e informação” e ao artigo 17°: “A administração da documentação 

pública ou de caráter público compete às instituições arquivísticas federais, estaduais, do 

Distrito Federal e municipais”. Da mesma forma, frisamos a Lei n° 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, mais conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), que entrou em 

vigor em maio de 2012. Com destaque para o seu artigo 3°.  

 

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito 

fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com 

os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: 

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; 

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de 

solicitações; 

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; 

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração 

pública; 

V - desenvolvimento do controle social da administração pública. 

 

Em vista disso, constatamos que as instituições arquivísticas públicas devem atender 

tanto à administração, quanto aos cidadãos. Como também, que os arquivos são os 

responsáveis pela instituição de políticas de acesso aos seus acervos, para que através deles, 

os cidadãos possam recorrer aos seus direitos. Portanto, os arquivos fazem parte do 
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funcionamento da sociedade. E para que haja uma aproximação entre a sociedade e os 

arquivos, se faz necessário organizar socialmente a produção documental, a fim de que os 

arquivos assegurem o seu papel de entidades de custódia protagonistas no contexto 

sociocultural. Pois estes, além de reflexos de ações, também revelam indiretamente contextos 

sociais, e são “gatilhos” para a recriação do passado, para a gênese de múltiplas memórias, 

para a promoção da cidadania e da democracia.  

 Assumimos no início uma posição em consonância com a corrente denominada 

Diplomática Arquivística Contemporânea, pois esta perspectiva tem como objeto científico da 

Arquivologia o documento de arquivo, posicionamento expresso ao longo deste trabalho. 

Além do mais, ao longo da história dos arquivos, exploramos o ponto de vista dos arquivos 

enquanto lugares / instituições de custódia. Sendo assim, mesmo com as transformações 

tecnológicas, assumimos a perspectiva de que as instituições arquivísticas ainda conservam a 

responsabilidade de proteção, conservação e de dar acesso aos conjuntos documentais. Os 

teóricos da corrente Pós-Custodial consideram que após o surgimento dos documentos 

arquivísticos digitais, as instituições arquivísticas não teriam mais o papel central na custódia 

dos documentos. Uma vez que, para eles, a custódia depende da fisicalidade dos documentos. 

Ademais, os pós-custodialistas consideram a interpretação de Jenkinson ultrapassada. Este 

teórico foi o precursor da discussão dos conceitos de custódia, autenticidade e das 

características dos documentos de arquivo; seus desdobramentos teóricos sobre tais conceitos 

se preocupavam, essencialmente, com os documentos históricos e tinham foco nos 

documentos das instituições arquivísticas. Contudo, defendemos o ponto de vista de que todo 

o conhecimento sistematizado pela Arquivologia não pode ser desprezado por conta das 

transformações na sociedade que trouxeram impactos da tecnologia na produção dos 

documentos de arquivo. Diante disso, nos apoiaremos nas teorias de Hilary Jenkinson e 

Luciana Duranti para defender os pressupostos de custódia e autenticidade como parte da 

solução aos desafios que nos foram impostos a partir do surgimento do documento 

arquivístico digital. É principalmente através do trabalho de Margareth da Silva que buscamos 

o entendimento das bases teóricas dos autores citados anteriormente.  Os teóricos da corrente 

Diplomática Arquivística Contemporânea, com destaque para Duranti, defendem a noção dos 

arquivos como lugares de custódia. Para isso, atualizaram as ideias de Jenkinson sobre a 

proteção física (conservação) e proteção moral (não violação) dos arquivos. Em conformidade 

com Silva: 
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Com relação à custódia, Jenkinson enfatizou a necessidade de que a transmissão dos 

arquivos, dos produtores para os seus legítimos sucessores, fosse feita de forma 

ininterrupta e responsável para que, ao chegar ao arquivo, fosse possível assegurar 

que os conjuntos documentais não teriam sofrido alterações, que pudessem 

comprometer sua integridade e autenticidade. (SILVA, 2017, p. 241). 

 

 Ainda conforme Silva (2017), Duranti demonstra que a teoria arquivística clássica e a 

Diplomática são capazes de lidar com os desafios que os documentos arquivísticos digitais 

nos impõem. Em primeiro lugar, se faz necessário um profundo conhecimento do núcleo 

teórico da Arquivologia. É basilar o entendimento da natureza dos documentos de arquivo e 

de seus atributos. Esses atributos já foram elucidados na seção: Documento de Arquivo. 

Porém, ressaltamos que na visão da autora. 

 

As características de imparcialidade, autenticidade, naturalidade, inter-

relacionamento e unicidade tornam a análise dos registros documentais o método 

básico pelo qual se pode alcançar a compreensão do passado imediato quanto 

histórico, seja com propósitos administrativos ou culturais. (DURANTI, 1994, p. 

52). 

 

Portanto, para Duranti (1994), os documentos de arquivo são subprodutos de 

atividades / ações e são provas de tais atividades / ações, consequentemente, são confiáveis 

devidos aos procedimentos de sua criação. Em segundo lugar, é preciso que as instituições 

arquivísticas orientem a implementação de programas de gestão de documentos juntos aos 

produtores. Com o objetivo de garantir os procedimentos de gestão e integridade do fundo 

arquivístico. Para isso, é indispensável a identificação do contexto-jurídico e do vínculo 

arquivístico. Nos documentos tradicionais, o contexto está manifestado no próprio 

documento; já, nos documentos digitais, este não se manifesta no documento em si, mas em 

sua documentação complementar. A Diplomática é a ciência responsável por nos fornecer as 

bases para o estudo documento de arquivo e de seu contexto.  

 

[...] a Diplomática do documento contemporâneo não se limita mais ao 

estabelecimento das características de autenticidade e/ou falsidade documental, 

encontrando uma nova finalidade no campo dos estudos arquivísticos, ao propor a 

observação do contexto de criação dos documentos, a partir de uma análise da parte 

para o todo. (TOGNOLI, 2018, p. 39).  

 

Segundo a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos – CTDE do Conselho 

Nacional de Arquivos - CONARQ, contexto é definido como: 

 

Ambiente em que ocorre a ação registrada no documento. 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. (CTDE, 2020). 
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Ou seja, o contexto se trata de uma hierarquia de estruturas que vai do geral para o 

específico:  

 Contexto jurídico-administrativo – “Conjunto de leis e normas externas à instituição 

produtora de documentos as quais controlam a condução das atividades dessa mesma 

instituição” (CTDE, 2020). 

 Contexto de proveniência – “Organogramas, regimentos e regulamentos internos que 

identificam a instituição produtora de documentos” (CTDE, 2020). 

 Contexto de procedimentos – “Conjunto de normas internas que regulam a produção, 

tramitação, uso e arquivamento dos documentos da instituição” (CTDE, 2020). 

 Contexto documental – “Código de classificação, guias, índices e outros instrumentos 

que situam o documento dentro do conjunto a que pertence, ou seja, do fundo” 

(CTDE, 2020).  

 Contexto tecnológico – “Ambiente tecnológico (hardware, software e padrões) que 

envolve o documento” (CTDE, 2020). Este contexto não está presente nos documentos 

tradicionais. 

 

“Todos os contextos procuram identificar as regras, normas, procedimentos e 

instrumentos que controlam as atividades, identificam a organização produtora, regulam a 

gestão dos documentos nessa organização e situam o documento no fundo.” (SILVA, 2017, p. 

246). 

Isto posto, consideramos que a custódia garante a manutenção da autenticidade dos 

documentos tradicionais e também dos documentos digitais. Duranti (2007, p. 455-456) citada 

por Silva (2017, p. 248-249), enuncia que ela é fornecida por três fatores: transparência da 

preservação dos documentos, segurança e estabilidade. 

