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Resumo 

 

Analisam-se os contextos tradicionais da representatividade do profissional 

graduado em Arquivologia perante a sociedade contemporânea, de modo a avaliar o 

início de sua prática no país, e de que modo a sua formação profissional pode prepará-lo 

para o seu pleno desempenho no presente e para os enfrentamentos e desafios do futuro. 

Examina-se a sua identidade profissional assim como a busca definitiva do seu papel 

social e de que modo finalmente vem conquistando a consolidação de sua imagem 

profissional. 

 

Palavras – chave: Arquivista / Arquivística / Arquivologia / Arquivo / 

Representação Social / Papel Social / Representação Profissional / Imagem Profissional / 

Sociedade Contemporânea. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract  

 

It examines the contexts of traditional representation of the professional degree in 

Archival before the contemporary society in order to evaluate the beginning of his practice 

in the country, and how their training can prepare you for its full performance in the present 

and confrontations and challenges for the future. It examines their professional identity as 

well as the pursuit of the ultimate social role and how it finally has achieved the 

consolidation of your professional image. 

 

Keywords: Recorder /Archivist / Archivology / File / Social Representation / Social 

Role / Professional Representation / Professional Image / Contemporary Society. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Ainda hoje, é comum deparar-se com a seguinte pergunta, quando em determinada 

reunião ou simplesmente em uma roda de amigos:  “Arquivologia”? O que é isso?       

 Observa-se, no decorrer deste estudo, que o conhecimento sobre a área já é mais 

amplo do que há algum tempo e que a aceitação, por parte da sociedade, já é bastante 

positiva, muito embora, ainda ocorram perguntas como estas. 

Com a necessidade cada vez maior de se armazenar documentos para 

comprovações futuras, guarda de caráter histórico ou também a serviço da administração, 

no intuito de agilizar e aperfeiçoar processos gerenciais, se faz necessário um profissional 

especializado e que domine tais técnicas e funções. Já não é mais suficiente aquele 

funcionário que saiba apenas manusear o papelório. É necessário algo mais.  

Para se pensar no papel do arquivista na atual sociedade, bem como questões que 

essa mesma sociedade propõe, além dos desafios que esses profissionais enfrentam e as 

respostas que podem dar, é preciso que se compreenda o arquivo, pois se torna 

fundamental para se desenvolver o tema proposto. Sobre arquivo, Duchein (1978, p.1) 

afirma que: 

 

Os arquivos são o produto natural e orgânico das diversas atividades 
administrativas, públicas ou privadas e caracterizam-se por preservar a 
documentação em sua forma original de criação, respeitando a estrutura da 
entidade geradora.  
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Este autor ainda complementa sobre o que ele chama de fenômeno,caracterizado 

em nossa época pela necessidade cada vez maior de se obter informações rápidas e 

imediatas, bem como a de procurar referências no passado. “[...] A responsabilidade dos 

arquivistas se exerce, pois, em dois planos: o do presente e o do passado; são ambos 

igualmente importantes e essenciais” (Duchein, 1978). 

Desta forma, em 1978, data deste artigo, já era possível identificar tais 

necessidades, onde e como o arquivista teria de atuar. Observa-se, portanto, que esse 

profissional é de essencial importância, tendo em vista a crescente necessidade de se 

preservar memória, a do mundo corporativo e também em nosso cotidiano.  

De maneira geral, a maior concentração de profissionais arquivistas se dá em 

instituições arquivísticas e a serviço da administração. Nas instituições arquivísticas, que 

são voltadas para a preservação de documentos de caráter histórico-cultural, estes 

profissionais respondem pela preservação da memória e conservação dos mesmos. Já no 

meio administrativo, os profissionais são alocados em departamentos estratégicos onde 

exige acesso a informações de maneira rápida, fácil e eficiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fica claro que o profissional arquivista vem encontrando seu espaço na sociedade 

e para aqueles que, ainda assim, desconhecem nossa participação, Duchein (1978, p.1) 

recomenda: 

 

“A resposta tradicional é que os arquivos são os armazéns da História e o arsenal 

da Administração” 

 

Numa mais ampla abordagem, pode-se notar que, mesmo com uma visão mais 

atualizada, se consegue ainda complementar essa afirmação do autor, desde que se 

considere a relação da Arquivologia com outras disciplinas como a História, a Tecnologia 

da Informação e a Administração, e seus respectivos conceitos e representações que 

perpassam tais áreas. 

  Pode-se notar, de maneira mais evidente, já no século XXI, o aparecimento de um 

novo perfil de profissional arquivista, que exerce além de suas atribuições, no que se 

refere ao seu papel como responsável pelo tratamento e disponibilidade de informações 

orgânicas para atender demandas técnicas, administrativas e, principalmente, como apoio 

à tomada de decisões estratégicas e a elaboração de planejamento estratégico (Santos 
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2009). Surge, portanto, o Gestor de Documentos, mesmo que embora no Brasil não se 

caracterize de maneira tão tênue como nos países de origem Anglo-Saxão, teoricamente 

seu berço. 

Há, no entanto, de se notar que a crescente evolução da representação social do 

arquivista contemporâneo deve-se, em grande parte, ao uso de novas tecnologias. Nota-

se que, com a participação das Tecnologias da Informação, vem sendo possível uma 

maior valorização profissional por parte da sociedade, mas não se pode esquecer que no 

meio profissional e nas suas áreas correlatas, o arquivista, já é respeitado há mais de um 

século, mesmo sem o auxílio tecnológico. Sobre estas considerações Bellotto (2004, p.1), 

esclarece e também faz um alerta: 

 

O arquivista hoje não pode esquecer que vive e atua profissionalmente na 
chamada era da informação, na qual a tecnologia da informação e da 
comunicação tem presença marcante. Os novos suportes documentais, com os 
quais terá de lidar, exigem conhecimento e competência, métodos e meios de 
produção, utilização e conservação físicas especiais. São fatores novos sobre as 
quais os arquivistas passam agora a serem instruídos e treinados, não obstante a 
correrem o risco de, em virtude do vertiginoso crescimento das possibilidades da 
eletrônica nas áreas documentais, nunca conseguirem abarcar a plenitude destes 
conhecimentos tão mutantes e dependentes de equipamentos tão rapidamente 
tornados obsoletos.  

 

É evidente, porém, que mesmo com todo o crescimento tecnológico, nunca 

poderão ser adotados os arquivos informatizados em detrimento do profissional arquivista, 

sendo a informática, portanto, considerada uma grande aliada para a evolução do 

conhecimento e trabalho arquivístico. Como já previra o arquivista e pesquisador 

canadense Couture (1987), alguns anos atrás, a Informática deve ser entendida como a 

técnica que permite a produção e o tratamento acelerado da informação por meio de 

operações eletrônicas e mecânicas. 

Nesta perspectiva, podem-se estabelecer paralelos entre o arquivista e os fatores 

novos de adaptação; observar também que a Informática, atualmente intitulada 

Tecnologia da Informação, é essencial para a evolução gradativa da imagem do 

profissional arquivista junto à sociedade, uma vez que a própria tecnologia aumenta a 

capacidade da sociedade em gerar e utilizar informações sem que se deixe respeitar e 

considerar os princípios básicos da arquivística que são a proveniência, organicidade, 

unicidade, indivisibilidade e cumulatividade. (grifos nossos).   
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Portanto, é evidente que a consolidação da identidade profissional do arquivista, 

tendo em vista a sua multidisciplinaridade, caminha com passos largos para seu pleno 

reconhecimento social.  

Vale ressaltar que justifica-se este tema a necessidade de esclarecer o surgimento 

da prática arquivística na sociedade além do fortalecimento da Arquivologia no Brasil. 

Estudar também, a formação deste profissional no país assim como os desafios do futuro 

e sobretudo como o arquivista vem consolidando a sua imagem perante a sociedade 

contemporânea.  

Sendo o objetivo geral analisar a representação deste profissional nesta mesma 

sociedade contemporânea, assim como suas funções na chamada sociedade da 

informação além dos objetivos específicos de identificar a participação do arquivista frente 

ao contexto social vigente no Brasil, definir a contribuição que as Tecnologias da 

Informação podem proporcionar para a representação do arquivista e levantar literatura 

descrevendo sugestões para a evolução de sua participação, assim como vem se 

consolidando a imagem deste profissional na atualidade. 

E finalmente como metodologia foi levantado material para produção de 

conhecimento no âmbito desta pesquisa de modo que foi feita leitura de alguns artigos 

especializados em Arquivística e Ciência da Informação, além de ser feita uma revisão de 

literatura específica. Para a coleta dos dados houve levantamento do material da área 

especifica e correlata, considerando tanto aspectos técnicos e operacionais, conforme 

recorte estabelecido nos objetivos, observados a partir da problemática referida. 

Finalmente, foram apresentados os resultados do levantamento das informações 

cruzadas e discutidas nesta pesquisa, de forma a oferecer conclusões no âmbito deste 

estudo. 
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2  O INÍCIO DA PRÁTICA ARQUIVÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

Falarmos da origem e surgimento da pratica arquivística, sem dúvida, nos traria 

mais de uma dezena de materiais, talvez mais de duas dúzias de artigos e mais de meia 

dúzia de autores com pontos de vista, distintos ou não. Como a intenção deste estudo, a 

princípio, não é trazer à tona a evolução cronológica de tais práticas, mas sim a 

representação do profissional arquivista na sociedade contemporânea, ou melhor, a 

consolidação da imagem destes profissionais na atualidade; mesmo assim se faz 

necessário um breve histórico de como tudo pode ter surgido, de modo que nos capítulos 

subsequentes, o tema proposto neste estudo possa ser gradativamente desenvolvido. 

