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APRESENTAÇÃO 
 

O Encontro Catarinense de Arquivos (ECA) começou a ser organizado em 1984, 

por meio de uma parceria entre a Associação de Amigos do Arquivo Público do Estado 

de Santa Catarina (AAAP-SC) e o Arquivo Público do Estado de Santa Catarina 

(APESC), com o objetivo de reunir representantes de instituições públicas e privadas, 

estudantes de universidades e pessoas interessadas na preservação e guarda do 

patrimônio documental catarinense. Realizado a cada dois anos, o ECA foi sediado 

pelos seguintes municípios: Florianópolis (1984, 1986, 1988, 1992, 1996, 2002 e 2004), 

Joaçaba (1990), Blumenau (1994 e 2000) e Jaraguá do Sul (1998 e 2007). 

Em 2017, após uma lacuna de 10 anos desde o último ECA, a Associação de 

Arquivistas do Estado de Santa Catarina (AAESC) tornou-se responsável pela 

promoção do evento em parceria com o APESC. A 13ª edição ocorreu nos dias 27 e 28 

de novembro de 2017 na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em 

Florianópolis, tendo como tema “Arquivos: da gestão ao patrimônio documental”. 

Depois de dois anos, a 14ª edição do evento ocorreu nos dias 18 e 19 de 

novembro de 2019, na sede do APESC, resultado de uma parceria entre a AAESC, o 

APESC e o curso de graduação em Arquivologia da UFSC. Esta edição teve a seguinte 

temática: “Os desafios da Arquivologia no mundo digital”. Foram cerca de 70 

participantes, provenientes das cidades catarinenses de Florianópolis, São José, Palhoça, 

Balneário Camboriú, Blumenau, Rio do Sul, Jaraguá do Sul, Criciúma e Chapecó, além 

de outros estados, como Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Brasília. 

Quanto a programação do XIV ECA, estiveram presentes palestrantes 

renomados no cenário arquivístico nacional, como Daniel Flores, da Universidade 

Federal Fluminense, que trouxe reflexões acerca do arquivista do futuro em meio à 

transformação digital da área, e Beatriz Kushnir, Diretora Geral do Arquivo da Cidade 

do Rio de Janeiro, apresentando as implicações da PL 7920/2017 e MP 881/2019. Além 

de falas locais, como de Sandra Zanon (TRE/SC), trazendo aspectos práticos da 

arquivologia digital atual no cenário público. Oficinas e minicursos sobre: leitura e 

transcrição de documentos manuscritos (Juçara Wolf e Luciano Von Fruhauf); captação 

de recursos pela Lei de Incentivo à Cultura (Paola Nascimento); descrição e indexação 

na plataforma AtoM (Daniel Flores), além da apresentação dos nove artigos que 

compõem esses anais.  



 
 

Durante a plenária final do evento, foram sugeridas as seguintes moções: 

1) Incentivar a criação de vagas para arquivistas em instituições arquivísticas; 

2) Buscar melhores condições de funcionamento ao Arquivo Público do Estado 

de Santa Catarina (APESC); 

3) Buscar ações de integração junto com o Curso de Graduação em 

Arquivologia, AAESC e instituições arquivísticas; 

4) Articular cursos de extensão e de especialização em arquivos para capacitação 

dos profissionais de arquivo; 

5) Articular ações para implantação e estruturação de arquivos municipais; 

6) Buscar a criação de uma modalidade específica para arquivos no Edital 

Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura. 

Além das moções, durante o encerramento do evento foi entregue o prêmio 

Walter Piazza, neste ano contemplando a Professora Dra. Eliana Maria dos Santos 

Bahia Jacintho por sua larga contribuição para o desenvolvimento da Arquivologia 

Catarinense, além de ser uma das fundadoras do curso de graduação em Arquivologia 

da UFSC.  

Este livro busca registrar os trabalhos que foram apresentados no XIV ECA, 

diante da significativa contribuição deste evento para o desenvolvimento da 

Arquivologia no estado, enquanto um espaço de compartilhamento entre representantes 

de instituições públicas e privadas, arquivistas, profissionais que atuam em arquivos, 

estudantes de universidades e demais pessoas interessadas pela preservação do 

patrimônio documental do estado de Santa Catarina. 

Os trabalhos estão organizados em forma de capítulos e subdivididos entre os 

eixos: Eixo 1 - Gestão Documental, que compreende os processos de organização dos 

arquivos, abrangendo as atividades de classificação, descrição e preservação voltadas à 

técnicas e metodologias de trabalho; Eixo 2 - Ferramentas tecnológicas aplicadas a 

arquivos, que vislumbra a aplicação tecnológica frente aos fazeres arquivísticos, 

tratando de metodologias, padrões nacionais e internacionais, assim como sistemas para 

a gestão documental; e Eixo 3 - História, memória e patrimônio nos arquivos, que 

engloba as atividades de difusão e acesso aos documentos, bem como o papel dos 

arquivos em uma perspectiva cultural. 

Desejamos uma ótima leitura! 