Transparência da preservação dos documentos – Após o término do valor primário dos 

documentos arquivísticos estes ficam em situação de vulnerabilidade e precisam ser 

custodiados por uma instituição independente e com poder legal para tal. A custódia não 

necessariamente precisa ser física, pode ser em “[...] ambientes digitais com requisitos 

arquivísticos homologados, desde a sua produção ou representação, transmissão, 

arquivamento, até a sua guarda permanente, acesso ou eliminação, registrando todas as suas 

alterações de forma sistêmica [...]” (FLORES, 2018). Este ambiente deve possibilitar o acesso 

dos cidadãos aos documentos custodiados. É indispensável que seja administrado por um 

custodiador confiável. Para Silva,  
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[...] uma unidade de arquivo, que tem autoridade para receber, preservar e dar acesso 

aos documentos, e que realize um conjunto de ações gerenciais técnicas que 

garantam o acesso e a interpretação de documentos digitais pelo tempo que for 

necessário, é um ‘custodiador confiável’. Com relação à instituição arquivística, esta 

também tem de demonstrar que é capaz de realizar esse conjunto de ações. (SILVA, 

2017, p. 251). 

 

Segurança – diz respeito a evidência de que um documento não foi corrompido.  

 

Enquanto na teoria arquivística tradicional, seguindo a jurisprudência, os 

documentos considerados confiáveis por seus produtores no curso normal das suas 

atividades são presumidos autênticos, com documentos em sistemas eletrônicos, a 

presunção de autenticidade deve vir apoiada pela evidência de que um documento 

não foi modificado ou corrompido em seus aspectos essenciais durante sua 

transmissão e manutenção. (DURANTI, 2005, p. 11). 

 

Esta comprovação é obtida a partir dos requisitos de autenticidade “confiabilidade de 

um documento como tal, e se refere ao fato de que um documento é o que ele parece ser e não 

foi alterado ou corrompido” (DURANTI, 2005, p. 10). A identidade “[...] atributos de um 

documento que o caracterizam como único e o distinguem de outros documentos” 

(DURANTI, 2005, p. 11) e a integridade “completude e o poder de prova de um documento. 

Um documento tem integridade se estiver intacto e não corrompido, isto é, se a mensagem 

que deve comunicar para atingir seu objetivo estiver inalterada” (DURANTI, 2005, p. 11) são 

componentes dos requisitos de autenticidade.  

Estabilidade – quando o contexto do documento está intacto.  

Sendo assim, julgamos que as teorias, conceitos e métodos da Arquivologia são 

constantemente repensados, especialmente, a partir da revolução tecnológica que 

proporcionou novas formas de produção dos documentos. Contudo, esse reexame do núcleo 

teórico de nossa ciência não deve se dar no sentido de abandoná-las ou negá-las. Mas sim, no 

sentido de aprimorá-las e adaptá-las. Dado que, as concepções clássicas foram e continuam 

sendo alicerces para a evolução da Arquivologia e nos trouxeram resultados bastante 

satisfatórios que nos proporcionaram chegar onde estamos. Também estimularam a 

construção de boas práticas e soluções para o saber fazer da área. Como por exemplo, a 

atualização do conceito de custódia de Jenkinson por Duranti, salientando a participação 

preponderante do produtor de documentos na preservação, o que já era defendido por ele. Mas 

também, demonstrando a importância das instituições arquivísticas na atuação em prol da 

preservação digital, sem que este trabalho seja encarado apenas como exclusividade destas. 

Outra contribuição é a valorização das teorias e pressupostos tradicionais da Arquivologia 

para resolução do impacto das tecnologias da informação e comunicação em nossa área, 

aliadas a atualização da Diplomática e sua adequação aos documentos contemporâneos, sejam 
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eles analógicos ou digitais. A observância de todos esses princípios impacta positivamente 

para que as instituições arquivísticas custodiem documentos autênticos; e, se afirmem como 

instituições com responsabilidade e autoridade para manter a preservação e acesso aos 

arquivos tradicionais e digitais. Ou seja, que atendam as demandas dos cidadãos, cumpram 

suas funções clássicas e executem também as novas funções que surgem a partir das 

demandas sociais do presente, tais como a de faceta cultural. É só a partir da execução eficaz 

de seu trabalho, que as instituições arquivísticas poderão empreender a preservação e ter o 

total conhecimento de seus conjuntos documentais com fins de difusão cultural. 

 

 

3.1 DIFUSÃO E AÇÃO EDUCATIVA EM ARQUIVOS 

 

 No decorrer do texto, exploramos através da literatura de renomados autores da 

Arquivologia, o entendimento de que os arquivos são instituições custodiadoras de 

documentos autênticos. E, que ainda possuem a capacidade de conservar esse perfil, mesmo 

diante das transformações tecnológicas que se sucederam na sociedade ao longo do tempo. 

Além disso, os arquivos são instituições complexas e que no decorrer de sua evolução 

apresentam várias possibilidades e funcionalidades. Entendemos que a gestão, o tratamento 

técnico e o acesso são necessariamente prioridades nas instituições arquivísticas. Porém, a 

difusão em arquivos também é um braço importante. Em tempos de meio técnico-científico-

informacional, de sociedade da informação, de informação globalizada, ou seja, sem raiz 

definida; os arquivos, por serem os responsáveis por documentos que possuem vínculo de 

prova com seus produtores, possuem condições de provar o fato que lhe deu origem. Além do 

mais, o documento de arquivo detém credibilidade em informar, dado que tem como 

características a imparcialidade e a autenticidade. Por essa razão, as instituições arquivísticas 

têm a habilitação de promover um acesso qualificado aos documentos de arquivo. Veiculando 

informações com fontes confiáveis e verificáveis. Contribuindo com o fortalecimento da 

democracia. Portanto, a difusão em arquivos deve ser ação de primeira categoria nas políticas 

institucionais dos arquivos, pois, atualmente, a principal função dos arquivos é servir à 

sociedade.  

 

 

3.1.1 Difusão em Arquivos 
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 O dicionário Multilingual Archival Terminology define difusão como “função do 

serviço de arquivo que visa promover o conhecimento do respectivo acervo documental” 

(CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, online). Na literatura brasileira, o 

Dicionário de Terminologia Arquivística, organizado por Ana Maria de Almeida Camargo e 

Heloísa Liberalli Bellotto, emprega o termo: Serviço de Apoio Cultural. Este é definido como 

o “serviço destinado a promover a divulgação do arquivo junto à comunidade, através de 

publicações, exposições, cursos, conferências e outras atividades” (BELLOTTO; 

CAMARGO, 1996, p. 76). 

 Em seu livro Arquivos Permanentes, Bellotto dedica um capítulo à difusão em 

arquivos, este é intitulado de “Difusão editorial, cultural e educativa em arquivos”. Para a 

autora, a difusão tem essas três dimensões. Em relação ao serviço editorial, este é constituído 

das publicações acerca do acervo documental do arquivo e de instrumentos de pesquisa que 

demonstram as relações entre os documentos e seus produtores e propiciam o acesso dos 

usuários aos documentos. Sobre a assistência educativa, esta terá um enfoque maior na 

próxima seção. Quanto ao serviço de apoio cultural, no caso brasileiro, Bellotto diz que: 

 

As atividades culturais que algumas instituições arquivísticas brasileiras já 

promovem têm sido principalmente palestras, debates, lançamento de obras e 

concursos sobre temas de história geral do Brasil e história regional. Têm também 

patrocinado simpósios, congressos, jornadas e reuniões, não só sobre a profissão e a 

prática arquivística e/ou histórica, mas também em outros campos da cultura. É 

salutar e louvável, mas muito mais poderia ser feito. (BELLOTTO, 2006, p. 144) 

 

 Já, em relação a situação internacional sobre o referido tema, os exemplos são 

abundantes. De acordo com Bellotto: 

 

Os arquivos públicos de certos países, além dessas atividades, levam a cabo outras 

experiências para atingir a comunidade de maneira subliminar e, até certo ponto, 

lúdica. A receptividade tem sido a melhor possível. Temos, por exemplo, o que na 

França chamam de le quart d’heure de culture: trata-se do comentário de algum 

grupo documental de interesse mais popular, feito pelos arquivistas no Museu de 

História da França, que é um apêndice dos Archives Nationales. Esses eventos têm 

lugar na hora do almoço, atraindo trabalhadores das proximidades. (BELLOTTO, 

2006, p 146). 