 

2.1   AS PRIMEIRAS ATIVIDADES 

 

Sabemos que tudo se deu inicio há milênios, afinal, sob esse aspecto, é 

unanimidade entre os mais diversos autores de que tudo esteja relacionado com os 

primeiros registros arquivísticos propriamente ditos, e que eles, segundo evidências, 

possam ter se iniciado na ocasião das antigas civilizações pós-escrita. O fato é que os 

autores do gênero se dividem entre os séculos XVI e XVII.  Duranti (1993, p. 9), por 

exemplo, afirma que: 

“Os primeiros elementos da doutrina arquivistica (archival doctrine) podem ser 

encontrados no último volume da obra monumental de Dom Jean Mabbilon sobre 

diplomática, publicada em 1681” 
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Nota-se aqui, que a autora, especializada nessa vertente, faz menção à publicação 

do De re Diplomatica, considerado uma obra clássica entre os tratados de Diplomática, 

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

vão além: 

 

A partir do século XVI, as rotinas da profissão começam a ser frequentemente 
disciplinadas por normas regulamentares, algumas inclusive de caráter oficial. Não 
obstante o conteúdo programático das mesmas verifica-se que elas têm já 
imanentes princípios gerais de natureza arquivística, os quais irão adquirir depois 
a forma de postulados, levando ao nascimento de uma nova disciplina – a 
arquivística – como construção conceitual e sistemática do saber adquirido por 
uma prática milenar da gestão dos arquivos [...]. 

 

Fica claro, portanto, mesmo que de maneira bem sutil, após analisarmos as 

colocações desses autores, que as atividades arquivísticas podem ter surgido bem antes 

até do século XVI, até há mais de seis milênios, podendo ser confundidas com os 

registros dos primórdios, desde que se houve a necessidade de colocar informações nos 

mais diversos tipos de suportes. A profissão de fato, no entanto, teve suas rotinas 

oficializadas por normas que as regulamentava a partir do citado século XVI. Neste 

mesmo período, se vê o surgimento da disciplina Arquivística que faria das técnicas e 

práticas, também teoria daquele que era um saber milenar, a gestão dos arquivos.   

  

2.2   O MARCO FUNDADOR DA ARQUIVÍSTICA 

 

Considera-se ainda hoje, o Manual dos Arquivistas Holandeses, o pontapé inicial 

para o que é a Arquivologia moderna, a fundação da codificação da disciplina arquivística 

e o mais importante manual sobre o tema já publicado, tamanha a sua atualidade ainda 

nos dias de hoje - valendo ressaltar que o texto data de 1898.  Para reforçar esta 

afirmação, Schelemberg (1973, p.36) é enfático: 

“Do ponto de vista da contribuição universal para a arquivistica, o mais importante 

manual escrito sobre administração de arquivos é, provavelmente, o de um trio de 

arquivistas holandeses...”. 
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Notamos que a colocação de Schelemberg, mesmo 75 anos mais tarde, ainda 

valorizava o conteúdo das regras e princípios fundamentais para o arranjo e descrição 

dos arquivos, e quando se refere ao trio de holandeses, faz menção aos autores S. 

Muller, J. Feith e R. Fruin. 

A obra consiste na elaboração de 100 regras fundamentais para arranjos e 

descrições de arquivos, publicada através da Associação de Arquivistas Holandeses e de 

autoria de Muller, Feith e Fruin. O manual atingiu arquivistas das mais variadas nações, 

décadas, conceitos e doutrinas, muito por conta de sua propagação devido a tradução em 

diversas línguas, como português, alemão, francês, inglês etc. No Brasil, a sua publicação 

ocorreu após sua tradução, na década de 60, através do Arquivo Nacional, republicado 

ainda em 1973. A publicação dos holandeses é, até hoje, tida como de caráter 

fundamental para o surgimento da Arquivologia Moderna, onde podemos constatar na 

colocação de Lodolini (1988, p.119): 

“O desenvolvimento da Arquivologia Moderna tem muito a ver com a difusão do 

manual dos arquivistas holandeses...”.   

Percebe-se então, de maneira ratificada, o quanto a propagação do manual em 

diversos idiomas, como citamos neste mesmo capítulo, pode ter feito a diferença sob esse 

aspecto, uma vez que alcançou diversos profissionais, de diversas línguas. Obviamente 

que o manual, com sua proposta e atualidade para a época, tenha sido de suma 

importância, e que de fato o sucesso tenha se mantido, assim como seu pleno 

reconhecimento, até os dias de hoje. Não se tratando, é claro, que  caso não tivesse sido 

amplamente divulgado, o manual teria sido um insucesso. Fica evidente que não.  Não se 

pode descartar, porém, a possibilidade de que sua estratégica circulação tenha feito a 

diferença nesse aspecto.  
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3  ARQUIVOLOGIA E BRASIL 

 

 

 

 

 

 

No Brasil, de acordo com a literatura, podemos considerar a década de 70 como a 

mais importante para a Arquivologia, no que diz respeito ao seu aparecimento, muito 

embora, segundo estudiosos, a análise deveria ser muito anterior a essa perspectiva. No 

entanto, por se definirem nesta época, alguns parâmetros que serviram para se 

estabelecer diretrizes para questões e interesses arquivisticos, a década fica marcada 

como o oficial surgimento da Arquivologia no Brasil. Tudo isso fica mais claro com a 

afirmação de Fonseca (2005, p.67): 

 

“Certamente a história dos arquivos e da disciplina arquivistica no Brasil poderia 
ser analisada desde muito antes da década de 1970, e esta é uma lacuna da 
historiografia da área em nosso país. Mas essa década foi de fundamental 
importância para se estabelecer alguns parâmetros que ainda hoje definem as 
questões arquivísticas no Brasil. Assim é que, em 1971, foi criada a Associação 
dos Arquivistas Brasileiros, que exerceu indiscutível liderança nas conquistas 
posteriores.” 

 

Ainda analisando a colocação da autora, podemos notar que em 1971, houve o 

surgimento da Associação de Arquivista Brasileiros,  cuja criação deste tipo nacional de 

associativismo pode proporcionar conquistas subsequentes após esse mesmo ano, tendo 

papel fundamental neste início para a Arquivologia no Brasil. Era de se considerar a 

Associação de Arquivistas Brasileiros um órgão não oficial, uma vez que, na época, não 

havia um órgão centralizador, nesse sentido, que praticasse uma coordenação 

administrativa, que centralizasse as decisões. E mesmo não sendo uma instituição oficial, 

a participação desta mesma associação, no início, foi de suma importância, por ter 

proporcionado diversas conquistas neste campo: 
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Na falta de uma centralização ou de uma coordenação administrativa que abranja 
a totalidade dos arquivos no Brasil, existe no país, desde 1971, um órgão não 
oficial que assume função notável neste campo. Trata-se da Associação dos 
Arquivistas Brasileiros, que conta atualmente com mais de 2 mil sócios(...) ( 
Duchein, apud Fonseca, 2005, p.67). 

 

Portanto, fica clara a importância da Associação dos Arquivistas Brasileiros, 

naquele momento em que surgia efetivamente, de maneira oficial, a Arquivologia no país. 

São muitas as conquistas nas quais esteve presente a Associação, com a participação 

notória em vários aspectos, como por exemplo, a regulamentação das profissões de 

Arquivista e Técnico de Arquivo, os cursos de Arquivologia em nível superior, o 

lançamento do primeiro periódico brasileiro especializado na área e a promoção dos 

Congressos Brasileiros de Arquivologia. Fonseca (2005, p. 67) vai além:  

 

Tais conquistas podem ser enumeradas. 

 

1. Os congressos brasileiros de arquivologia, promovidos regularmente desde 
então. Foram realizados ao todo 13 congressos. Porem, aos esforços da 
comunidade arquivística brasileira para a realização regular dos congressos não 
correspondeu um esforço da efetiva divulgação de seus resultados técnico-
científicos, sendo publicados os anais de apenas cinco congressos. 
2. O primeiro periódico brasileiro especializado na área, a revista Arquivo & 
Administração, cuja publicação manteve periodicidade regular até 1986. O último 
número da revista foi publicado em 1999. 
3. Os cursos de arquivologia em nível superior, sendo de 24 de janeiro de 
1972 o voto da Câmara de Ensino Superior que aprova a criação desses cursos. 
4. A regulamentação das profissões de arquivista e de técnico de arquivo, 
obtida em julho de 1978, quando é promulgada a Lei n° 6.546, dispondo sobre 
matéria. A profissão de técnico de arquivo nunca foi implementada, pois não existe 
um curso profissionalizante nessa área. Esse é um fato relevante, na medida em 
que contribui para cristalizar uma visão monolítica do campo de trabalho na área, 
fazendo com que arquivistas e estagiários de arquivologia se ocupem 
indiscriminadamente de todas as tarefas relacionadas com o fazer arquivístico. 

 

3.1  ARQUIVOLOGIA BRASILEIRA NOS ANOS 80. 

 

Na década de 80, houve o fortalecimento das instituições arquivísticas públicas, 

tendo como líder o Arquivo Nacional. Naquela ocasião, o Arquivo Nacional propunha a 

modernização das práticas e políticas das instituições arquivísticas. Essa proposta 

aconteceu durante a II Conferência Ramp, reunião realizada pela UNESCO, que 
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aconteceu no ano de 1982. A proposta, na ocasião, significava alterar, mexer nos 150 

anos de história dos arquivos latino-americanos.  