 

 



7 

 

Diagnóstico em Acervos Digitais: estudo de caso em um órgão do Poder Executivo 

Federal 
Diagnosis of Digital Collections: Case Report of a Federal Agency 

 

 

Ívina Flores Melo Kuroki, Ministério da Saúde, Esplanada dos Ministérios Bloco G, ivinaflores@gmail.com 

Charlley Luz, Feed Consultoria Bela Cintra 67/57 – São Paulo/SP. charlley@feedconsultoria.com.br 
 

 

Resumo: Este artigo tem por objetivo demonstrar, por meio de um estudo de caso, os caminhos percorridos para a elaboração de um 

diagnóstico de acervos arquivísticos digitais. O estudo de caso foi observado entre os meses de fevereiro a agosto de 2019, em um 

órgão do Poder Executivo Federal. Este trabalho aborda a definição e aplicação de diagnóstico arquivístico digital, que objetiva a 

criação de um panorama da geração e preservação de documentos e sistemas de informação digital em acervos com esta 

característica. Pela observação, foram identificados 258 sistemas negociais e notou-se que eles podiam ser analisados por três 

perspectivas (potencial arquivístico, potencial informacional e sistemas de cadastro). Como principais achados, verifica-se que o 

mapeamento de informações com potencial arquivístico e o mapeamento das normas internas aplicáveis devem fazer parte do 

diagnóstico arquivístico digital, além do mapeamento dos documentos e o levantamento dos sistemas de informação existentes. 

Sendo necessária uma análise das condições dos documentos arquivísticos digitais em relação à segurança e preservação, além da 

categorização e classificação dos sistemas de informação, pois seu resultado são informações que não são mensuradas. 

Compreendeu-se também que o diagnóstico deve trazer um demonstrativo de situação e propostas de melhoria. A partir do 

diagnóstico aplicado e de seu resultado, pode-se ter uma visão global da situação dos acervos digitais registrados em sistemas de 

informação do órgão estudado. Com o processo realizado, pode-se ver que o diagnóstico de documentos arquivísticos digitais deve 

proporcionar uma visão ampla do ambiente tecnológico.  

Palavras-chave: Diagnóstico arquivístico. Acervo Digital. Sistemas de Informação. Potencial Arquivístico. Preservação Digital. 

 

Abstract: This paper discusses the definition and application of digital archival diagnosis, which aims to create an overview of the 

generation and preservation of documents and digital information systems in collections with this characteristic. This article focuses 

on a case report and relating to Archival literature results in the items to be observed in the application of a diagnosis. As main 

findings, it is found that the mapping of information with archival potential and the mapping of applicable internal standards should 

be part of the digital archival diagnosis, in addition to the mapping of documents and the survey of existing information systems. It is 

necessary an analysis of the conditions of digital archival documents in relation to security and preservation, besides the 

categorization and classification of information systems, because its result is information that is not measured. Finally the diagnosis 

should bring a situation statement and proposals for improvement. 

Keywords: Archival diagnoses. Digital collection. Information Systems. Archival Potential. Digital Preservation. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A “virada de chave” aconteceu: os documentos de arquivo antes em suportes convencionais passam a ser 

produzidos, cada vez mais, em suportes digitais. Em diversos casos, produzidos em sistemas de informação (sistemas 

negociais) que registram sua produção em bancos de dados sem considerar as questões técnicas que envolvem a gestão 

de documentos. Evidências disso são os sistemas informacionais adotados nos últimos anos por entes estatais como o 

SEI (Sistema Eletrônico de Informações), programas que objetivam digitalizar processos administrativos e propagam a 

gestão “sem papel”. 

Nós, profissionais de arquivo (não somente arquivistas, mas também profissionais da informação) nos 

perguntamos: “como lidar com esta “informação digital? De que maneira se fazer ser ouvido e participar do 

desenvolvimento dos sistemas de informação de tal forma que a gestão de documentos aconteça de fato? Como garantir 

a autenticidade, a confiabilidade, a acessibilidade e a fidedignidade dos acervos documentais? Como trabalhar na 

disseminação dos documentos arquivìsticos digitais (DAD)?” Imagina-se que vários “metros lineares” de 

questionamentos desta natureza surjam assim como inseguranças de como, de que forma e onde o “novo” arquivista se 

encaixa e atua. 

Já alertava Lopes (2009, p. 359) deste novo papel, quando afirmou que “vive-se em uma nova etapa, em que 

a presença da informação registrada mensurável em bytes, tem uma significação muito maior do que se possa, a priori, 

imaginar”. 

Na mesma linha de Lopes (2009), Santos (2018) sugere que se repense as propostas teóricas da Arquivologia 

exigindo assim que os arquivistas se atualizem. Segundo o autor, “a teoria e a prática arquivìsticas demandam maiores 

esforços de discussão e de difusão dos aspectos referentes ao tratamento dos documentos digitais. ” (2018, p. 29). Ele 

complementa: “Um dos papéis dos arquivistas, em relação aos documentos arquivísticos digitais, é auxiliar os 
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produtores quanto à criação de documentos e manutenção de dados a fim de que sejam preservados sua autenticidade, 

sua confiabilidade, sua integridade e capacidade de migração […]” (SANTOS, 2018, p. 30). 