 

Inclusive, destacamos o trecho que sinaliza que as práticas de ação cultural existem 

desde o século XIX. Conforme Bellottto: 

 

Quanto às exposições de documentos, elas podem adquirir novas formas, tornando-

se algo atraente e rentável em termos de divulgação de arquivo. Uma dessas práticas 

é a do Museu de História da França, anexo aos Archives Nationales, iniciativa que, 

na França, já data do século XIX. Trabalha-se ali com peças originais, entremeadas 
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com reproduções de documentos que as explicam e as situam em seu contexto e 

circunstância. (BELLOTTO, 2006, p. 147-148). 

 

Igualmente merece destaque o trecho que salienta a prática de ação cultural a seguir: 

 

Uma outra atividade, desenvolvida sobretudo pelos alemães, é a colaboração dos 

arquivistas com o turismo cultural e com a realização de filmes documentários ou 

artísticos. As agências de turismo recorrem aos arquivistas para a redação, a 

correção de notícias históricas em seus folhetos publicitários, cartazes, mapas, ou 

para a sinalização de monumentos. Aliás, o arquivista é a pessoa mais bem 

preparada para assegurar um turismo de qualidade. Mormente nas pequenas 

comunidades, são de seu conhecimento a evolução histórica e o significado especial 

de alguns logradouros, construções e traçado de ruas e praças. O arquivista pode 

montar circuitos turísticos inéditos. Inclusive poderia até corrigir as deformações 

que se tornam patentes pela exploração puramente comercial. (BELLOTTO, 2006, p 

148). 

 

 Rosimere Mendes Cabral, em artigo denominado “Arquivo como Fonte de Difusão 

Cultural e Educativa”, salienta que a atividade de difusão tem como objetivo fazer com que os 

cidadãos “[...] percebam a importância do arquivo enquanto instituição que além de suas 

funções de custódia, preservação, recolhimento e organização, também participa ativamente 

da vida cultural da cidade” (CABRAL, 2012, p. 36). Mesmo com a diferença temporal entre 

um texto e outro, Cabral, assim como Bellotto, aponta que a difusão em arquivos ainda é 

pouco explorada no Brasil. E indica a importância da criação de um programa sistemático em 

difusão e ação educativa em arquivos brasileiros, “[...] visando aproximar o público em geral, 

com o intuito de dar acesso à informação e fomentar a criação de conhecimentos” (CABRAL, 

2012, p. 35-36). Para a sua concretização, a autora recomenda a observação de exemplos de 

experiências em outros países e adaptação à nossa realidade.  

 Assim sendo, a difusão em arquivos possui uma função social, posto que, abre as 

portas para a democratização dos arquivos. Fazendo com que os arquivos atinjam públicos os 

mais variados possíveis, para além do pesquisador. É através do Serviço de Apoio Cultural 

que os arquivos cumprem a sua função social de aproximar indivíduos da informação com 

credibilidade; do alargamento do senso de pertencimento e da construção de identidade; do 

acesso à cultura e ao lazer; e, até mesmo do turismo cultural. Sobretudo, da formação do 

cidadão a partir do conhecimento do patrimônio documental das instituições da sociedade da 

qual faz parte.  

 

 

3.1.2 Ação Educativa em Arquivos 
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 O Dicionário de Terminologia Arquivística utiliza o termo: Serviço Educativo. 

Definido como “modalidade de serviço de apoio cultural que visa iniciar o público escolar na 

utilização do arquivo” (BELLOTTO; CAMARGO, 1996, p. 76). Isto é, são serviços que 

propõem ações educativas, práticas com viés pedagógico.  

 São encontrados exemplos de ações educativas na literatura arquivística antes da 

Segunda Guerra Mundial, porém, só na década de 1950, que serviços educativos começaram a 

ser implantados em arquivos europeus e que teóricos da Arquivologia passaram a produzir 

sobre o tema. Conforme Alberch e Boadas, 

 

A França é, portanto, sem dúvida, a campeã desta experiência renovadora. Já em 

1950 foi criado o primeiro Serviço Educativo no Arquivo Nacional, à imagem dos 

existentes nos museus, e em novembro de 1951 uma circular do Diretor Geral dos 

Arquivos Franceses convidava os diretores dos serviços dos arquivos departamentais 

a estudarem a possibilidade de organizar um Serviço Educativo. O impulso inicial é 

considerável: em 1952 foi criado o primeiro Serviço Educativo no Arquivo 

Departamental de Puy-de-Dome, a que se seguiram cinco novos serviços em 1954, 

que se tornaram nove em 1955, vinte em 1957, quarenta e cinco em 1968-69 e 

noventa e nove em 1982. (ALBERCH; BOADAS, 1991, p. 36, tradução nossa). 

 

A ação educativa em arquivos foi favorecida pelo surgimento de uma pedagogia 

renovadora e progressista, que fez com que os indivíduos passassem a exercer um papel ativo 

na construção de seus próprios conhecimentos. De acordo com Alberch e Boadas (1991, p. 

34, tradução nossa), “o Serviço Educativo nasceu com um objetivo fundamentalmente 

pedagógico, com a finalidade de proporcionar aos alunos do ensino básico o contato direto 

com os documentos”. Ainda segundo os mesmos autores, as finalidades de um serviço 

educativo são: proporcionar o contato direto dos jovens com as fontes primárias, formar 

cidadãos com senso crítico e com respeito ao patrimônio documental. Em seu texto “La 

accion pegagogica: el servicio educativo”, além traçarem um retrospecto do nascimento dos 

serviços educativos, apontarem suas finalidades e abordarem a experiência europeia; também, 

tratam sobre a organização e o funcionamento de tal serviço. Para um bom funcionamento do 

serviço educativo, os autores salientam que este necessita de recursos financeiros para o seu 

oferecimento, precisa de espaço, mobiliário, equipamentos e disponibilidade de funcionários 

especializados. Ou seja, arquivistas preparados para lidar com propostas pedagógico-

informativas, na medida em que são os maiores conhecedores do acervo que custodiam, e, 

portanto, podem avistar tais propostas. Da mesma forma, serão os responsáveis por fornecer 

assessoramento aos alunos e professores, identificando e selecionando os documentos que se 

relacionam com o conteúdo didático que será objeto de reflexão. Ao arquivista não caberá 

assumir a função do professor, contudo, a sociedade do conhecimento exige que os arquivistas 
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se preparem para desempenhar atividades que vão além das funções tradicionais dos arquivos. 

Há que se estabelecer uma parceria entre o arquivista e o professor. O primeiro tem o 

conhecimento do acervo e é capacitado para explicar o que é o documento de arquivo, ou seja, 

faz a mediação entre a matéria prima e os conteúdos didáticos; já, o segundo, é o detentor do 

senso pedagógico. Por isso, a importância da cooperação e definição de papéis. A respeito das 

propostas pedagógico-informativas, Alberch e Boadas, trabalham com uma série de ações de 

planejamento por parte do serviço educativo, vale destacar que 

 

É imprescindível, portanto, que a escolha dos documentos seja determinada pelo 

conteúdo da disciplina relacionada ao programa escolar que se decida explicar, e 

limitada pelos recursos documentais de cada acervo. É evidente que a falta de 

documentos específicos que ilustrem um determinado tema ou momento não deve 

constituir obstáculo intransponível no planejamento das ações de um Serviço 

Educativo. Pode-se sempre recorrer a outros arquivos e, também, a materiais não 

arquivísticos, como seria o caso de objetos de museu ou obras publicadas. 

(ALBERCH; BOADAS, 1991, p. 42, tradução nossa). 

 

Quanto a apresentação do material arquivístico aos alunos, esta pode ser feita de duas 

formas. Em referência a isso, Cruz Mundet aponta que: 

 

Os documentos podem ser apresentados de duas maneiras: exibição e manipulação. 

No primeiro caso, os alunos se limitam observá-los em vitrines e painéis, que é a 

melhor garantia de conservação, mas é um procedimento menos atraente. A segunda 

permite que manuseiem os materiais, o que tem um forte apelo e aumenta o interesse 

do aluno, além disso, a integridade pode se resolver protegendo-os com sacos 

plásticos - nunca plastificados - e permitindo a manipulação dos de pouco valor 

(fragmentos, duplicados, etc.), bem como a utilização de reproduções que permitem 

um trabalho mais confortável e evitam o agrupamento em torno dos exemplares 

únicos. (CRUZ MUNDET, 2003, p. 373, tradução nossa). 