 

A história de todos os ramos de conhecimento e de todas as profissões é 
pontilhada de termos que repentinamente adquirem um novo sentido, eliminando 
as acepções anteriores. Foi o que ocorreu com a expressão “modernização de 
arquivos” na II Conferencia Ramp, realizada pela UNESCO em junho de 1982. Até 
sua reunião, a expressão não possuía outro significado além do literal: melhoria 
das instalações, renovação dos equipamentos ou aperfeiçoamentos dos métodos 
de trabalho dos arquivos. A alteração semântica foi determinada por uma 
intervenção da diretora geral do Arquivo Nacional do Brasil, na qual propunha a 
UNESCO o estabelecimento de um “projeto piloto de modernização em uma 
instituição arquivistica do tipo tradicional”. O termo ingressou no vocabulário 
arquivístico com essa nova acepção, sob o peso dos 150 anos de história dos 
arquivos da América Latina. (Kecskeméti, apud Fonseca, 2005, p. 68)  

 

O fato é que a proposta inovadora do Arquivo Nacional junto a UNESCO 

significava, de certa maneira, romper com todos os paradigmas, propor uma alteração, ou 

melhor, uma modernização a um modelo latino americano a ser seguido por pelo menos 

150 anos. Então, por mais inovador que fosse, poderia causar certa estranheza ou 

resistência de outras vertentes, mas, por outro lado, poderia se tornar necessária alguma 

modernização, devido a certas condições adversas, no qual, em sua total normalidade, 

são cruciais para as atividades arquivísticas, como recursos materiais e humanos. Tudo 

fica mais claro com esta colocação deste autor: 

 

Essa acepção significava romper com o circulo vicioso dos chamados “ arquivos 
nominais”, ou seja, as instituições arquivísticas presentes nos organogramas das 
administrações publicas dos países latino americanos, com todos os indícios de 
sua existência, tais como instalações, papéis timbrados e publicações periódicas, 
mas desprovidas de recursos materiais e humanos indispensáveis ao exercício 
das funções arquivísticas essenciais. (Kecskeméti, apud Fonseca, 2005, p.69). 

 

Posto em prática, o projeto de modernização das instituições arquivísticas 

perpetuou, por quase toda a década de 80, com uma bateria de eventos e discussões. 

Dentre muitos, alguns pontos dessa modernização foram bastante significativos e valem a 

pena ressaltar, como a criação de uma rede nacional de instituições arquivísticas, 

favorecendo uma cooperação entre instituições, algo que jamais havia acontecido, como 

menciona Fonseca (2005, p. 69): 
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“No tocante ao fortalecimento de uma rede nacional de instituições arquivísticas, 
foi criado o Fórum de Diretores de Arquivos Estaduais, que estabeleceu uma 
cooperação interinstitucional sem precedentes na história das instituições 
arquivísticas brasileiras. Sob a liderança do Arquivo Nacional, através da 
Coordenação do Sistema Nacional de Arquivos (Sinar), tal cooperação permitiu a 
realização de diversos cursos de capacitação em âmbito regional, bem como de 
Conferência Nacional de Arquivos Públicos, importante encontro de reflexões 
acadêmicas e de fortalecimento político para as instituições envolvidas”  

 

E, sobretudo, fica claro a força que o pensamento arquivístico obteve, inclusive na 

política. Aproveitando o momento de reforma democrática do estado, em uma época em 

que a assembleia constituinte estava em voga, o Arquivo Nacional tentou, por diversas 

vezes, reforçar o debate junto à Assembleia, a respeito do projeto de lei para os arquivos 

brasileiros. E mesmo que só promulgada em 1991, a lei se tornou uma grande conquista 

e, acima de tudo, um grande avanço para com o reconhecimento pleno do exercício 

profissional, fazendo assim referência à gestão arquivística em todos os seus níveis. E 

assim Fonseca (2005, p. 69) reforça: 

 

“No tocante ao fortalecimento de uma rede nacional de instituições arquivísticas, 
dentro do projeto de reforma democrática do Estado brasileiro em discussão na 
década de 1980, destaca-se o debate em torno de um projeto de lei para os 
arquivos brasileiros. Tal lei só foi promulgada em 1991, mas seu debate se 
estendeu por quase toda a década anterior. Cabe mencionar, também, as gestões 
feitas pelo Arquivo Nacional junto a Assembleia Constituinte responsável pela 
elaboração da Constituição de 1988, no sentido de introduzir no texto 
constitucional referências à gestão arquivísticas em todos os seus níveis. Destes 
esforços resultou  o que ficou aquém das expectativas- a inclusão do art. 216, §2°, 
na nova Constituição: “ cabem à administração pública, na forma de lei, a gestão 
da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a 
quantos dela necessitem”. Merece destaque, também, a presença das instituições 
arquivísticas nos debates da reforma administrativa federal de 1985, constituindo a 
Câmara V- Racionalização, Simplificação e Descentralização Administrativa-  da 
Comissão Especial de Preservação do Acervo Documental ( Cepad ).   

 

Portanto, a década de 80 foi especialmente importante por conta destes diversos 

fatores, assim como a ampla divulgação do pensamento e propostas arquivísticas, 

sempre no sentido de ajudar e melhorar cada vez mais as técnicas, teorias e 

metodologias acerca da profissão. E foi também, a partir desta década que a Arquivologia 

Brasileira passou a ter pleno reconhecimento, inclusive internacionalmente, quando foram 

recebidos os primeiros convites para que profissionais brasileiros proferissem palestras 

em Congressos, como, por exemplo, o Congresso Internacional de Arquivos. E também, a 



19 
 

partir de então, que profissionais brasileiros ocuparam os cargos mais altos na 

Associação Latino Americana de Arquivos. 

 

3.2  ARQUIVOLOGIA BRASILEIRA NOS ANOS 90 

 

A década de 1990 fica marcada como uma época em que a Universidade se 

consolida como local de prática acadêmica e desenvolvimento político acerca da 

Arquivologia. O período se destaca também pela proliferação do curso em nível de 

graduação em Arquivologia, pois até 1990 contávamos com apenas três cursos no Brasil 

e, durante os anos 90, esse número aumentou consideravelmente, passando a ser oito 

Universidades em território nacional. Ou seja, cinco Universidades passaram a contar 

com o Curso de Graduação em Arquivologia. 

A década de 90 fica marcada também pelo aumento na qualificação dos 

profissionais que ministram aulas em Arquivologia. A procura destes profissionais, do 

corpo docente nos cursos de Arquivologia em Universidades, para se especializar, teve 

uma crescente considerável. Sobre isso, Fonseca (2005, p. 70) reitera: 

 

“A melhoria da qualificação do corpo docente nos cursos de arquivologia. Os 
dados levantados revelam que apenas 3,8 % dos docentes não possuem qualquer 
espécie de titulação de pós-graduação; 23% são especialistas, 46% são mestres e 
15% são doutores; 91% das dissertações e 100% das teses a que esses títulos  
dizem respeitos, foram aprovadas na década de 1990. Outro dado interessante é 
que 38,46% dos docentes são graduados em Arquivologia.” 

 

Percebe-se que nos anos 90, cresce consideravelmente a participação de autores 

que estão diretamente ligados ao meio acadêmico, ou seja, professores e pesquisadores 

ligados a cursos de arquivologia se destacam na produção intelectual. Datados desta 

época, encontramos bom número de trabalhos acadêmicos, periódicos e artigos 

especializados. A década fica marcada também pelo aumento na oferta de cursos 

voltados para pós-graduação - para ser mais preciso, a oferta cresce consideravelmente 

em cursos de pós do tipo strictu sensu em Ciências da Informação, que por sua vez 
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oferecem estudos com ênfase em Arquivologia, Arquivos e Informações Arquivísticas. 

Sobre isso, Fonseca (2005, p. 71) coloca: 

 

[...] Ao longo da década de 1990, os autores vinculados a universidades foram 
responsáveis por cerca de 45% da produção de artigos especializados. Ainda 
segundo os dados da pesquisa de Jardim, dos seis autores de maior produtividade 
nessa área, quatro são vinculados a universidades [...] 

 

E Fonseca (2005, p. 71) completa: 

 

[...] Maiores possibilidades de áreas de concentração em arquivologia nos cursos 
de pós-graduação existentes. Não se pode falar em aumento na oferta de cursos 
de pós-graduação na área arquivística, seja no âmbito dos cursos lato sensu ou 
strictu sensu, mas observa-se maior abertura dos cursos de pós-graduação strictu 
sensu em ciência da informação para tratar de questões relativas aos arquivos e à 
informação arquivística [...] 