Em sequência ao entendimento de Lopes (2009) e Sousa (2018), no cenário tecnológico, cabe adaptar o modo 

de trabalho e aplicar os instrumentos de gestão e de planejamento de maneira a abranger os documentos digitais. Nesta 

lógica, como uma das etapas para se realizar a gestão, tem-se o diagnóstico de arquivo, recomendado para a 

implantação de um programa de gestão (CONARQ, 2011), que segundo Camargo e Bellotto (1996) é a: “Análise das 

informações básicas (quantidade, localização, estado físico, condições de armazenamento, grau de crescimento, 

frequência de consulta e outras) sobre arquivos a fim de implantar sistemas e estabelecer programas de transferência, 

recolhimento, microfilmagem, conservação e demais atividades […]” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 24). 

Mendes e Roncaglio (2019, p. 397) esclarecem que o termo “diagnóstico de arquivo” refere-se, no âmbito 

nacional, a “implantar sistemas e estabelecer programas de transferência, recolhimento, microfilmagem, conservação e 

demais atividades. Mendes e Roncaglio (2019, p. 408) compreendem que o termo se demonstra genérico, “sem que 

tenham sido fixadas as caracterìsticas que o identificam”. Pelo estudo termológico realizado pelas autoras, o termo e sua 

definição parecem não dar conta de todo o escopo necessário para os documentos arquivísticos digitais, sobretudo na 

visão de Santos (2019). 

Gadelha (2017, p. 407), por outro lado, considera que o diagnóstico de arquivo antecede a implantação do 

programa de gestão de documentos sendo uma ferramenta que demonstra e retrata o contexto da situação que se 

encontra o conjunto de documentos. Esta definição aplicar-se-ia aos documentos digitais, já que o diagnóstico é 

transversal aos suportes e aos contextos funcionais. A autora aprofunda que o diagnóstico pode ser traduzido nas 

seguintes etapas: 
 

1. Pesquisa da legislação e histórico do órgão; 

2. Elaboração de roteiros de entrevistas/questionários;  

3. Visitas para aplicação de entrevistas/questionários;  

4. Análise dos dados coletados;  

5. Elaboração de diretrizes. 

 

Ainda em busca de uma delimitação do diagnóstico de arquivo com fins a aplicá-lo ao ambiente digital, 

buscou-se no e-Arq Brasil (CONARQ,2011) possíveis etapas de diagnóstico. Resumidamente, em uma breve análise, 

identificou-se as seguintes variáveis que devem ser observadas no planejamento do programa de gestão de documentos: 

 

1. Estrutura organizacional; 

2. Produção documental; 

3. Fluxos de documentos; 

4. Força de trabalho; 

5. Instrumentos arquivísticos; 

6. Normatização (manuais e instruções normativas) 

7. Infraestrutura;  

 

Ainda no e-Arq Brasil, como metodologia do programa de gestão, apresenta-se como etapas (CONARQ, 

2011 p.24-25): 

 

1. Levantamento preliminar; 

2. Análise das funções, das atividades desenvolvidas e dos documentos produzidos; 

3. Identificação das exigências a serem cumpridas para a produção de documentos; 

4. Avaliação dos sistemas existentes; 

5. Identificação das estratégias para satisfazer as exigências a serem cumpridas para a produção de 

documentos arquivísticos; 

6. Projeto do sistema de gestão arquivística de documentos; 

7. Implementação do sistema de gestão arquivística de documentos; 

8. Monitoramento e ajuste. 

 

Nota-se uma aproximação de Gadelha (2017) com o Conarq (2011), pois há uma prevalência de uma análise 

que passa por todo contexto administrativo e funcional da instituição com vistas a normatização do programa de gestão. 

O Conarq (2011) é ainda mais enfático ao delimitar sua metodologia objetivando, sobretudo, a gestão, 

independentemente do suporte e dos documentos inseridos em seus contextos funcionais.  
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Ressalva-se que Mendes e Roncaglio (2019) e Gadelha (2017) concentraram suas discussões em diagnósticos 

de acervos em suportes convencionais, porém trazem a luz questões consideráveis com relação ao diagnóstico e a 

maneira como que ele é elaborado. Mendes e Roncaglio (2019) veem a situação focada na organização lógica do 

acervo, ou seja, nos procedimentos aplicados no tratamento documental (classificação, avaliação e destinação final), 

enquanto Gadelha (2017) traz estes procedimentos como parte de um escopo mais amplo. Ela entende que o diagnóstico 

deve abordar desde as normas, passando pelas funções e pelas atividades, imbuídos de contextos administrativos e 

orgânico, até o documento. 