 

As ações educativas podem ter como público: 1. Os usuários em geral, 2. Os 

estudantes da educação básica e 3. Os estudantes universitários. A democratização do uso do 

valor secundário dos documentos ao primeiro tipo de público pode contribuir para uma 

educação não formal, Bellotto apresenta uma possibilidade bastante pertinente quando se 

refere uma “educação popular”. Para ela, 

 

A educação popular é uma outra vertente da atividade pedagógica; é campo da 

chamada “educação permanente”, quer atingir o cidadão que já deixou os bancos 

escolares. A educação pós-escolar pode completá-la como cidadão. O conhecimento 

do meio local de sua cultura pode desenvolver nele o senso crítico e a compreensão 

solidária por aquilo que o rodeia. (BELLOTTO, 2006, p. 150). 

 

Quanto ao segundo público, um exemplo de ação educativa são as “Aulas no 

Arquivo”. Segundo Cruz Mundet,  
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Concebidas para turmas de cerca de 35 ou 40 alunos e em sessões de no máximo 

uma hora e meia, têm um propósito instrumental de apoio, mas em nenhum caso 

devem pretender assumir a função educacional da escola. 

São organizadas por meio da escolha de um tema inspirado no programa escolar, 

permitindo ao professor um tratamento mais aprofundado antes da visita e um 

melhor aproveitamento pelos alunos. Obviamente, a escolha dos documentos será 

determinada por: 

- O conteúdo do referido tema. 

- Devem ter valor pedagógico e conteúdo histórico ao mesmo tempo. 

- Serão equipados com elementos suficientes para torná-los atrativos e despertar o 

interesse dos alunos (ilustrado, de fácil leitura...). 

- E sua tipologia deve ser variada: manuscritos, mapas, plantas, cartazes, fotografias, 

gravuras... (CRUZ MUNDET, 2003, p. 373, tradução nossa). 

 

Para o terceiro público podem ser realizadas atividades de formação básica de acesso 

aos arquivos, tais como: orientação quanto a utilização de instrumentos de pesquisa, 

introdução aos conhecimentos acerca dos fundos documentais e sobre a conservação e 

restauração de documentos de arquivo.  

 Com relação a acessibilidade à distância, isto é, quando o arquivo não dispõe de 

recursos para receber alunos e estes não podem se dirigir até o arquivo. Ainda assim, podem 

ser realizadas atividades de ações educativas. Abaixo, segue um exemplo de ação educativa 

praticada em países europeus e citada por Cruz Mundet.  

 

As malas pedagógicas, assim chamadas na França, ou caixas de ensino com 

arquivos, na Grã-Bretanha. Elas consistem em um conjunto de reproduções 

convenientemente transcritas e / ou traduzidas, acompanhadas de fotografias, slides, 

desenhos... ilustrando um tópico do programa de estudos. O arquivo as oferece para 

as escolas, para posteriormente revezá-las a título de empréstimo entre os 

interessados. (CRUZ MUNDET, 2003, p. 374, tradução nossa). 

 

 Deste modo, a difusão e a ação educativa em arquivos contribuem para melhorar 

equidade da informação para a sociedade, publicizando o novo papel social dos arquivos, 

fazendo com que a sociedade compreenda o valor do patrimônio arquivístico e a missão dos 

arquivos, além de contribuir para a construção de uma aprendizagem qualitativa baseada 

numa pedagogia participativa.  

 A seguir algumas atividades de difusão e ação educativa em arquivos que foram 

“recuperadas” em sites de arquivos, artigos e capítulos de livros; pois, não foi encontrada 

literatura que sistematize tais ações na totalidade dos arquivos brasileiros. 
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Quadro 01 – Atividades de Difusão e Ação Educativa 

 

DIFUSÃO EM ARQUIVOS 

Palestras; debates; seminários; exposições 

em meio físico e virtual; lançamento de 

obras; produção editorial, impressa ou em 

mídia digital; cursos presenciais ou on-line; 

visitas monitoradas na instituição; arquivo 

itinerante; concurso de monografias; lives; 

podcasts; semana nacional de arquivos. 

 

AÇÃO EDUCATIVA EM ARQUIVOS 

Aulas no Arquivo; preparação de materiais 

didáticos; oficinas pedagógicas para 

professores e estudantes do Ensino 

Fundamental, Médio e Superior; atendimento 

a grupos de alunos; oficinas técnicas (leitura 

paleográfica, higienização de documentos em 

suporte papel, introdução à conservação de 

fotografias); exposições itinerantes. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Apesar de sabermos que o novo papel social dos arquivos se constituem como um elo 

entre os arquivos e a sociedade e contribuem para formação da cidadania; reconhecemos que 

a falta de recursos humanos e a precarização do trabalho nos arquivos brasileiros dificulta a 

expansão de tais ações. Os funcionários dos arquivos estão sobrecarregados com 

cumprimento de suas funções técnicas, desta forma, sobra pouco tempo para se dedicarem a 

pensar sobre as dimensões culturais e educativas. A isso soma-se a carência de recursos 

financeiros que acarretam falta de infraestrutura e impossibilitam um programa sistemático de 

difusão e ação educativa em muitos arquivos. Contudo, a despeito de todas essas 

adversidades, alguns arquivos vêm conseguindo implementar políticas e projetos nesse 

sentido. E, há grandes chances, de que tais projetos formem cidadãos que no futuro serão mais 

engajados em refletir sobre a sociedade na qual estão inseridos e que reconheçam socialmente 

a importância das instituições arquivísticas.  
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4 DIFUSÃO VIRTUAL EM ARQUIVOS PÚBLICOS ESTADUAIS DA REGIÃO 

SUDESTE 

 

 Nesta seção trataremos da dimensão virtual dos arquivos. Consideramos que a Internet 

é o principal instrumento de comunicação da sociedade contemporânea. Portanto, ela é uma 

plataforma facilitadora do cumprimento do novo papel social dos arquivos. Este novo papel 

social visa fazer com que a sociedade compreenda o valor e a missão dos arquivos, além de 

ampliar a democratização da informação. A partir de seus sítios eletrônicos, os arquivos 

angariam maior visibilidade institucional, amplificam a publicação de informações, o 

compartilhamento de conhecimentos e se incorporam às mudanças tecnológicas a favor da 

difusão. Archer e Cianconi (2010) afirmam que: 

 

O website é um meio de comunicação e de trocas das instituições com seus públicos 

e demais organizações, um espaço que anteriormente era visto como algo estático, 

um canal de via única da comunicação instituição-usuário. Contudo, essa visão vem 

se modificando com a exploração dos novos recursos tecnológicos que surgem 

continuamente, como as ferramentas interativas e colaborativas conhecidas como 

web 2.0 ou mídias sociais, que possibilitam aos usuários dialogar e trocar 

informações, desde opiniões a arquivos, como: textos, fotos, vídeos, músicas e etc. 

(ARCHER; CIANCONI, 2010, p. 61). 

 

 As referidas autoras fizeram um estudo traçando o perfil de como as instituições 

arquivísticas aproveitam as ferramentas da web através da análise de sites de arquivos 

públicos brasileiros: sete municipais, seis estaduais e um nacional. Também incluíram em sua 

análise três sites de arquivos internacionais. Por meio da pesquisa identificaram os recursos 

existentes nos sítios eletrônicos que proporcionam a aplicação das funções desempenhadas 

pelos arquivos com foco nos serviços de comunicação que possibilitam um melhor serviço 

prestado aos usuários. Isto posto, concluíram que as instituições arquivísticas, ao 

acompanharem o alargamento do uso das tecnologias digitais dinamizam a disseminação das 

informações contidas em seus acervos e cumprem com mais eficiência a aproximação entre 

arquivos e sociedade.  