 

Ainda neste intervalo, podemos perceber que ocorre um enfraquecimento das 

Instituições Arquivísticas, inclusive do Arquivo Nacional que até então exercia um papel 

de liderança na área, com isso, neste mesmo período, percebe-se uma espécie de 

migração destas instituições para as Universidades e para Instituições de Informação. E 

em decorrência disto tudo, acarretou-se certa perda de identidade no setor, talvez certa 

falta de representatividade. Por outro lado, surge o CONARQ (Conselho Nacional de 

Arquivos) como o novo líder da área arquivística, exercendo atividade fundamental e de 

liderança neste sentido, mesmo que o órgão seja mais voltado para a busca das soluções 

normativas do que para propriamente a busca de uma política nacional de arquivos.  E 

Fonseca (2005, p. 72) ainda reforça: 
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“A desmobilização das instituições arquivísticas, inclusive do Arquivo Nacional. 
Esse fenômeno faz parte do sistemático desmonte das estruturas administrativas 
do estado brasileiro, dentro do quadro neoliberal de Estado mínimo, desmonte que 
atingiu níveis de absoluta irresponsabilidade no governo Collor, mas que não 
sofreu reversão nos governos subsequentes. Isso gerou um êxodo dos quadros 
das instituições arquivísticas para a universidade e para outras instituições de 
informação. O esvaziamento das instituições arquivísticas acarreta certa perda de 
identidade na área, pois trata-se de um campo de conhecimento que visa atender 
as demandas da administração pública em diferentes períodos e em diferentes 
circunstâncias políticas. Em contrapartida, assiste-se à consolidação do Conselho 
Nacional de Arquivos ( Conarq ), que exerce um papel de liderança, embora mais 
na busca  de soluções normativas do que na formulação e implementação de uma 
política  nacional de arquivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

4  FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

 

 

 

 

 

 

Em 1972, o até então Conselho Federal de Educação, autorizou as Universidades 

Brasileiras a organizarem programas de graduação em Arquivologia, mas somente em 

1974 é que surge a proposta de currículo mínimo para o curso, e somente em 1977 é que 

surge a criação do primeiro curso de graduação em Arquivologia em território nacional, 

oferecido pela Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO). De lá para cá, é notório o 

avanço dos projetos políticos pedagógicos dos cursos, além da consolidação do 

conhecimento da Arquivologia no Brasil, sem contar a melhora considerável no que tange 

o aprimoramento dos professores especializados, sem contar também, obviamente, com 

o reconhecimento gradativo da sociedade em relação à importância do tratamento da 

informação em todos os níveis. E nesse de processo evolução percebemos que dois 

fatores vêm seguindo de mãos dadas. São eles, o Ensino e a Pesquisa.  

No decorrer deste tempo, percebeu-se que, em paralelo ao ensino da Arquivologia, 

houve uma frente que investiu em muita pesquisa, fazendo com que o simples fazer da 

profissão pudesse estar inserido também em projetos de pesquisas ligados a programas 

de pós-graduação e também envolvidos em financiamento de agências financiadoras, 

com discussões metodológicas além de propostas conceituais. 

Esse movimento, embora traga certa modernização no pensamento e fazeres 

arquivísticos, acaba trazendo certa necessidade de se repensar, nos alicerces desse 

mesmo conhecimento, o que são ensino e pesquisa. A seguir, Sousa (2009, p.1) retrata: 
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Trata-se, portanto, de um movimento que ao mesmo tempo em que altera as 
bases da construção do conhecimento arquivístico, exige um repensar das bases 
do ensino e da pesquisa. O avanço das pesquisas na área tem como produto e 
elaboração de um novo ou, pelo menos, de uma forma diferente de arcabouço de 
sustentação do ensino. 

 

4.1  ENSINO E PESQUISA 

 

Sabemos que de fato, o ensino da Arquivologia em nosso país vem 

desempenhando um papel de bastante destaque, justamente por agregar o quesito 

pesquisa em suas diretrizes, e, como vimos no capítulo anterior, a questão da pesquisa 

pode ser notada de maneira mais clara ainda no começo da década de 90, quando os 

nossos profissionais alcançam merecido destaque com suas produções intelectuais. 

Sabe-se, no entanto, que a pesquisa contribui cada vez mais com o ensino no país, e com 

isso, consequentemente, os problemas arquivísticos, encontrados nas organizações 

arquivísticas contemporâneas, tendem a serem resolvidos em um período de médio a 

curto prazo, considerando a evolução nesse aspecto. 

Sousa (2009) classifica como “um bom momento na Arquivística do Brasil, talvez 

um dos melhores”. 

O mesmo Sousa (2009, p. 2) ainda enumera alguns motivos que considera como 

de sustentação para esse otimismo: 

 

Há uma qualificação crescente dos profissionais de arquivo. Podemos afirmar que 
já temos um exército de egressos dos cursos de graduação em Arquivologia. 
Atualmente contamos com dez cursos superiores, sete deles concentrados nas 
regiões sul e sudeste. Sete pertencem a instituições federais e três a instituições 
estaduais. Podemos afirmar então que há uma distribuição de maneira desigual 
pelo território nacional. As regiões Norte e Nordeste estão praticamente sem oferta 
de arquivista para atender a demanda desse tipo de profissional. 

 

Percebe-se que o autor faz um alerta, sobre a falta de cursos superiores de 

Arquivologia nas regiões Norte e Nordeste, uma vez que 70% desses cursos localizam-se 

nas regiões Sul e Sudeste. Sobre essa carência o autor recomenda: 
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Poderíamos pensar no uso da educação a distância para formar profissionais nas 
regiões onde não existem cursos presenciais. Trata-se de uma operação 
extremamente complexa, apesar de possuirmos tecnologia para isso. Entretanto, 
não consigo imaginar uma alternativa como essa fora de um consórcio entre as 
atuais escolas de Arquivologia no Brasil. Há experiências em curso que poderiam 
servir como modelo: caso específico do ensino de Biologia. ( Sousa, 2009, p.2) 

 

O autor sugere uma solução para atender a carência das regiões Norte e Nordeste, 

propondo a criação de cursos a distância, capazes de atender em curto prazo, alunos 

daquela região. Mesmo assim o autor vê como necessário a criação de um consórcio, 

pela entidade que oferece a disciplina e a que supostamente ministraria as aulas.  

 

    A demanda por esse tipo de profissional é crescente. Nos últimos anos, vários 

concursos públicos foram realizados e muito dos aprovados já estão em pleno exercício 

da profissão. ( Sousa, 2009, p.2) 

 

Conforme colocado pelo autor, não  há duvidas que, de fato, é crescente a procura 

para se fazer graduação em Arquivologia. Como as instituições públicas e privadas 

perceberam que se faz necessário este profissional em teus quadros, a demanda cresceu 

e,  juntamente com ela, veio a oferta. 

 
  Temos um quadro de docente mais numeroso, mais diversificado, mais 
qualificado e com uma maior produção científica, apesar de apresentarmos ainda 
problemas de canais de discussão e de divulgação dos trabalhos produzidos na 
área e de uma convivência e um relacionamento mais próximo e constante, e que 
possibilite até a existência de projetos comuns. 
( Sousa, 2009, p.2 ) 

 
 

Aqui, Sousa acredita que, embora tenhamos um número maior de professores, das 

mais diversas características e até mais qualificados, seria necessário melhorar no 

sentido da discussão e da promoção dos materiais produzidos por estes profissionais, 

aliados a um relacionamento mais harmônico, com a proximidade necessária para que 

assim surja a possibilidade de projetos em comum. Podemos perceber, ao analisarmos  

alguns dos itens que foram utilizados pelo autor para retratar o bom momento que a 

Arquivologia vive. Momento especial que se deve justamente, como vimos, a alta da 

pesquisa aliada ao ensino. 
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             E há de se associar a pesquisa em nossa área com a criação das Universidades, 

que foi justamente esse ambiente acadêmico que proporcionou essa cultura. E essa 

suposta cultura torna-se ainda tão importante para a pesquisa quanto os intelectuais e os 

investimentos. Essa afirmação é reforçada por Sousa (2009, p.3): 

 

A criação dos cursos de graduação talvez seja o grande marco definidor dos 
rumos da pesquisa em Arquivística no país. Isso propiciou a emergência de uma 
“cultura de pesquisa” na área. De fato, a pesquisa é uma atividade que necessita 
não apenas de “dinheiro e cérebros”, mas “exige também uma cultura, uma 
ambiência e um meio que favoreça ao máximo seu resplendor” 

 

4.2  DESAFIOS PARA O FUTURO 

 

Se considerarmos estes vários pontos de vista de muitos teóricos e professores 
vemos que tem algo em comum. Seu tonus, é a fragilidade do preparo dos 
arquivistas, diante do mundo laborial que os aguarda. É preciso “ adaptar o ensino 
arquivístico as necessidades da sociedade da informação, o que é mais do que 
criar condições otimizadadas para as escolas de arquivo no campo do ensino, 
pesquisa, recursos e organização. A adaptação efetiva também depende de uma 
estreita relação entre as escolas de arquivo e a profissão como um todo, que  tem 
de estabelecer padrões de qualificação e conduta. ( Thomassen, apud Belloto, 
2002, p. 3). 

 

Além de mantermos os alicerces para a oferta de uma boa formação profissional, 

cujo se aponta ensino e pesquisa, é necessário se preparar para os desafios do futuro, 

que em breve terão de ser encarados pelo profissional arquivista. 

São outros dois itens, que podem ser considerados, como os grandes desafios 

para que se surjam bons profissionais. 