A visão de Gadelha (2017) foi apresentada no diagnóstico para preservação digital da Pinacoteca de São 

Paulo. Segundo Luz e Marigelli (2018), pode-se estabelecer os focos de diagnóstico visando a preservação arquivística 

de documentos digitais. Ele estabeleceu os critérios para seleção do patrimônio digital, a necessidade de depósito de 

documentos amparado pela lei de acesso à informação e priorizou o uso de padrões e protocolos abertos. Além disso, 

este diagnóstico de arquivo visando a preservação digital verificou a padronização de estratégias de preservação e de 

metadados, a adoção de padrões na criação, armazenamento e transmissão de documentos digitais, o uso de 

instrumentos oriundos de TI e que garantem integridade, confiabilidade e autenticidade dos documentos digitais e, por 

fim, a legislação que garante a proteção do patrimônio digital e o seu reconhecimento pleno com o valor de prova. O 

diagnóstico da Pinacoteca, segundo os autores, ainda possibilitou a visão de gerenciamento e de um planejamento a 

longo prazo e propôs um alinhamento a agenda nacional de pesquisa em relação aos problemas de preservação e acesso 

e longevidade digital.  

Observa-se nas definições apresentadas e os autores analisados, que o diagnóstico é uma fotografia da 

situação arquivística de determinado acervo, independentemente do suporte. Esta fotografia pode ter diversas 

finalidades e formatos. No geral, constam-se estudos dos contextos administrativos, funcionais e orgânicos. Deve-se 

considerar as condições de infraestrutura e o arcabouço normativo em que se insere. Ao final, o diagnóstico deve 

minimamente apresentar uma proposição de melhorias para a gestão dos documentos. 

O diagnóstico de acervos digitais se vale de tudo até o momento exposto e acresce-se ao seu escopo a 

identificação das condições de armazenamento e as tecnologias de softwares e hardwares inerentes a sua existência. No 

entanto, alguns questionamentos ainda suscitam quanto à aplicação no âmbito da gestão de documento digital: Quais 

são as variáveis as serem analisadas em um diagnóstico digital? Não se pode também negligenciar que o arcabouço 

legal é decisivo nos ambientes digitais tendo em vista que a todo momento há novas normas que regulam e 

disponibilizam novas forma de desenvolvimento de softwares e novas formas de armazenamento. Essas normas 

observam a legislação arquivística ou as atravessam?  

Neste contexto, vislumbrando refletir e, por que não, diminuir a lacuna entre o convencional e o digital, este 

trabalho tem como objetivo demonstrar, por meio de um estudo de caso, os caminhos percorridos para a elaboração de 

um diagnóstico de acervos arquivísticos digitais. O estudo de caso foi observado entre os meses de fevereiro a agosto de 

2019, em um órgão do Poder Executivo Federal. Justifica-se a escolha do órgão pois foi desenvolvido, no mesmo 

período, projeto por meio de acordo internacional liderado pelos autores deste trabalho. Trata-se de um trabalho 

qualitativo e descritivo, que tem como metodologia o relato de experiência vivenciado a frente do projeto.  

 

2 ELABORAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

A primeira questão trazida quando da elaboração do diagnóstico do acervo digital do órgão foi: qual 

metodologia adotar? O que analisar? Quais as variáveis são importantes para a gestão arquivística dos acervos 

arquivístico digitais? 

Bem, tomou-se como ponto de partida conceitual o e-Arq Brasil (CONARQ, 2011) juntamente com o 

trabalho de Gadelha (2017) e inspirados no trabalho com foco em preservação digital da Pinacoteca de Luz e Marigelli 

(2018). Utilizou-se as variáveis apresentadas pelas três publicações comparando-as em uma tentativa de uní-las de 

maneira que fosse possível aplicá-las ao caso em tela. 

Chegou-se nas seguintes etapas: 
 

1. Mapeamento das normas internas aplicáveis; 

2. Levantamento dos sistemas de informação existentes;  

3. Análise das condições dos documentos Arquivísticos digitais em relação à segurança e preservação; 

4. Categorização/Classificação dos sistemas de informação; 

5. Demonstrativo de situação e propostas de melhoria. 
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Tais etapas foram aplicadas sequencialmente com vistas a identificar a melhor estratégia de gestão de 

documentos arquivísticos digitais e de preservação digital a longo prazo. Findo a fase de levantamento, foi elaborado 

um documento que foi apresentado a alta gestão do órgão para que se viabilizasse a implementação das orientações e 

melhorias identificadas. 

 

3 O DIAGNÓSTICO EM SI 

 

O diagnóstico foi marcado pela dificuldade de se delimitar a quantidade de sistemas existentes no órgão. Em 

entrevistas com as chefias das áreas de desenvolvimento de sistemas e infraestrutura, notou-se que o órgão não possuía 

um número exato de sistemas de informações. Chamou-nos atenção o fato de que segundo relatos, o referido órgão 

possuía mais de 700 sistemas, dentre eles aqueles desenvolvidos e sustentados pela área de TI e outros descentralizados. 

Tal problemática aconteceu, pois, alguns sistemas são produzidos em parcerias técnicas, ou ainda em termos de 

descentralização de recursos com universidades e, portanto, alguns deles funcionam em datacenters descentralizados e 

fora da gestão da TI do órgão. 