 Utilizando como balizas o estudo acima mencionado e as Diretrizes gerais para a 

construção de websites de instituições arquivísticas instituída pelo Conselho Nacional de 

Arquivos (CONARQ), procederemos a análise dos sítios eletrônicos dos arquivos públicos da 

região Sudeste: do Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), do Arquivo Público do 

Estado do Rio de Janeiro (APERJ), do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES) 

e do Arquivo Público Mineiro (APM). Com o objetivo de investigar o atendimento aos 

requisitos propostos pelo CONARQ, o perfil de usuário para o qual os sítios eletrônicos estão 



46 

 

voltados, o quanto as demandas do público são atendidas, desenvolver uma análise 

comparativa entre os sítios eletrônicos destacando seus pontos fortes e fracos, e, destacar as 

principais atividades de difusão e ação educativa que são promovidas por tais arquivos no 

formato virtual.  

 

 

4.1 INSTITUIÇÕES 

 

a. ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – APESP  

Pelo Decreto nº 30, de 10 de março de 1892, foi criado o Arquivo Público do Estado 

de São Paulo, subordinado à Secretaria do Interior. Em 1931, sua subordinação foi transferida 

para a Secretaria de Estado dos Negócios da Educação e da Saúde Pública. O Arquivo Público 

ainda passou pela Secretaria da Cultura (1967) e, mais recentemente, pela Casa Civil (2007). 

Atualmente, o APESP é um órgão vinculado à Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão. O 

Decreto nº 22.789 de 1984 instituiu o Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo (SAESP), 

com o Arquivo Público como órgão central. É a partir de então, que o Arquivo Público passa 

a ter uma regulamentação capacitando-o a recolher os documentos produzidos pela 

Administração Pública Estadual. Desde a sua criação até 1997, o Arquivo Público não tinha 

sede própria e passou por diversas mudanças nos locais de instalação. Em 2012, é inaugurado 

um novo edifício do Arquivo Público na Rua Voluntários da Pátria, 596, Santana, São Paulo - 

SP. Trata-se do 1º edifício projetado para arquivos de grande porte no Brasil. 

Seu acervo é formado por documentos textuais, documentos iconográficos e 

cartográficos, títulos de jornais e revistas, provenientes de diversas secretarias de estado, 

arquivos e entidades privadas. O arquivo também custodia o Acervo do Departamento 

Estadual de Ordem Política e Social (DEOPS/SP), que foi recolhido ao Arquivo Público em 

1991, e que desde então é aberto à consulta pública. O Estado de São Paulo foi o primeiro 

Estado da Federação a conceder acesso integral a documentos da ditadura militar mediante a 

assinatura de um termo de responsabilidade. É papel da instituição formular e implementar a 

política estadual de arquivos, gestão documental e acesso aos documentos públicos estaduais, 

garantindo transparência às ações do Estado, à memória da Administração Pública e os 

interesses da sociedade. O Arquivo Público opera na proteção da documentação que registra a 

história de São Paulo e do Brasil desde o século XVI. 

 

b. ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – APERJ  
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Pelo Decreto nº 2.638, de 25 de agosto de 1931, foi criado o Arquivo Geral do Estado, 

subordinado à Diretoria do Interior e Justiça, tendo sua sede localizada em Niterói, após 

diversas mudanças administrativas, a partir de 1985 algumas seções permaneceram em 

Niterói e outras foram transferidas para o Rio de Janeiro, até que, em 1995 o APERJ foi 

totalmente transferido para a Rua do Riachuelo no centro do Rio, e mais tarde, em 1998 

instalado em sua localidade atual, a Praia de Botafogo, 480, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ. 

Atualmente, o arquivo é uma unidade administrativa da estrutura básica da Secretaria de 

Estado da Casa Civil e Governança.  

Tem por finalidade implementar a política estadual de arquivos definida pelo 

Conselho Estadual de Arquivos (CONEARQ), por meio da gestão, recolhimento e tratamento 

técnico, preservação e divulgação do patrimônio documental estadual. Possui um acervo de 

cerca de 4 mil metros lineares de documentos de relevância para os estudos sobre a história do 

Estado e da sociedade fluminense a partir da metade do século XVIII, constituindo um 

inestimável patrimônio histórico do país tais como o arquivo da Presidência da Província do 

Rio de Janeiro, tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) e a 

documentação Polícias Políticas no Estado do Rio de Janeiro, nominada no Programa 

Memória do Mundo da Unesco. Originário de órgãos do poder Executivo do Estado do Rio de 

Janeiro e de coleções e arquivos privados. 

 

c. ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – APEES  

Criado em 18 de julho de 1908, com o nome de Archivo Público Espírito-Santense, 

subordinado à Secretaria Geral do Governo. Em 1921 passa a ser subordinado à Secretaria do 

Interior e Justiça e em 1967 torna-se uma simples seção, subordinada ao Departamento de 

Administração Geral (DAG). Em 1974, a repartição é elevada ao nível de diretoria, 

subordinada à Divisão de Seleção, Documentação e Divulgação e passa a ter regulamento 

próprio. Em 1987, o Arquivo é transformado em Órgão de Regime Especial e em 1994 passa 

a ser subordinado à Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos (SEAR). 

Já, em 1996, o Arquivo passou a integrar a Secretaria de Estado da Cultura e Esportes, como 

entidade vinculada e descentralizada, sendo mantida sua natureza jurídica. Em 2003, o 

Arquivo passa a ser vinculado à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, sendo 

mantida a sua situação jurídica; porém, em 2004, volta a ser vinculado à Secretaria de Estado 

da Cultura, e assim permanece até os dias atuais. 

Funcionou em um dos Salões do Palácio do Governo entre 1908 e 1925, ano em que 

teve início a construção do edifício sede do Arquivo, o prédio situado à Rua Pedro Palácios 
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foi inaugurado em novembro de 1926. Em 2005, O Governo do Estado oficializou a cessão do 

Edifício Getúlio Rezende, situado à Rua Sete de Setembro, como nova sede para o Arquivo 

Público. Somente em 2008 o Arquivo Público encerra seus trabalhos no edifício da Rua Pedro 

Palácios e passa para o edifício da Rua Sete de Setembro, 414, Centro – Vitória – ES, seu 

local de funcionamento até os dias atuais. Quando de sua fundação, o acervo existente e a ser 

recolhido ficou dividido em quatro ordens: 1ª Legislativa e Administrativa; 2ª Judiciária; 3ª 

História e Geografia e 4ª Literária e Artística. Em 1927, ano em que o Arquivo passou por 

uma remodelação, este passou a ser dividido em 5 seções: 1ª Histórica; 2ª Legislativa; 3ª 

Judiciária; 4ª Executiva e 5ª Impressos. Em 1981 é lançado o Guia Preliminar do Arquivo 

Público Estadual, fornecendo a descrição do acervo da instituição e um dos primeiros guias de 

acervo documental do país. Em 1986 é publicado o Catálogo de Plantas e Mapas, com 300 

plantas e mapas do acervo, a maioria do século XIX; em 1988 é publicado o Guia de Fontes 

para a História da Escravidão no Espírito Santo; em 1995, desenvolve-se o Projeto Imigrantes 

Espírito Santo, que a partir das fontes documentais do acervo rastreia os imigrantes que deram 

entrada e colonizaram o Estado entre 1812 e 1900. Em 1998, o APEES foi o primeiro arquivo 

do país a receber a documentação completa do Projeto Resgate, que trouxe os registros, em 

microfilmes e CD-ROM, de documento referentes à Capitania do Espírito Santo, pertencentes 

ao Arquivo Histórico Ultramarino, em Portugal, abrangendo os anos de 1585 até 1822. 

Iniciou-se, em dezembro de 2008, a participação do Arquivo Público no Projeto “Memórias 

Reveladas - Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil”, uma iniciativa da Casa Civil 

da Presidência da República e coordenado pelo Arquivo Nacional. O APEES foi um dos 

primeiros signatários do projeto que visa organizar, catalogar, descrever, reproduzir e publicar 

em uma base de dados, via internet, especialmente desenvolvida para o projeto, referências e a 

reprodução digital dos documentos produzidos pela Delegacia de Ordem Social e Política do 

Espírito Santo (DOPS/ES) durante o período da Ditadura Militar (1964-1985). 