A adequação às novas tecnologias é uma delas. Com o avanço cada vez mais 

assombroso dos critérios tecnológicos, em uma época em que em alguns cenários onde a 

mão humana já não se faz mais necessário, torna-se de fundamental importância a 

atualização dos profissionais para que se acompanhe a evolução tecnológica. Um dos 

principais desafios do arquivista constitui-se em lidar com essa infinidade de recursos 

tecnológicos e com todos aqueles que são tornados tão rapidamente obsoletos. Como 

uma simples amostra de um dos desafios para os novos profissionais arquivistas, Duranti 

(1994) já havia esclarecido que as tecnologias eletrônicas da informação aumentaram 

muito a capacidade da sociedade gerar, reunir, recuperar e examinar e utilizar dados com 

objetivos os mais variados, apresentando ainda a vantagem do acesso a informação a 

distância e a vantagem de nos ajudar a eliminar dados/ informações redundantes, 

supérfluas, irrelevantes. 
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As novas tecnologias vêm causando muito impacto sobre a sociedade muito por 

conta de suas características inovadoras e fortemente dinâmicas. Se fazendo necessário 

grandes adaptações, principalmente das organizações que dependem do gerenciamento 

de suas informações. Sob este aspecto, aparece a figura do arquivista que se vê com a 

obrigação de adaptar os conceitos arquivísticos tradicionais, como originalidade, 

unicidade a muito outras novas tecnologias. Sobre isso o autor Tallafigo ( 1994 ) deixa 

claro: 

 

Entretanto, dentro da peculiaridade do documento arquivístico, os especialistas 
chamam a atenção dos arquivistas para o fato de que todo o processamento que 
se dê a informação arquivística não pode se afastar dos princípios teóricos 
básicos da arquivística, refletindo sempre o princípio da proveniência e a 
organicidade na ordenação interna dos fundos.( Tallafigo, apud Belloto, 2002, p.1) 

 

A principal preocupação gira em torno dos suportes utilizados. A informação 

permanece a mesma, já a sua velocidade e a quantidade, na qual ela é produzida e 

solicitada, acabou tornando fundamental o surgimento de novos suportes que sejam 

capazes de atender todas as necessidades, como, por exemplo, as fitas magnéticas, os 

CDs, os disquetes, DVDs, etc., cabendo aos profissionais voltados para a informação, 

checar a possibilidade de estes suportes serem utilizados e buscar o que há de melhor 

em cada situação em que a informação se encontre, e tentar resolver eventuais falhas. 

 

Nos últimos anos, mesmo com a comprovada necessidade da figura do arquivista 

na elaboração de novas tecnologias, ainda fica claro a reduzida participação dos mesmos, 

e um tênue favorecimento a profissional sem a mínima qualificação exigida para o 

desempenho das atividades relacionadas com a profissão,  e isso, obviamente, 

compromete o sucesso destas tecnologias. Portanto, se faz necessário o aprofundamento 

e a participação do arquivista neste aspecto. 

Além da adequação às novas tecnologias, o outro grande desafio para se promover 

um ensino de qualidade para a formação de futuros arquivista é sem dúvida a 

necessidade de reformas curriculares. A arquivologia está em constante movimento, pois 

muito frequentemente somos surpreendidos com a obsolescência de suportes, sem 

contar o tratamento com que essas mesmas informações ali contidas, deverão ser 

submetidas. Portanto, as reformas curriculares propõem uma alteração no planejamento 

do currículo universitário, fazendo com que as teorias se modernizem de acordo com a 

necessidade. Sobre esse aspecto, Belloto (2002, p.3) alerta: 
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Muito dos especialistas que tem se preocupado com a formação e o 
desenvolvimento profissional do arquivista, em âmbito internacional, são unânimes 
em reconhecer as deficiências da formação, a falta de relação entre mercado de 
trabalho e o mundo universitário, assim como apontar as fraquezas internas da 
profissão advindas, não só da  debilidade da formação , mas também da carências 
de maior consolidação das teorias, das normas, da evolução vertiginosa das 
tecnologias não acompanhada, pelo mesmo ritmo de ensino e aprendizagem. 

 

Partindo deste príncipio, podemos constatar certa incompatibilidade entre os 

campos de atuação e habilidades adquiridas pelo profissional durante sua formação. 

Portanto se houver uma frequente atualização curricular, a probabilidade do ensino se 

tornar cada vez mais interdisciplinar é muito grande. Dominar ou pelo menos saber lidar 

com todos os possíveis tipos de documentos, e indo além disso,  perpassando esses 

conhecimentos múltiplos, de fato fará do profissional arquivista um profissional cada vez 

mais necessário. 

 

José Maria Jardim apresentou um quadro geral internacional da formação 
arquivística, em sua conferência apresentada no X Congresso Brasileiro de 
Arquivologia, e referia essa possibilidade do arquivista em diferentes níveis: 
Sênior, Cientifico, Técnico, Auxiliar, distinguindo a capacitação do peso que 
deveria ter a interdisciplinaridade, aproximando-se também a uma harmonização 
curricular com áreas da Ciência da Informação, ademais da existência, sempre 
desejada, da formação contínua. (Jardim, apud Belloto, 2002, p.3 ) 

 

A autora Heloisa Liberalli Belloto, faz menção à proposta feita pelo autor José 

Maria Jardim, durante o Congresso Brasileiro de Arquivologia, que sugeria uma distinção 

entre a formação e capacitação, onde, por exemplo, ao se capacitar, o Arquivista já 

formado poderia evoluir em determinados níveis como Nível Sênior, Nível Científico, Nível 

Técnico e Nível Auxiliar. Além de vislumbrar um trabalho conjunto com outras áreas como 

a da Ciência da Informação. E além de tudo dar início a sempre sonhada formação 

contínua do Arquivista.  E o próprio Jardim reitera: 

 

“Adquire importância fundamental no quadro das transformações que influenciam a 

profissão e, por conseguinte, se processo de formação profissional.” (Jardim, apud 

Belloto, 2002, p.3) 

 

Jardim deixa claro, que ao se obter transformações, adaptações nos processos 

curriculares, a tendência natural é que ao se influenciar a profissão automaticamente o 
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processo de formação profissional também será modernizado.E o mesmo Jardim ainda 

completa: 

Uma Arquivologia que seria ensinada na Universidade e outra que seria praticada 

no setor público e privado. ( Jardim, apud Belloto, 2002, p.3) 

 

Portanto, fica claro a necessidade de atualização curricular, para que possamos 

acompanhar a modernização e com isso alcançar o status que a categoria busca 

alcançar, devido a sua importância no cenário profissional. Para reforçar essa afirmação 

podemos usar o que foi dito por Ribeiro (2004, p.5): 

 

A resposta aos desafios, postos pela Sociedade da Informação, exige, por 
conseguinte, renovadas competências para o arquivista, que só se adquirem se 
houver uma alteração radical nos modelos formativos e nos conteúdos curriculares 
que irão modelar perfis profissionais inovadores. 
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5 REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL NA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA 

 

 

 

 

 

 

No capítulo anterior, discutimos questões referentes à formação profissional da 

categoria, no presente e também no futuro. Foram levantadas questões relativamente 

positivas, como o método de ensino e pesquisa, no qual tudo vem caminhando a passos 

largos. Por outro lado, ainda naquele mesmo capítulo, se fala a respeito de desafios para 

estes profissionais e/ou alunos, para o futuro do aprendizado na profissão. Questões 

como adaptação às novas tecnologias, uma vez que essa segue acelerada em um 

processo incrível de modernização e também questões de alteração, reforma, ajustes 

curriculares, no intuito de que o aprendizado esteja sempre um passo a frente por conta 

das constantes inovações. 

Mesmo com tudo, há de se convir que a figura deste profissional é, por si só, 

atualmente, bastante positiva. Considerando, é claro, as considerações da introdução 

deste trabalho, na qual ainda muitas pessoas desconheceriam a profissão. Esse índice 

está em processo de declínio, ou seja, o arquivista finalmente vem tendo o seu trabalho 

divulgado, à maneira como deveria ter sido feito desde o início efetivo de suas atividades.  

Ainda assim, a análise sobre o reconhecimento profissional se torna ainda mais 

positiva, quando pensamos sob o prisma de que a Arquivologia é uma ciência 

relativamente jovem, e que seria absolutamente normal ainda encontrarmos sugestões de 

melhoria em torno do processo de formação profissional; não só isso, mas como também 

o fator deste suposto reconhecimento parcial da população. Ainda aqui, se encaixaria a 

necessidade de adaptação constante em relação ao avanço tecnológico.  Ora, situações 

essas, provavelmente oriundas da juventude da disciplina, afinal a arquivística é um 
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campo de conhecimentos que foi estabelecido durante o século XX com algumas raízes 

mais antigas. ( Lopes, 2000). 

 

5.1  IDENTIDADE PROFISSIONAL 

 

Esta é uma profissão de identidade universal, repousando em bases comuns, 

capaz de se adaptar as especificidades de práticas particulares, nutrida pela renovação 

gerada pela pesquisa (Couture & Martineau, apud Belloto, 2004). 

Os autores canadenses descrevem desta maneira, a identidade profissional dos 

arquivistas, onde, segundo eles, de identidade universal. Os autores ainda reforçam a 

questão da pesquisa, na qual foi discutida no capítulo anterior. Portanto, fica claro que o 

arquivista é um profissional que pode e deve se adaptar às novas tecnologias, de práticas 

que, até então, não haviam sido vistas; práticas ditas particulares, aliado, é claro, pela 

renovação de seus entendimentos, procedimentos, normas e rotinas que terão de vir com 

uma ferramenta de importância ímpar para esse profissional, que é pesquisa. Que será 

aliada desse profissional, em seu desenvolvimento e no seu desempenho laboral. 

 

Só um constante treinamento e cada vez mais experiência permite os arquivistas 
intervirem definitivamente na implantação de  diversos programas aprovados pela 
administração das instituições e converter-se em eficazes conselheiros para a 
solução de problemas relacionados com sistemas e controles, planejamento, 
análise descritivas, processamento de dados, análise e controle de custo de 
informação etc. ( Jordan, apud Belloto, 2002, p.4 ). 

 

A busca e a conquista da identidade profissional do arquivista passa justamente 

por essa colocação de Heloisa Liberalli Belloto. É fato que a boa imagem deste 

profissional na sociedade contemporânea, perpassa as mais diversas fases, desde o 

aparecimento da arquivística no Brasil na década de 70, passando pelas questões de 

ensino e de pesquisa, indo até os desafios do futuro para o pleno reconhecimento social. 