Para que o diagnóstico fosse possível, foi feito um recorte, pois seria inviável incluir no mapeamento, 

sistemas cuja a gestão e a manutenção se dava fora do ambiente tecnológico do órgão. Optou-se pelos sistemas que são 

desenvolvidos e mantidos pela área de TI. Ao todo foram identificados 258 sistemas negociais. Entendeu-se por 

sistemas negociais aqueles desenvolvidos para funções específicas tal como descentralização de recursos, sistema 

finalísticos de serviços públicos, cadastro de estabelecimentos e cadastros únicos. Há sistemas negociais que são da área 

meio, por exemplo, o sistema de ponto eletrônico.  

Com o objeto do diagnóstico delimitado em 258 sistemas, solicitou-se a área de TI a documentação desses 

sistemas. A área nos entregou um “Censo de Sistema de Informação” realizado em 2018. O censo trazia informações 

gerais tal como objeto, escopo, gestor negocial, linguagem de desenvolvimento e em uma de suas colunas apresentou a 

categorização deles por taxonomias conforme abaixo: 

 

Tabela 1 - Taxonomias Administrativas 
 

Atendimento 2 

Compras, Financeiro, Gestão Administrativa 1 

Comunicação 6 

Contábil 2 

Contrato 4 

Disseminação 7 

Disseminação, Pesquisa 1 

Educação 1 

Financeiro 37 

Gestão Administrativa 39 

Gestão interna 1 

Logística 11 

Orçamentário 4 

Pesquisa 5 

Protocolo  2 

Recursos Humanos 12 

(vazio) 3 

TOTAL GERAL 138 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 2 - Taxonomias Finalísticas 
 

* 2 

Atendimento SUS 21 

Barramento 1 

Diagnóstico 2 

Disseminação de informação em saúde 29 

Eventos em saúde 4 

Gestão em saúde 12 

Laboratório 7 

Medicamentos 5 

Monitoramento 8 

Notificações 6 

Pesquisa 2 

Produção 4 

Qualidade Laboratorial 1 

Regulação 3 

Vacinação 1 

Vigilância 6 

(vazio) 6 

TOTAL GERAL 120 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Pela análise do censo e das taxonomias, notou-se que eles podiam ser analisados por três perspectivas. A 

primeira sob o ponto de vista de potencial arquivístico, ou seja, sistemas que produzem informação, que registram ações 

e são provas de decisão. Neste ponto, assumiu-se também a “informação arquivìstica” como objeto de análise. 

Outra perspectiva é a do potencial informacional que geram informação estruturada a partir da consolidação 

de informações de outros sistemas ou de outras bases, por exemplo, sistemas de pagamento. Estes sistemas apresentam 

potencial para a gestão da informação e do conhecimento tendo em vista que trazem dados estratificados e 

consolidados. Eles também são provas de ação e de decisão. A terceira são sistemas que são base de cadastros de 

usuários, empresas, instituições, colaboradores diretos e indiretos, entre outros.  

As perspectivas foram aplicadas aos sistemas. Às vezes mais de uma foi registrada, pois alguns sistemas 

possuíam múltiplas funções e funcionalidades complexas. O resultado da aplicação resultou em: 

 

Gráfico 1 - Categorias de análise 

 
Fonte: Elaboração própria.  

 
Os sistemas de potencial informacional e de cadastro levaram a observar que parte do fundo de arquivo é 

composto de documentos em forma manifestada, ou seja, são documentos produzidos a partir de banco de dados não 

estruturados, todavia, por meio de funcionalidade de relatórios ou de conversores, é possível estratificar os dados, 

compilando-os em documentos “recapitulativos” tais como relatórios, lista de dados, planilhas, geralmente em formato 

PDF.  

A partir do levantamento dos principais fluxos de produção documental, focou-se nos sistemas que geram as 

informações e criam os documentos digitais com potencial arquivístico. Para isso, elencou-se suas tipologias e 

determinou-se sua classificação, de maneira a contemplar a temporalidade e usos destes tipos de documentais em 
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suporte digital. Identificou-se uma maior aplicação de códigos de atividade-fim do órgão, o que mostra sistemas, 

informações e documentos focados no desempenho da prestação de serviços inerentes à instituição. Num grau menor, 

destacam-se os sistemas de apoio gerencial, que foram classificados segundo o código de classificação de atividade-

meio. 

Após esta classificação inicial, em atividade-fim ou em atividade-meio, foi realizada a distribuição dos 

sistemas nas classes dos dois códigos. Este processo não só estabeleceu a classificação, mas também definiu a 

temporalidade, indicando quais prazos devem ser observados pelo órgão para a guarda e a garantia de autenticidade. 

Dos 258 sistemas analisados e classificados, foram utilizados 68 códigos diferentes sendo 29 códigos cuja destinação 

final é a eliminação e 39 códigos de guarda permanente. Dos 258 sistemas classificados, 145 possuem 

documentos/informação de arquivo com temporalidade em fases correntes e intermediária entre 1 a 52 anos. 108 

sistemas produzem documentos/informação de guarda permanente. Desde a criação dos sistemas, nenhum um único 

documento foi eliminado ou recolhido. Há documentos que já cumpriram seu prazo há 15 anos da mesma forma, há 

documentos que necessitam de recolhimento e medidas de preservação. 