 

d. ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO – APM  

Criado em Ouro Preto, pela lei nº 126 de 11 de julho de 1895, tinha como atribuições 

receber, conservar e classificar os documentos referentes ao direito público, à legislação, à 

administração, à história e geografia e às manifestações do movimento científico, literário e 

artístico do Estado. Em 1901, o APM foi anexado à Secretaria do Interior e transferido de 

Ouro Preto para Belo Horizonte. A casa que hoje abriga a Instituição, localizada na Av. João 

Pinheiro, 372, Funcionários, Belo Horizonte – MG foi construída em 1897 pela Comissão 

Construtora da Nova Capital para servir de residência ao secretário das Finanças. Em 1938, 



49 

 

essa casa até então ocupada pela Prefeitura de Belo Horizonte, passou a servir de sede do 

APM. Durante sua trajetória, o APM esteve, ainda, subordinado à Secretaria de Educação e à 

Secretaria de Governo e, desde 1983, está subordinado à Secretaria de Estado de Cultura. 

É responsável por planejar e coordenar a gestão de documentos, executar o 

recolhimento, a organização e a preservação de documentos provenientes do Poder Executivo 

de Minas Gerais e dos arquivos privados de interesse público e social. Também é o 

encarregado pela implementação e acompanhamento da política estadual de arquivos no 

âmbito do Poder Executivo do Estado. Seu acervo é constituído de documentos manuscritos, 

impressos, mapas, plantas, fotografias, gravuras, filmes, livros, folhetos e periódicos. São 

documentos de origem pública referentes à Administração Pública de Minas Gerais 

produzidos desde o século XVIII, período colonial brasileiro até o século XXI e de 

documentos de origem privada de interesse público e social. 

 
 

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 A análise dos sítios eletrônicos do APESP, APERJ, APEES e APM baseadas nas 

diretrizes estabelecidas pelo CONARQ foi feita a partir das informações sistematizadas e 

disponíveis nos apêndices do trabalho. Após a análise, que se vincula também ao nosso olhar 

de usuário e pesquisador, chegamos as seguintes conclusões: 

1. Os sítios eletrônicos do APESP e do APEES atendem as demandas em grande parte 

dos requisitos, total ou parcialmente, dando destaque ao site do APESP; 

2. O sítio eletrônico do APERJ deixa muito a desejar, em questões visuais e 

informacionais, não se dedica ao público geral, é um site corrido, sem nenhuma 

identidade visual, aparentemente pouco atualizado; 

3. Ao analisar os sítios eletrônicos, concluímos que eles foram feitos ou atendem 

prioritariamente a um Perfil de Usuário, concluímos que: 

a. APESP – Possui sítio eletrônico voltado tanto para a pesquisa científica e 

produção de conhecimento, quanto ao atendimento ao cidadão e ao governo. 

b. APERJ – Seu sítio eletrônico é voltado para o programa de gestão de 

documentos e para a própria gestão administrativa e interna. Embora o mesmo 

afirme que seus usuários são pesquisadores acadêmicos, cidadãos que visam 

seus direitos tais como indenizações, o sítio eletrônico tem um caráter mais 

administrativo e de atendimento ao governo. 
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c. APEES – O seu sítio eletrônico dá destaque ao atendimento ao cidadão. A 

relação Arquivo X Cidadania. 

d. APM – O sítio eletrônico é mais voltado para a pesquisa científica e produção 

de conhecimento. 

4. Apesar do sítio eletrônico do APESP atender melhor as diretrizes propostas pelo 

CONARQ e atender um perfil de usuário mais amplo, não podemos deixar de destacar 

que o sítio eletrônico do APEES possui um leiaute mais organizado e com excelente 

interface. Além de conter ferramentas como: mapa do website e mecanismo de busca, 

ausentes no sítio eletrônico do APESP; 

5. APESP, APERJ e APEES usam o AtoM, indo em acordo com os conceitos de dados 

abertos, transparência ativa, e unidade da área;  

6. Todas as quatro instituições apresentam aspectos dos seus Programas de Gestão de 

Documentos em seus sítios eletrônicos; 

7. O APESP, vinculado à Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão e o APERJ, 

vinculado à Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança, embora tenham passado 

por várias subordinações diferentes ao longo dos anos, aparentam ter se consolidado 

na área administrativa de Estado. 

8. Nenhuma das instituições possui glossário de termos arquivísticos, data da última 

atualização ou dados estatísticos disponíveis em seus sítios eletrônicos;  

9. As quatro instituições utilizam ferramentas interativas e colaborativas (mídias sociais). 

O APESP possui conta no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Flickr e Linkedin, 

e, faz divulgação destas mídias em seu sítio eletrônico. O APEES tem página no 

Facebook, Instagram e canal no YouTube, também divulga suas mídias sociais em seu 

sítio eletrônico. O APERJ possui página no Facebook, porém a página está 

desatualizada e não há divulgação em seu sítio eletrônico, os links de mídias sociais 

disponíveis são do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O APM não faz divulgação 

de suas mídias sociais em seu sítio eletrônico, mas possui contas no Facebook e 

Instagram; 

10. A respeito das atividades de difusão e ação educativa promovidas pelas instituições e 

divulgadas em seus respectivos sítios eletrônicos, destacamos:  

a. APESP  

i. Visitas Monitoradas Virtuais, que tem por objetivo apresentar as 

instalações e os trabalhos técnicos desenvolvidos pelo APESP;  
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ii. Cursos On-line por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem, tais 

cursos são voltados para a gestão profissional de documentos e arquivos e 

para o estudo da Lei de Acesso à Informação, isto posto, julgamos que 

boa parte do público atingido sejam estudantes universitários, servidores 

e funcionários dos órgãos e entidades ligados a instituições arquivísticas; 

iii. Lives da 5ª Semana Nacional de Arquivos, disponíveis no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem bem como no canal do YouTube do arquivo. A 

Semana Nacional de Arquivos é uma temporada de eventos com ações 

culturais e acadêmicas em instituições arquivísticas de todo o Brasil que 

se inserem no calendário internacional de celebração do dia Internacional 

dos Arquivos (9 de junho) e da Semana Internacional de Arquivos, 

seguindo um tema proposto pelo Conselho Internacional de Arquivos 

(ICA); 

iv. Publicações On-line, como a Revista do Arquivo, revista eletrônica de 

publicação semestral. Sua primeira edição foi lançada em outubro de 

2015, no site constam 12 edições, sendo a última publicação de abril de 

2021. A revista prioriza conteúdo das áreas de conhecimento dos arquivos 

e suas interfaces. 

v. Exposições Virtuais, há dois tipos de exposições no espaço virtual do 

arquivo, as exposições que tem como objetivo a difusão de seu acervo e 

as exposições educativas que fornecem recurso para pesquisas e trabalhos 

em sala de aula. As exposições: Júlio Prestes, o último presidente da 

República Velha – o arquivo privado de um homem público e Em nome 

d'El Rey: 250 anos do governo Morgado de Matheus em São Paulo estão 

enquadradas no primeiro tipo de exposição. Já, as exposições: Segunda 

Guerra em Revista; Charges, Caricaturas e Política; Oeste Paulista, 

Revolução de 1932; Ferrovias Paulistas; Manuscritos na História; A 

Revolta da Chibata; Revolução de 1924; Futebol no Brasil: das Origens à 

Popularização; Imigração em São Paulo; 30 da Lei de Anistia no Brasil, 

integram as chamadas exposições educativas. 

vi. Sites Temáticos, páginas temáticas que oferecem aos visitantes do site do 

Arquivo um conteúdo de informação e reflexão sobre alguns dos 

principais temas presentes nos conjuntos documentais sob guarda da 

instituição. São seis páginas com assuntos de interesses históricos, tais 
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quais: Imigração em São Paulo, Memória da Educação, Memória da 

Imprensa, Memória Política e Resistência, Última Hora e Viver em São 

Paulo. 