Mas nada disso será possível, se não houver uma colocação por parte do arquivista. 

Colocação esta, que se refere à participação deste profissional na sociedade da 

informação. O arquivista precisa se colocar, se inserir nesta realidade. É claro que como 
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Belloto deixa claro, será preciso muito treinamento para que não só interfira em processos 

da administração, mas que possa também ter poder decisório nestes mesmo processos. 

Experiência será necessário também, segundo o autor. É necessário no sentido de poder, 

ter o conhecimento necessário, para se conquistar o espaço e, sobretudo, adquirir o 

respeito por conta deste mesmo reconhecimento em torno de determinado assunto. 

Portanto, com uma rotina de treinamento adequado aliado com experiência que se 

adquire com o tempo  e trabalho, o arquivista poderá contribuir, participar, planejar, 

participar da processos  decisórios , do planejamento estratégico da administração de 

diversos programas aprovados e, assim, tornar-se um grande conselheiro - e eu diria, um 

consultor para a administração geral.  

Aliás, a constante busca pela identidade profissional passa por um processo de 

desafio para o autoconhecimento, por um processo de busca incessante de informações. 

É necessário que o Arquivista possa ser sempre provocado, de modo, que possa se 

misturar a universos diferentes ao seu, estar mais presente na Tecnologia da Informação, 

precisa estar buscando seu espaço na gestão. É preciso um grande esforço para a 

comunicação, é necessário aperfeiçoamento de suas práticas.  

 

Na verdade, o desafio da credibilidade deve ser respondido com um grande 
esforço de comunicação, de aperfeiçoamento, de reciclagem paralelamente ao 
entendimento da evolução das práticas profissionais, das técnicas que não 
cessam de se renovar, dos conhecimentos, das competências, dos 
procedimentos. (Limon, apud Belloto, 2002, p 2) 

 

Aqui, Marie Françoise Limon, já previra essa busca de identidade profissional em 

1999. Portanto, reforça a nossa necessidade de reciclagem, inclusive reforçando o 

capítulo anterior. É preciso renovar, e para isso você precisa dominar plenamente as suas 

práticas profissionais, precisa ter convicção daquilo que foi aprendido, pois assim virá a 

necessidade de ter que modernizar. Ter ciência de que as práticas evoluíram, de que as 

coisas que giram em volta dessas práticas também estão em constante movimento. As 

coisas mudaram e nossa identidade precisa evoluir também. Não é possível, e nem 

admissível, abrir mão daquilo que se absorveu, pelo contrário, o que se absorveu é a 

base de tudo, é inicio. Mas fica claro que para se construir uma identidade profissional é 

necessário alicerçar a evolução em nossas práticas e procedimentos, para 

acompanharmos em passos largos as novas exigências de mercado, corporativas e 
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contemporâneas. Ao afirmar que precisamos acompanhar, não significa que estamos fora 

do mercado de trabalho, pelo contrário, já vimos que o arquivista vem conquistando uma 

fatia muito grande em vários setores estratégicos. Mas quando se fala em acompanhar, 

se fala também em alcançar outras posições, ou seja, o arquivista bem preparado pode e 

deve alcançar voos mais altos. O arquivista bem preparado tem a capacidade de superar 

desafios, tem conteúdo para assumir responsabilidades. Desde que tenha a plena 

capacidade de renovação, podermos ir bem mais longe nos processos decisórios. 

Mais uma vez, é importante frisar que a busca pelo desenvolvimento não significa 

abrir mãos da origem, pelo contrário, deve-se cultivar. Mas cultivar não significa 

estacionar. É preciso sim avançar, sabendo até onde podemos ir. Sobre isso, a autora 

norueguesa Liv Mikland (1994) comentou sobre o caminho para cumprir com competência 

de todas as demandas e desafios, passa pelo desenvolver e pelo cultivar a identidade 

profissional. 

A arquivista ainda complementa: 

 

No seu dizer, arquivo é mais do que informação. É uma identidade integral, 
completa, indivisível, cujas  partes iluminam-se umas as outras. É um instrumento 
de transmissão. Está no coração da transferência do conhecimento e das 
experiências.  (Mikland, apud Belloto, 2002, p. 2-3) 

 

Portanto, se o arquivo é integral, completa, indivisível. O arquivista também precisa 

acompanhar esse processo. Devemos evoluir juntos, devemos iluminar uns aos outros, os 

profissionais precisam fazer parte de uma identidade também integral, de uma identidade 

completa, de uma identidade indivisível. 

O arquivista tem uma arma ao seu favor para o desenvolvimento constante. E isso 

se chama multidisciplinaridade. A multidisciplinaridade permite que o arquivista possa 

caminhar por diversas vertentes. E com isso, se conquistar espaço. Passar, permanecer, 

voltar, enfim tudo isso em uma ou outra organização, em setores diferentes de seu meio 

de trabalho, do universo cultural deste profissional. Já dissera, Carucci( 1992) a respeito 

deste desafio: 
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E se o arquivista quer presença na política geral do órgão ou a empresa a que 
serve, deve ser capaz, de reproduzir não só conhecimentos profissionais técnicos, 
mas igualmente pensar em termos de empresa. Precisa aproximar-se das técnicas 
de gerenciamento, da psicologia do trabalho, da gestão financeira etc. ( Carucci, 
apud Belloto, 2002, p.1).  

 

Portanto, o arquivista que quiser ir além, terá de mostrar que está preparado, que 

tem base em seus conhecimentos. É preciso participar da política do órgão, organização, 

instituição da qual faça parte. Não se deve limitar o arquivista aos seus conhecimentos 

técnicos, mas sim na empresa num todo. O autor usa como exemplo as técnicas de 

gerenciamento, da psicologia do trabalho, da gestão financeira. Então, dessa forma, 

adquirindo espaço nos processos de trabalho, se ajustando às necessidades do mundo 

corporativo, sem abrir mão de seus princípios e técnicas, mas sim, absorvendo o máximo 

de conhecimento é que o arquivista poderá alcançar voos mais altos. 

 

5.2  O ARQUIVISTA E A BUSCA DO CONHECIMENTO ESPECIAL 

 

A forma de se assenhorar dos novos conhecimentos na sua profissão, de 

estabelecer familiaridade com a nova concepção de seu métier, ganhar conhecimento 

especial e ser frutífero dentro das novas áreas de seu campo (THOMASSEN,1999). 

Em 1999, já faria a previsão Theo Thomassen, do caminho a ser seguido pelos 

profissionais arquivistas. Diria ele, à época, que para se ter sucesso na profissão seria 

extremamente necessário tomar posse dos novos conhecimentos da área, ter ciência de 

tudo sobre a sua profissão, estando apto a absorver as mudanças relativas à 

modernização das mesmas, e buscar conhecimento, ir ao encontro de novos conteúdos, 

trazer informações novas, que é o que ele chama de “ conhecimento especial” .  

Em busca incessante pelo chamado conhecimento especial, a Informática vem 

sendo entre outros conhecimentos, um grande objeto de desejo entre os arquivistas. Ter 

conhecimento e se aprofundar em Tecnologias da Informação, que é a Informática e 

todas as tecnologias que a circundam, passou a ser fundamental para o arquivista, uma 

vez que as duas profissões vêm tendo uma relação bastante homogênea. Belloto ( 2002, 

p.4 )  nos dá um exemplo: 
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A informática é o grande elo de comunicação desta multidisciplinaridade. A 
informática está definitivamente incorporada aos arquivos, seja na gestão ou na 
disseminação da informação de documentos tradicionais, seja na organização e 
descrição de documentos em suportes isolados concretos, seja nos documentos 
virtuais, integrantes dos bancos de dados e dos sistemas de comunicações. 

 

A autora identifica, na Informática, um elo perfeito na chamada 

multidisciplinaridade, ou seja, a capacidade destas duas áreas de conhecimento se 

relacionarem, de trocarem as experiências. De fato, a autora tem toda a razão:  em boa 

parte dos processos de trabalho do arquivista, a informática esta lá, presente. O 

computador passou a ser parte integrante entre as ferramentas do profissional arquivista 

e onde tem computador, há tecnologia, e onde tem tecnologia, tem informação, e onde há 

tecnologia e informação haverá profissionais de informática e arquivistas reunidos. Pelo 

menos, na teoria. Mas independente desse trabalho conjunto ser exercido ou não, na 

prática, o fato é que a mistura das carreiras existem, pelo bem do processo de trabalho.  

Cabe, neste contexto ao arquivista, a busca da informação que este trabalho vem 

se referindo desde o capítulo anterior, por isso que Informática está entre os saberes mais 

procurados pelo arquivistas ultimamente. O profissional de arquivo precisa estar inteirado 

sobre Tecnologias da Informação, precisa demonstrar conhecimento, precisar buscar 

informação. Por que com isso, o seu espaço estará preservado e que há de melhor, além 

de seu espaço estar preservado, a tendência natural é avançar. Por isso, a autora 

consegue identificar esta importância.  

A autora ainda lança um desafio para os arquivistas, um desafio de muita 

responsabilidade. O que serve de fator motivador para os profissionais, para a busca de 

cada vez mais conhecimento, tamanha a sua importância diante da sociedade. 