No tocante das normas internas, o órgão possui uma Política de Política de Segurança da Informação e 

Comunicações (POSIC) que foi publicada em 2017. A área de gestão de documentos e arquivo não foi consultada ou 

participou da elaboração desta política. A POSIC estabeleceu diretrizes, responsabilidades e competências que visam 

assegurar a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade (grifo nosso) das informações e 

comunicações, bem como a conformidade, padronização e normatização das atividades de gestão da informação e 

comunicações. 

A partir da Política, foram elaboradas normas de segurança da informação como se segue: 

 

1. Normas de Criação e Manutenção de Contas de acesso aos recursos de TIC; 

2. Política de backup; 

3. Normas de Segurança para o Uso do Correio Eletrônico; 

4. Normas de Segurança para Controle de Acesso Remoto; 

5. Normas de Segurança para uso de Internet. 

 

Quanto às normas cabe destacar a política de backup, apesar de garantir o acesso à informação por 

determinado período, não garante o acesso por um período longo ao considerar a obsolescência tecnológica. Ou seja, 

deveria ser preservado, além dos backups regulares, os sistemas ou fontes dos softwares que os geraram, para garantir 

acesso num futuro. Este quesito da obsolescência tecnológica não é destacado por nenhum normativo, exceto pelo PDTI 

do órgão (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) que cita em sua análise SWOT a falta e obsolescência de 

equipamentos como uma fraqueza, mas não considera a obsolescência tecnológica para acesso futuro à informação. 

Em relação à obsolescência tecnológica, há de se destacar, como descreve o Conarq (2011, p. 35) que, para 

realizar a preservação, é necessário realizar diversas operações, entre elas “mudanças de suporte e formatos, bem como 

atualização do ambiente tecnológico. A fragilidade do suporte digital e a obsolescência tecnológica de hardware, 

software e formato exigem essas intervenções periódicas”. Assim sendo, parte do patrimônio documental (acervos 

permanentes) e das informações e conhecimentos gerados está em risco em razão de não haver o processo de 

preservação do aparato tecnológico. A POSIC destaca em um de seus artigos que a política aplica-se tanto no ambiente 

informatizado quanto nos meios convencionais de processamento, comunicação e armazenamento da informação Assim 

sendo, a POSIC define prazo de 6 meses (sem prejuízo de outros prazos) e define estratégia de nuvem para backup 

(requisitos para cloud computing).  

Portanto, informações que são geradas pela instituição, mesmo que não utilizando sistemas próprios, devem 

seguir critérios estabelecidos pelas normas supracitadas. Porém, apesar do regramento interno garantir a mínimo de 6 

meses de prazo de guarda das informações geradas, há de se considerar na estrutura legal a responsabilidade delegada 

pela Lei 8.159/91 e a responsabilização em relação a prazos definidos nas tabelas de temporalidade do poder executivo 

federal. 

As demais normas desdobradas da POSIC não observam as resoluções do Conarq. A perspectiva da TI 

considera apenas as questões de infraestrutura tecnológica, sustentação do sistema, linguagem, desenvolvimento e 

armazenamento de dados. Há um foco, também, na qualidade do acesso (acesso no sentido de logar) nos sistemas. Por 

se tratar de um órgão com grande quantidade de informações classificadas pela Lei de Acesso à Informação, a área de 

TI se debruça em garantir que a rede e as bases de dados não sofram invasão. 
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Foi possível determinar que há risco de perda do acervo digital de guarda a longo prazo. A estratégia de 

backup é eficiente em criar cópias, mas não há condições de garantir acesso a determinada informação, sendo 

necessário, ainda considerar os fatores de obsolescência tecnológica e de perda de acessibilidade. 

As observações feitas permitiram estabelecer condições atuais do acervo digital em 2019, para servir de base 

para avaliação de evolução da aplicação de uma política de preservação digital, servindo como parâmetros de melhoria. 

 

Quadro 2 - Mapa de situação 
 

ITENS DIAGNOSTICADOS SITUAÇÃO – JUNHO DE 2019 

Armazenamento 
Política definida pelo TI e com diferentes níveis de aplicação. Há limitação 

para dados como correio eletrônico. Os backups são incrementais, porém 

podem atingir um limite de armazenamento. 

Arranjo: Classificação e 

Arquivamento. 
A classificação possui tabela de atividade fim e atividade meio. O 

arquivamento físico ocorre de forma centralizada. Não aplicada ao digital. 

Autenticidade 
Não aplicada nos sistemas. Diferenças de entendimento entre a autenticidade 

da TI e da área de gestão de documentos e arquivo. Não há Cadeia de Custódia 

Digital Arquivística. 

Avaliação e Seleção 
Se dá nas informações em suporte tradicional e com base na tabela de 

temporalidade definida pelo AN e pela atividade meio da própria instituição. 

Não aplicada ao digital. 

Backup Faz parte da MAD – Metodologia de Administração de Dados. Porém a 

mesma não é especificada. 

Correio Eletrônico Definido por normas de segurança para o uso do correio eletrônico na POSIC, 

porém sem dados maiores a respeito de preservação. Usuário. 

Estratégia de preservação digital Definidos padrões tecnológicos mas não arquivísticos. Ver politicas de 

backup. 