vii. Documentos Em Foco, página de divulgação do rico acervo do APESP e 

também de técnicas de tratamento documental desenvolvidas na 

instituição. Tem como objetivo estimular o olhar dos visitantes para 

microfragmentos da história e também da organização do documento de 

arquivo. Conta com seis edições: Caymmi artista plástico?; Plantas de 

viagens exploratórias da Comissão Geográfica e Geológica do Estado de 

São Paulo; Discurso de Júlio Prestes no Primeiro Centenário da 

Independência; Representação dos cidadãos de Bastos. 

b. APERJ  

i. Base de dados com os Registros Paroquiais de Terras do Século XIX, 

versão digitalizada dos livros de Registros Paroquiais de Terras da 

Província do Rio de Janeiro, voltados prioritariamente para a pesquisa 

histórica. 

ii. Publicações On-line, livro “Arquivos Fluminenses no Contexto Ibero-

Americano” organizado pela professora Ana Célia Rodrigues e outros, 

que se encontra disponível para download. 

c. APEES 

i. Exposições Virtuais, estão disponíveis no site cinco exposições virtuais, 

são elas: Rua Sete – Trajetos e Vivências, Galeria Foto Clube do Espírito 

Santo, Vitória Antiga – uma viagem no tempo, Índios Botocudos do Rio 

Doce – Walter Garbe, Muniz Freire – Acervo da Casa de Cultura Muniz 

Freire; 

ii. Projeto Imigrantes do Espírito Santo, base de dados informatizada através 

de levantamento minucioso dos registros de entradas de milhares de 

famílias que vieram para colonizar o Espírito Santo a partir de 1812. Por 

intermédio dessa base de dados informatizada, os descendentes de 

imigrantes buscam informações para montar processo a fim de requerer 

dupla-cidadania e, também, para levantar dados históricos de seus 

antepassados para outras finalidades, como a construção da árvore 

genealógica. Como resultado da busca, se obtém um Registro de Entrada 

de Imigrante, documento que pode ser impresso em forma de diploma; 
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iii. Publicações On-line, como a Revista APEES, que está no seu quarto ano 

de publicação com periodicidade semestral, todas as edições estão 

disponíveis para download no sítio eletrônico do arquivo.  

d. APM 

i. Hemeroteca Digital do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, o projeto 

digitalizou e disponibiliza on-line e de forma gratuita jornais produzidos 

entre 1875 e 1990 na cidade Uberaba e Região. A digitalização desse 

acervo possibilita acesso rápido e fácil a documentação, permitindo a 

pesquisa histórica dessa região do Brasil. 

ii. Publicações On-line, como a Revista do Arquivo Público Mineiro, no 

sítio eletrônico estão disponíveis para download 70 edições da revista, 

sendo a última edição do ano de 2015.   
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5 CONCLUSÃO 

 

 Finalizamos nossa análise entendendo que as instituições arquivísticas públicas tem 

contextos diferentes de produção de seus respectivos sítios eletrônicos, que é um trabalho que 

demanda recursos financeiros, tempo, conhecimento e diálogo com a área de tecnologia de 

informação. Entretanto, em que pese as dificuldades, as instituições precisam também atender 

as demandas do público em geral, conhecer seu usuário, participar da construção do sítio 

eletrônico e ter um arquivista ligado a produção do mesmo. O sítio eletrônico do APESP tem 

uma forte identidade visual, utilização de botões e atende muito bem as demandas com links 

atualizados, diversas publicações disponíveis e base de dados para os documentos 

arquivísticos. O sítio eletrônico do APEES se destaca por sua navegabilidade: contendo 

muitas abas, é muito intuitivo e informativo. O sítio eletrônico do APERJ apresenta um layout 

simples, aparentemente mais voltado para o uso interno, mas destacamos o programa de 

gestão de documentos, com tabelas publicadas e atualizadas. Por fim, o APM apresenta um 

sítio eletrônico com leiaute de solução gráfica simples, mas não tanto quanto o do APERJ, 

menor atendimento das diretrizes propostas pelo CONARQ em comparação ao APESP e 

APEES, porém, não defasado como o sítio eletrônico do APERJ.  

 Antes de começarmos nossas ponderações acerca dos sítios eletrônicos das instituições 

analisadas neste trabalho, suas contribuições na ampliação de suas visibilidades institucionais 

e aproximação entre Arquivos e Sociedade; ressaltamos a nossa compreensão de que os 

arquivos públicos têm como função primária a gestão, promoção de tratamento técnico ao 

acervo, guarda e preservação de documentos probatórios e permanentes, e, disponibilização 

destes aos usuários.  Porém, tais instituições podem e devem exercer as funções de difusão e 

ação educativa quando possível, pois os arquivos são parte essencial da sociedade, visto que a 

informação e a produção do conhecimento difundem-se através de registros, por 

consequência, em arquivos. Daí a importância dos arquivos não somente para a administração 

pública, mas também, para o público acadêmico e para os potenciais diferenciados públicos.  

 O APESP tem o sítio eletrônico mais completo e de maior destaque em sua 

apresentação ao público por ter mais modalidades de produtos de difusão, tais quais: visitas 

virtuais, cursos on-line, lives, publicações on-line, exposições virtuais, páginas temáticas e 

redes sociais. Vale ressaltar, que o modelo de difusão adotado em ambiente virtual pelo 

APESP, caracteriza-se predominantemente por uma política de difusão em que a referência é 

a missão do arquivo. Dizemos isto, porque a maioria das suas atividades de difusão aliam-se à 

propagação de conhecimentos próprios da Arquivologia, à difusão de seu acervo e dos 
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documentos arquivísticos. Quanto ao APERJ, este possui o sítio eletrônico mais simples e tem 

menos força nas redes sociais, consequentemente, está menos presente em ambiente virtual e 

com pequena participação em práticas de difusão na Internet. Mesmo diante disto, destacamos 

que o site disponibiliza suas publicações técnicas. Com relação ao APEES, frisamos o 

“Projeto Imigrantes do Espírito Santo”, que atinge os cidadãos em busca de provas para 

conquistar a dupla cidadania, ou seja, a prática de difusão em ambiente virtual mais 

proeminente deste arquivo é de atendimento ao cidadão. Por último, o APM mostra 

modalidades de difusão em meio virtual mais descoladas do conhecimento arquivístico e mais 

atreladas à pesquisa histórica.  

 Avaliamos que a carência de recursos financeiros e de pessoal em arquivos, fruto de 

uma política nacional de desmonte, ameaça os arquivos e seus acervos de valor permanente, 

bem como o oferecimento de atividades bem estruturadas de difusão. Portanto, diante do 

imenso potencial de público usuário que não conhece os arquivos e muito menos as suas 

funções; estes buscam hierarquizar o seu público-alvo. O APESP se apresentou como a 

instituição pública arquivística que melhor desempenha as múltiplas e estratégicas funções 

dos arquivos. Vinculado à Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão, ocupa um papel 

estratégico na administração pública coordenando e orientando os demais órgãos da 

administração estadual no desenvolvimento de instrumentos de gestão documental e dando 

transparência às ações do Estado, além de oferecer mais expressiva estrutura voltada para a 

prática de difusão. Isto posto, atinge um maior público-alvo remotamente: a administração 

pública, pesquisadores, cidadãos em busca de provas, usuários em geral, estudantes 

universitários e da educação básica. Desta forma, é a instituição arquivística analisada que 

proporciona por meio de seu sítio eletrônico maior visibilidade institucional e que mais 

aproxima Arquivo e Sociedade ampliando o acesso às informações de interesse desta última. 