Certamente o que vai nos livrar da dissolução dos princípios arquivísticos na 

produção e na organização dos documentos, livrando, portanto a sociedade de enormes 

prejuízos, tanto para o processo decisório como para a pesquisa histórica, será a 

colaboração dos arquivistas nos processos de elaboração dos softwares e ferramentas 

tecnológicas, para que não se percam os vínculos da informação arquivística ao princípio 

da proveniência e ao da organicidade, levando-se em conta ainda, a padronização 

internacional de procedimentos ( BELLOTO ,2002 )  
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Bem observado pela autora, percebemos a importância do arquivista na 

continuidade dos processos aos quais os documentos vêm sendo submetidos nos dias de 

hoje. É fácil de notar que alguns documentos vêm sendo utilizados em meios informáticos 

para a conclusão de alguns procedimentos. Procedimentos que vão bem além de uma 

simples digitalização. Ainda se acredita em algumas organizações, na utilização única de 

documentos em meios digitais em detrimento dos documentos de arquivo. Não se há 

dúvida de que ambos funcionam muito bem juntos, mas ao se abrir mão de um 

documento físico, por exemplo, histórico ou de caráter decisivo para a tomada de 

decisões de uma empresa, corre-se o sério risco de perder as informações que ali se 

continham. O fato que, muito, além disso, se faz necessário a criação de softwares para 

se gerenciar os documentos que serão descartados ou não. Mas que para criação desses 

mesmos programas, deveria ser necessária a participação de arquivista em conjunto com 

um profissional de informática. Ter-se-ia nesse conjunto, as habilitações necessárias para 

que os programas que gerenciam informações fossem criados em base aos princípios de 

conhecimento de cada saber. 

Ora, para se elaborar um software, obviamente se necessitará de um profissional 

de Tecnologia da Informação competente para isso. E se esse mesmo software for para o 

gerenciamento de documentos, teria de ter um profissional arquivista envolvido desde sua 

fase de concepção, elaboração e criação.  Ao Arquivista caberia se preocupar para que 

as informações arquivísticas não se perdessem o vínculo aos princípios básicos de nossa 

legislação. E ao profissional de Informática, caberia toda a aplicação tecnológica ao 

processo de criação dos sistemas. 

E finaliza Belloto (2002, p.5): 

 

A tudo isso deve estar muito atento o novo profissional. Ele só poderá cumprir a 
contento suas tarefas se compreender este quadro atual da sua profissão, 
profundamente marcado pela informática, porém, sem esquecer, reiteramos a 
especificidade do documento de arquivo, ligado a sua procedência, à sua 
organicidade e as suas estruturas dos conjuntos documentais.  

 

A autora reforça ainda, que somente o profissional no qual possa ter entendido o 

papel na atual conjuntura, é que poderá participar desse processo em conjunto. Aos que 

ainda não compreenderam que a informática está presente na rotina arquivística, será 

necessário a busca do conhecimento através do ensino , através das pesquisas. Mas não 
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poderá em hipótese alguma abrir mão da especificidade do documento de arquivo,  e sua 

ligação com a procedência, a sua ligação com a organicidade, assim como as suas 

estruturas dentro dos conjuntos documentais.  

É uma maneira de buscarmos o tão comentado conhecimento, no contexto deste 

trabalho, mas também uma forma de fazer que todos não se esqueçam que são 

arquivistas de fato, que saibam exatamente os limites que perpassam cada carreira, cada 

campo do saber, cada conhecimento. Portanto, a indicação é que possamos nos 

aprimorar, possamos nos especializar em diversas vertentes, mas não podemos abdicar 

princípios básicos e fundamentais para a continuidade do desempenho profissional. 

Essa certeza, devemos ter, quando acessarmos todas as redes de conhecimento 

na qual a nossa profissão possa caminhar em algum momento de mãos dadas a um 

determinado fim. Assim terá de ser quando encontrarmos, a exemplo da Informática, a 

História, e também a Administração. Devemos acessar o universo desses outros saberes, 

mas devemos ter em mente a verdadeira fronteira dos conhecimentos. 
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6  O PAPEL DO ARQUIVISTA HOJE  

 

 

 

 

 

 

Nos dias atuais, estamos presenciando um grande processo de transformação 

profissional. Aos poucos, o estigma de profissionais subordinados à História e à 

Administração, vem sendo superado, com muito trabalho e com crescente busca da 

identidade profissional, como vimos no capítulo anterior. 

É fundamental entender que Arquivologia não é subordinada a outras áreas, ou 

seja, que o Arquivista não é subordinado ao Historiador ou ao Administrador, mas o que 

existe de verdade é que há a possibilidade, ou melhor, a necessidade de trabalharmos em 

conjunto, de maneira interdisciplinar. Enquanto somente alguns acreditarem na posição 

estratégica que nossa profissão proporciona, ainda não será suficiente. É necessário que 

todos os profissionais, todos os estudantes de Arquivologia tenham a certeza do papel 

que o Arquivista tem reservado na sociedade. E que a atuação destes profissionais em 

conjunto com os outros campos de conhecimento, é primordial para se alcançar o pleno 

exercício de suas atividades. 

Já não  há dúvida de que a criação de figuras associativas, como a de Conselhos e 

de Sindicatos, vem também, aos poucos, contribuindo para se estabelecer um pleno 

reconhecimento social em um sentido macro.  Mas, sobretudo, acredita-se que o que 

constrói e o que fortalece uma área é a atuação daquelas que a compõe, daqueles que 

nela atuam. E se não houvesse uma integração neste sentido, se não houvesse uma 

participação coesa desses profissionais, de nada adiantaria todos os esforços da classe. 

É necessário mantermos a plena homogeneidade, a união dos estudantes, 

professores e mestres, doutores e profissionais no sentido de termos basicamente uma 

mesma ideologia sob esse aspecto. Sendo assim, a profissão estará cada vez mais 

estabelecida e de modo que seja cada vez mais reconhecida no cenário nacional e, 

sobretudo saber que a profissão de arquivista terá consolidado o seu papel de maneira 

clara na sociedade. 
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6.1  O PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO 

 

Em 2002, o arquivista sueco Berndt Fredriksson já dissera que o papel dos 

arquivistas na sociedade  se encontrava em processo de mudanças. 

 

Ele torna-se mais amplo e torna-se mais proativo em relação ao resto da 
sociedade. Isto significa que temos a capacidade de antecipar mudanças e 
caminhar com elas. Ele insiste em que nós, os arquivistas, temos um papel a 
desempenhar na sociedade do conhecimento. Mas primeiro precisamos definir 
mais detalhadamente o que queremos o que nosso papel seja. Fazendo isto 
teremos convencido o resto do mundo sobre a nossa competência, isso por que 
na sociedade contemporânea o profissionalismo arquivística tem um papel 
essencial a desempenhar. (Fredriksson, apud Belloto, 2002, p.5). 

 

No ano de 2002, quando o escritor sueco nos disse, ainda não era tão claro, a 

“frente” de profissionais que estão em busca de uma imagem profissional mais bem 

definida. Hoje, há pouco mais de dez anos, já existe um fortalecimento neste sentido. 

Como dissera o autor, o arquivista hoje já tem um papel a desempenhar na sociedade do 

conhecimento. No entanto, embora saibamos qual o papel gostaríamos de desempenhar 

ou que já desempenhamos, ainda há muito a se conquistar, ainda há muitos passos a dar, 

precisamos caminhar em busca de mais conhecimento para evoluirmos cada vez mais. 

Belloto (2002, p. 5) argumenta: 

 

Para tanto é fundamental e indispensável que este papel seja compreendido a 
partir do interior das próprias entidades, onde o arquivista atua como gestor da 
informação, seja esta tomada como instrumento da administração e do direito, ou 
como testemunho da história e do exercício da cidadania. É preciso fazer 
compreender ao administrador e ao burocrata, que o arquivista não é um simples 
trabalhador operacional, dentro de um órgão público ou de uma organização 
privada, que ali está só para passar papéis ou mídias eletrônicas para as mãos 
dos interessados. Ele é um provedor de informação administrativa e jurídica. É 
preciso fazer compreender ao historiador que o arquivista está suficientemente 
capacitado para elaborar instrumentos de pesquisa que dão acesso à informação, 
que sua formação lhe dá elementos que o habilitam a não permitir que se perca a 
essência da informação na montagem da representação descritiva.  

 

A autora apela sobre a necessidade dos profissionais serem reconhecidos por suas 

atribuições e competências dentro de seus próprios trabalhos, dentro da própria 
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organização na qual desempenha suas atividades. É necessário que se conquiste 

primeiro o espaço dentro do seu emprego para que o processo de reconhecimento possa 

fluir cada vez mais do lado de fora. Belotto  deixa muito claro o papel do arquivista dentro 

de uma organização e dá as dicas de como se comportar diante dos demais profissionais, 

demonstrando o quanto se faz necessário ao processo decisório, até mesmo nas demais 

profissões.   

Muito feliz as colocações da autora, principalmente por que o arquivista passa a ser 

visto de uma forma diferente de tempos atrás. Do pleno desconhecimento, ou do 

reconhecimento de poucos, viemos ao longo de uma década expandindo a nossa 

representação e ultrapassando barreiras. O nosso papel está muito mais claro para a 

sociedade. Não somos mais vistos como simples guardiões da informação. As pessoas 

vêm reconhecendo o nosso papel estratégico dentro das organizações, das instituições. 

Sejam elas corporações da iniciativa privada ou do setor público. E isso é comprovado, 

basta olhar os jornais de concursos, a oferta para arquivistas graduados; isso é 

comprovado em sites de busca de emprego, a demanda para estagiários ou para 

profissionais com nível superior em Arquivologia.  