Identificador universal para 

documentos 
São mais de 258 sistemas com tratamentos diferenciados de informação. ID 

único a partir do SEI para processos novos. 

Implementação de Politica de 

Recolhimento Não há politica de recolhimento para área digital, exceto política de backup. 

Interoperabilidade Deve seguir os padrões e-Ping: XML (Extensible Markup Language) e JSON 

(Javascript Object Notation). 

Metadados 
Segue os padrões ISO/IEC 11179-5:2015 e do e_ping. Mesmo o SEI não 

possui padronização de metadados que vieram prontos. Não há documentação 

ou registro nos sistemas dos padrões recomendados. 

Multimedia Portais e redes são listados pela área de TI, porém não há politica declarada 

para estes tipos de dados. 

Política de segurança de informação Definido na POSIC. Política da Segurança da Informação e Comunicações. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4 PROPOSTAS DE MELHORIAS 

 

Neste cenário e devido ao fluxo informacional e volume documental gerado pelo órgão, vislumbra-se um 

cenário onde a solução seja a garantia de autenticidade da informação, com a confiança necessária nos procedimentos e 

na credibilidade da custódia destas informações. Será necessário investir, além da guarda permanente de informações 

digitais com acesso a longo prazo, na gestão documental que deverá estabilizar os processos e fluxos, de maneira a 

garantir a fixidez e classificação necessárias para a manutenção de autenticidade. 

Para tanto, foi sugerido a utilização, como modelo, da norma ISO 14721: 2012 que define o modelo de 

referência para um sistema aberto de informação arquivística (OAIS). Um OAIS é um sistema de arquivo, constituído a 

partir de uma organização, que pode ser parte de uma organização maior, de pessoas e sistemas que aceitam a 

responsabilidade de preservar a informação e torná-lo disponível para uma comunidade por força da lei ou pela 

memória.  
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É altamente recomendável a criação de uma política de preservação digital considerando a base normativa 

brasileira e a realidade do órgão, compondo um grupo misto de profissionais que devem ser envolvidos nas soluções 

para a preservação digital. Isso significa que a atividade de preservação é uma atividade contínua que pode ser afetada 

por mudanças de tecnologia e deve ser acompanhada por várias áreas do órgão em um processo transversal e 

multidisciplinar. 

O caminho da implantação de uma política de preservação digital passa pela definição destas amplitudes: 

Estratégias, Política e Operação (que inclui pessoas e sistemas). Em relação à estratégia é importante destacar seu papel 

de indicar o rumo e objetivos da preservação digital para o órgão. A política deve deixar claro os papéis, a governança e 

o objetivos que são operacionalizados com a capacitação de pessoas e os sistemas a serem implementados. Para este 

órgão, pode-se declarar alguns objetivos a serem determinados numa política de preservação digital a partir da realidade 

diagnosticada: 

 

1. Preservar a informação arquivística histórica do órgão, para benefício das futuras gerações; 

2. Garantir, por meio de ações em seu acervo digital, a acessibilidade, autenticidade, confiabilidade em 

longo prazo dos documentos de diferentes sistemas sob custódia das diversas áreas do órgão; 

3. Definir os padrões e plataformas a serem utilizados; 

4. Fornecer orientação e ferramentas de preservação digital para as diferentes áreas do ministério, podendo 

abranger todos os acervos; 

5. Prover o órgão com instrumentos capazes de identificar e transformar os documentos arquivísticos em 

acervo informacional estruturado, para apoio às atividades administrativas, nas tomadas de decisão e no 

registro da trajetória do ministério em sua relação com a sociedade brasileira; 

6. Avaliar e monitorar os riscos inerentes   geração e custódia de documentos arquivìsticos digitais; 

 

 

Por fim, também se recomenda que a gestão e a preservação de documentos arquivísticos digitais 

fundamente-se em: 
 

1. Políticas e normas corporativas de gestão de documentos; 

2. Planos estratégicos de preservação; 

3. Ambiente tecnológico específico (sistema e repositório); 
 

Sendo assim, como próximos desafios para este órgão, as políticas e normas acima, bem como a estrutura, 

devem ser elaboradas nos próximos anos. Como sugestão para as próximas ações, sugeriu-se o estudo dos SIGAD 

disponíveis no mercado visando a escolha de um deles para que ele seja internalizado no ambiente tecnológico. Este 

SIGAD funcionaria como uma camada entre os 258 sistemas e o ambiente de preservação digital. O órgão também 

deverá instalar um software que faça os empacotamentos, por exemplo, o Archivematica. Paralelamente, recomendou-

se o início do planejamento da plataforma de acesso e difusão que pode já ser desenhada e implementada com a 

inserção de documentos históricos digitalizados. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E LIÇÕES APRENDIDAS 

 

A partir do diagnóstico aplicado e de seu resultado, pode-se ter uma visão global da situação dos acervos 

digitais registrados em sistemas de informação do órgão estudado. Com o processo realizado, pode-se ver que o 

diagnóstico de documentos arquivísticos digitais deve proporcionar uma visão ampla do ambiente tecnológico.  