O APERJ, embora tenha nascido e dividido espaço durante anos com uma biblioteca, na 

cidade de Niterói (RJ), e tenha passado por mudanças de sede e vinculação, nunca foi 

vinculado a Cultura e se consolidou ao longo dos anos às secretarias voltadas para a 

administração pública, atualmente é uma unidade administrativa da estrutura básica da 

Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança. O perfil de usuário que seu sítio eletrônico 

atinge é basicamente o do público interno. Contudo, devido as carências por que sofrem os 

arquivos, julgamos que a sua primeira opção deva ser mesmo esse público, pois desta forma, 

difunde suas atividades finalísticas e a missão da instituição, cumprindo ao menos a sua 

função primária e tratando tecnicamente o seu acervo, afinal de contas, não se pode difundir o 

que não está tratado tecnicamente. O APEES e o APM, estão vinculados à Secretaria de 
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Estado da Cultura de seus estados e ainda parecem batalhar pelo reconhecimento do gestor 

como um órgão estratégico e não apenas como um equipamento de cultura. Apesar disso, o 

APEES, num trabalho conjunto com a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos e 

com o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo coordenam o 

Programa de Gestão Documental, no âmbito do Poder Público Estadual do Espírito Santo. Já 

o APM, por meio da Diretoria de Gestão de Documentos, coordena o programa de gestão de 

documentos junto aos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. 

Ambos apresentam suas publicações técnicas em seus sítios eletrônicos, atingindo o público 

interno. E como mencionamos anteriormente, o sítio eletrônico do APEES conta com um 

importante projeto de difusão à disposição dos cidadãos garantindo o cumprimento dos 

direitos da cidadania e o direito constitucional de acesso à informação. O APM, por 

intervenção das modalidades remotas de difusão foca mais no público pesquisador.  

 Ainda há muito potencial para ser explorado com relação às práticas de difusão e ação 

cultural por parte das instituições públicas em formato virtual. Para que isso ocorra, tais 

instituições devem ser valorizadas, equipadas e preparadas para continuarem promovendo a 

política de gestão documental do Estado, preservação do seu acervo histórico e formação do 

cidadão para que compreendam a importância estratégica dos arquivos na sociedade. 
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APÊNDICE B - TABELAS COMPARATIVAS 

 

Instituição 
 

1.1 CONTEÚDO - ASPECTOS GERAIS: 

 

APESP APERJ APEES APM 

1 - Informações sobre os objetivos do website; NÃO NÃO NÃO NÃO 

2 - Informações sobre a instituição: histórico, 

competências, estrutura organizacional, programas 

de trabalho, quadros diretores (e-mails e telefones), 

endereço físico da instituição e formas de acesso; 

SIM PARCIALMENTE SIM PARCIALMENTE 

3 - Informações sobre os serviços prestados via web, 

por correspondência ou no local; 
SIM SIM SIM SIM 

4 - Adequação da linguagem utilizada, evitando-se 

termos técnicos pouco conhecidos; 
SIM SIM SIM SIM 

5 - Informações sobre a existência de conteúdos do 

website (relatórios, manuais, normas, imagens etc.) 

em documentos impressos (e, nesse caso, como tais 

documentos podem ser obtidos); 

PARCIALMENTE PARCIALMENTE PARCIALMENTE PARCIALMENTE 

6 - Links atualizados, relacionados à administração 

pública na qual se insere a instituição; 
SIM SIM PARCIALMENTE NÃO 

7 - Informações sobre programas, planos, projetos e 

relatório anual da instituição (possibilitando o 

download, conforme critérios da instituição); 

SIM 

 
NÃO SIM NÃO 
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Instituição 

 
     1.2 CONTEÚDO - ASPECTOS ARQUIVÍSTICOS: 

 

APESP APERJ APEES APM 

1 - Acervo (características gerais, datas-limites, 

quantidade, tipologia etc.); 
SIM SIM SIM SIM 

2 - Instrumentos de pesquisa (instrumentos de 

pesquisa on-line, instrumento de pesquisa on-line 

em base de dados, instrumentos de pesquisa não 

disponíveis on-line, outras bases de dados); 

SIM PARCIALMENTE SIM SIM 

3 - Estrutura de funcionamento do atendimento 

ao usuário: horário de funcionamento, formas de 

atendimento; 

SIM SIM SIM SIM 

4 - Serviços arquivísticos prestados (obtenção de 

cópias de documentos, p. ex.) tanto no local como 

via e-mail (não se trata do e-mail do webmaster, 

mas sim do responsável pelo atendimento ao 

usuário); 

SIM 

 
SIM SIM PARCIALMENTE 

5 - Métodos de trabalho arquivístico; arranjo e 

descrição dos documentos, avaliação e 

transferência, emprego de tecnologias da 

informação etc.; 

SIM PARCIALMENTE SIM SIM 
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6 - Legislação arquivística (regras gerais de 

acesso, restrições, privacidade, possibilitando o 

download desses documentos, conforme critérios 

da instituição), modalidades de atendimento, 

tempo previsto de resposta etc.; 

PARCIALMENTE PARCIALMENTE PARCIALMENTE PARCIALMENTE 

7 - Biblioteca virtual sobre temas arquivísticos; SIM SIM NÃO SIM 

8 - Glossário de termos arquivísticos; NÃO NÃO NÃO NÃO 

9 - Perguntas e respostas (FAQ – Frequently Asked 

Questions) sobre temas arquivísticos; 
SIM NÃO SIM SIM 

10 - Links arquivísticos (atualizados); SIM NÃO NÃO NÃO 

11 - Publicações arquivísticas (possibilitando o 

download, conforme critérios da instituição). 
SIM SIM PARCIALMENTE PARCIALMENTE 
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Instituição 

 
1.3 DESENHO E ESTRUTURA: 

 

APESP APERJ APEES APM 

1 - Mapa do website; NÃO NÃO SIM SIM 

2 - Mecanismo de busca do website; NÃO NÃO SIM SIM 

3 - Contador de acessos ao website; NÃO NÃO NÃO NÃO 

4 - Data de criação do website; NÃO NÃO SIM NÃO 

5 - Data da última atualização do website e das suas 

respectivas páginas; 
NÃO NÃO NÃO NÃO 

6 - Utilização de uma seção do tipo "Novidades", 

indicando mudanças recentes no website (de conteúdo ou 

formato); 

SIM NÃO NÃO NÃO 

7 - Precisão gramatical e tipográfica;  SIM SIM SIM SIM 

8 - Legibilidade de gráficos com dados estatísticos e outras 

imagens;  
NÃO NÃO NÃO NÃO 

9 - Utilização, opcional, de outro idioma;  NÃO NÃO NÃO NÃO 

10 - Utilização de um menu de navegação (toolbar) em todo 

o website; 
SIM NÃO SIM NÃO 

11 - Utilização de instrumentos de pesquisa on-line em dois SIM NÃO SIM SIM 
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níveis (um geral – com poucos campos de preenchimento – 

e outro para usuários mais especializados); 

12 - Utilização de formulários eletrônicos on-line para 

solicitação de serviço; 
SIM SIM PARCIALMENTE PARCIALMENTE 

13 - Utilização, em todas as áreas do website, da opção de 

voltar para a página anterior e/ou página principal, 

desvinculada das funções do browser utilizado pelo 

usuário; 

NÃO NÃO NÃO PARCIALMENTE 

14 - Utilização de imagens de baixa resolução e pequenas 

dimensões (thumbnail images) com a opção de acesso às 

imagens ampliadas e com maior resolução; 

SIM NÃO SIM SIM 

15 - Utilização de download para disponibilizar – de forma 

compactada – documentos institucionais de grande 

dimensão (em formatos TXT, RTF, ou PDF); 

SIM SIM SIM SIM 

16 - Instruções para facilitar o download: especificações 

sobre tamanho do arquivo, formato(s); 
NÃO NÃO NÃO NÃO 

17 - Utilização de leiautes de fundo simples;  SIM NÃO SIM SIM 

18 - Adequação dos títulos das páginas, facilitando a 

compreensão dos conteúdos; 
SIM NÃO SIM SIM 

19 - Utilização de ilustrações que efetivamente valorizem e 

auxiliem os objetivos do website. 
SIM NÃO SIM SIM 
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APÊNDICE C - AVALIAÇÃO DOS WEBSITES 

 

a. APESP  

PONTOS FORTES 

 

PONTOS FRACOS 
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b. APERJ 

PONTOS FORTES 

 

PONTOS FRACOS 
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c. APEES 

PONTOS FORTES 

 

PONTOS FRACOS 
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d. APM 

PONTOS FORTES 

 

PONTOS FRACOS 

 

 

 