Sobre mais uma atribuição, na qual nossos profissionais podem desempenhar a luz 

desse novo paradigma, encontramos a do Record Managers, ou simplesmente Gestores 

de Documentos. Muito embora no Brasil, não haja a diferenciação deste profissional com 

relação ao Arquivista, é natural que nos Estados Unidos da América e alguns países da 

Europa possamos esbarrar com este tipo de profissional. Nesses países, o Gestor de 

Documentos é aquele que desempenha suas atividades no seio de alguma organização 

administrativa, ou seja, trabalha atendendo os interesses de uma determinada empresa, 

na qual desempenha papel estratégico no processo decisório, gerenciando os arquivos 

correntes e intermediários e permanentes, se houverem. Já os Arquivistas tradicionais, 

são ligados a Arquivos Históricos e Arquivos de Instituições Públicas e Instituições 

Arquivísticas. Enfim, profissionais de linha erudita e historicista, sendo mais voltado para a 

cultura e patrimônio.  

É sabido que no Brasil, não se faz diferença entre um profissional e outro. Aqui 

encontraremos Arquivistas nos dois universos. Desempenhando a função no qual foi 

confiada, ou seja, haverá arquivistas trabalhando em empresas, em favor da 
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administração, ou teremos os arquivistas que trabalham nos arquivos permanentes, 

instituições de cunho histórico- culturais, de guarda, enfim. 

Vemos, na atualidade, Arquivistas envolvidos em projetos e trabalhos voltados para 

a Ciência da Informação. Além do profissional de arquivo, encontraremos outros 

envolvidos como, por exemplo, o bibliotecário. Pois com o advento da Ciência da 

Informação, é mais que natural que esses dois profissionais e alguns outros possam ser 

vistos, de maneira mais frequente, juntos. Uma vez que o objeto de trabalho e pesquisa 

na Ciência da Informação passa a ser único: A Informação. 

 

  Com efeito, se definirmos Informação como conjunto estruturado de 
representações mentais codificadas (símbolos significantes) socialmente 
contextualizadas e passíveis de serem registradas num qualquer suporte material 
(papel, filme, banda magnética, disco compacto, etc.) e, portanto, comunicadas de 
forma assíncrona e multi-direccionada, somos obrigados a rever criticamente a 
noção de “documento” e, por consequência, a de “Ciências Documentais”. ( 
Ribeiro, 2004, p.9 ) . 

 

Diante da chamada era da Informação, a autora portuguesa Fernanda Ribeiro 

(2004), define bem o que acredita ser o papel do Arquivista na atualidade. No qual o 

intitula Profissional da Informação, com uma formação de base, suficientemente sólida e 

abrangente, que lhe permitirá exercer funções em qualquer contexto orgânico 

produtor/manipulador de fluxo informacional. Mas estará devidamente preparado para 

atuar, também, em contextos de alguma especificidade, seja no âmbito de sistemas de 

informação organizacionais ou em serviços de arquivos especializados, porque o seu 

referencial teórico reporta sempre ao campo do saber que lhe dá identidade – a Ciência 

da Informação (Grifos Nossos). 

A autora define muito bem o papel do Arquivista na atualidade, onde o profissional 

com uma base suficientemente sólida, ou seja, um profissional com bastante 

embasamento teórico, um profissional que teve acesso a um ensino de qualidade. Onde 

esse conhecimento lhe permita atuar em qualquer que seja o segmento da Ciência da 

Informação; seja na elaboração de sistemas de informação como na área dos serviços de 

arquivo propriamente ditos. Portanto como a própria autora sugeriu, o arquivista do século 

XXI recebe mais uma atribuição, mais uma responsabilidade perante a sociedade, a de 

ser um Profissional da Informação. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 
 
 
 
Do Arquivista depende a eficácia da recuperação da informação: sua 
uniformidade, ritmo, integridade, dinamismo de acesso, pertinência e precisão nas 
buscas, por que terá havido precisão na classificação, avaliação e descrição. Sua 
atuação pode e muito influir no processo decisório das organizações e nas 
conclusões, a que chegam os historiadores, a respeito da evolução e identidade 
da sociedade.( Belloto, 2002, p.5 ) 

  

Com um papel na sociedade bem delineado, com a imagem relativamente positiva 

entre colegas de demais profissões, com um número jamais tido em oferta de cursos em 

Universidades Públicas, podemos ratificar finalmente que caminhamos, sim, a passos 

largos para o pleno reconhecimento social, como foi dito na introdução deste estudo.  O 

fato é  que, embora tenhamos muito a evoluir, como foi dito no último capítulo deste 

estudo, temos que considerar que nesta segunda década do século XXI, pode-se afirmar 

também  que o Arquivista, assume um triplo papel social, como assim indicaram os 

arquivistas canadenses Carol Couture e Jean Yves Rousseau.  

Teriam dito Couture e Rousseau, no livro “Os fundamentos da disciplina 

arquivística”, de 1998, que o arquivista assume um triplo papel cultural, administrativo e 

cientifico. Se na época em que o livro passou a ser veiculado no Brasil, essa afirmação 

pudesse parecer fruto ou motivo de busca incessante, hoje podemos dizer que de fato 

desempenhamos, sem sombra de dúvida, o que foi descrito pelos autores canadenses.  

 

Iremos descrever agora, o seu triplo papel social, segundo o que foi afirmado pelos 

arquivistas canadenses Couture e Rousseau (1998). 

.  

Seu papel cultural: Seria a preservação da memória e dos documentos que contam 

a história de um determinado povo, pessoa ou cultura. 

 

Seu papel administrativo: É quando o arquivista desempenha a gestão documental 

sobre os documentos nas idades corrente, intermediários e permanentes. Seria como o 

tratar o presente pensando no futuro. 
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Seu papel científico: Estudar, pesquisar e contribuir cientificamente para a 

Arquivologia, acrescentando novas  metodologias e conhecimentos que contribuam cada 

vez mais para elevá-la como ciência. 

 

Portanto, se desempenhadas de uma só vez, ou mesmo de maneira individual, fica 

claro que o Arquivista assume um papel de destaque, um papel de suma importância 

diante da sociedade que acompanha o seu desenvolvimento em busca de uma 

participação mais efetiva, e assim, disponibilizando informação para quem busca 

informação.  

Para reforçar essa afirmação, Belloto ( 2002, p.5) é categórica: 

 

Com esta constatação, consolida-se um novo e importante papel para o arquivista: 
o de atuar no que se convencionou chamar de  “ informação estratégica”, isto é, a 
informação requerida pelos administradores de uma organização para definir 
decisões. Para tanto, é necessário ampliar nosso campo de ação para mais além 
da informação imediata, a do valor primário ou a de resgatar o valor secundário. A 
verdade é que devemos nos posicionar no front continnum da informação, desde 
sua criação até todos os seus usos possíveis, passando pela organização e 
gestão [ ...]  

 

Em mais essa colocação, a autora identifica mais um papel cuja responsabilidade é 

do arquivista. Oras, o papel do arquivista hoje, na sociedade da informação, é atuar em 

diversas frentes, aproveitar cada oportunidade na qual oferece a sua multidisciplinaridade, 

afinal, não é a toa que este capítulo discute  o papel deste profissional nos dias atuais, a 

sua atuação na chamada sociedade da informação. Chegamos à conclusão, no âmbito 

deste capítulo, que o arquivista conquista de vez, o título de  Profissional da Informação, e 

embora se tenha ainda muito a evoluir, como aliás vem sendo reforçado ao longo desse 

estudo, podemos afirmar, neste momento, que esse profissional passa a ter a 

consolidação de sua imagem, definitivamente, perante todas as camadas sociais. 

Afinal, como complementa Belloto (2002, p.6), a sociedade deve se beneficiar de 

seus arquivos e da estreita colaboração de seus arquivistas: 

 

Outro não é o papel do arquivista na sociedade contemporânea se não o de 
colaborar estreitamente para que os fluxos informacionais na sua área de ação 
arquivística se possa dar de forma plena e o mais satisfatório possível, dentro 
desta sociedade, toda ela beneficiária de seus arquivos e de seus arquivistas. 

 

Diga-se de passagem, que as referências aqui utilizadas, não esgotam o que é, e o 

que será futuramente considerado como o papel deste profissional na sociedade. Mas 
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ainda assim, as perspectivas mais atuais foram colocadas no âmbito deste estudo e, 

talvez aqui, esteja a principal delas. Além do papel do arquivista na sociedade (atuação, 

posicionamento profissional), vale ressaltar o seu papel social, o que vai muito além de 

qualquer corporativismo, mas sim, em um sentido amplo de cidadania, que nada mais é o 

de disponibilizar a informação de maneira rápida e segura, cuidando para que ela esteja 

preservada, utilizando de ferramentas próprias, as quais garantem a capacidade do fluxo 

informacional em sua totalidade, para que daqui a mais cem anos, essa mesma 

informação possa estar sendo novamente disponibilizada de maneira sempre satisfatória 

a qualquer que seja.  

E como disse Jacques Derrida, no livro Mal d’Archive, em 1995: 

 

Não comecemos pelo começo nem mesmo pelo arquivo. 
Mas pela palavra “ arquivo” – e pelo arquivo de uma palavra tão familiar. Arkhê, 
lembremos, designa ao mesmo tempo o começo e o comando. Este nome 
coordena aparentemente dois princípios em um: o princípio da natureza ou da 
história, ali onde as coisas começam – princípio físico, histórico ou ontológico –, 
mas também o princípio da lei ali onde os homens e os deuses comandam, ali 
onde se exerce a autoridade, a ordem social, nesse lugar a partir do qual a ordem 
é dada- princípio nomológico. (DERRIDA, 1995, p.11). 
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