Ao diagnosticar um acervo em suporte digital, o arquivista deve ter mente que, para a análise dos sistemas, a 

visão do documento de arquivo deve também incluir as informações e os dados sempre visando construir e contribuir 

para as estratégias de preservação a longo prazo. Como forma de apoio para esta visão ampliada, a abordagem de 

“Potencial Arquivìstico” é essencial, pois inclui as informações que fazem parte das ações e das atividades dos usuários 

e que, com muita frequência, não estão sob a gestão da área de arquivo e de gestão de documentos em razão do 

entendimento restrito do que é o documento de arquivo. 

Constatou-se que o diagnóstico deve ser amplo o suficiente para possibilitar o mapeamento das normas 

internas aplicáveis, nas quais devem ser consideradas, nas etapas de mapeamento dos documentos e de levantamento 

dos sistemas de informação existentes. É por meio das normas da instituição que teremos evidências de como e em que 

condições os sistemas foram produzidos.  
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Quanto ao levantamento, entendeu-se que fazer uma análise das condições dos documentos arquivísticos 

digitais em relação à segurança e à preservação é etapa efetiva que auxilia na construção dos contextos orgânicos. Outro 

ponto é a categorização e a classificação dos sistemas de informação, pois seu resultado são informações que muitas 

vezes estão perdidas, pois não são mensuradas. Por fim, o diagnóstico deve trazer um demonstrativo de situação e 

propostas de melhoria, afinal é por meio deles que a instituição poderá se planejar e galgar as melhores práticas. 

Retomando as falas de Lopes (2009) e de Santos (2018), a reinvenção do papel do arquivista engloba novas 

formas de ver e aplicar conceitos e metodologias. Ampliar o documento de arquivo é vê-lo inserido em um ambiente de 

informações e de dados. Compreender que a difusão e a disseminação de informação não podem se restringir aos 

documentos de arquivo; elas são maiores e o documento é apenas uma parte delas. Precisamos focar em disponibilizar, 

sem segregar documentos de arquivo, informação e dados.  

 A nova visão também inclui novas atitudes. Se ver em um processo novo, entender este processo, se sentir 

peça neste quebra-cabeça. Desprende-se do paradigma convencional e entender que o trabalho do arquivista não é 

apenas “eliminar documentos”, mas de gestor de informação estratégica, de guardião da memória e de especialista nos 

processos de trabalhos, cuja gênese encontra-se nos contextos administrativos. Somos pura organicidade e ela nos 

coloca em um local privilegiado, um local onde podemos ter um espectro amplo de toda a instituição. 
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Resumo: Este trabalho apresenta e discute resultados coletados por pesquisa realizada pelo Observatório de Documentos Digitais 

para diagnosticar a gestão de documentos arquivísticos digitais na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

A coleta de dados foi realizada por meio do Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão as instituições da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o que totaliza quarenta e duas instituições. A pesquisa abrange diversos temas 

referentes a gestão e preservação de documentos arquivísticos digitais. Como resultados da pesquisa constatamos que a maioria das 

instituições não estão preparadas para produzir e gerenciar documentos arquivísticos digitais autênticos, confiáveis e acessíveis, já 

que a maioria não possuem política ou programa de gestão de documentos, não utilizam Códigos de Classificação, utilizam sistemas 

informatizados que não estão em conformidade com o e-ARQ Brasil, não possuem Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis e 

não compreendem a definição e características de um documento arquivístico digital. 

Palavras-chave: Documento arquivístico digital. Gestão de documentos. Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de 

Documentos. Repositório Arquivístico Digital Confiável. 

 

Abstract: This paper presents and discusses results collected by research conducted by the Digital Document Observatory to 

diagnose the management of digital archival documents in the Federal Network of Professional, Scientific and Technological 

Education. Data collection was performed through the Electronic Citizen Information System, the institutions of the Federal Network 

of Professional, Scientific and Technological Education, totaling forty-two institutions. The research covers several topics related to 

the management and preservation of digital archival documents. As a result of the survey we find that most institutions are not 

prepared to produce and manage authentic, reliable and accessible digital archival documents, as most have no document 

management policy or program, do not use Classification Codes, use computerized systems that are not compliant with e-ARQ 

Brasil, do not have Open Archival Information System and do not understand the definition and characteristics of a digital archival 

document. 

Keywords: Digital archival document. Records management. Eletronic Records Management System. Open Archival Information 

System. 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem o objetivo de descrever e analisar temas referentes à gestão de documentos arquivísticos 

digitais nas instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica a partir de pesquisa do 

Observatório de Documentos Digitais [1]. 

A pesquisa realizou uma coleta de dados, através do envio de questionamentos, por meio do Sistema 

Eletrônico de Informação ao Cidadão (e-SIC) durante o período de 01/03/2017 a 30/06/2017 e foi realizada nas cento e 

quatro Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). registradas no Sistema de Regulação do Ensino Superior (e-

MEC) no primeiro semestre de 2017. 

Os questionamentos abrangeram os seguintes temas: Política de gestão de documentos; Unidades 

administrativas e pessoal responsável pela gestão de documentos; Adoção do Código de Classificação de Documentos 

relativo às atividades-meio da Administração Pública e o Código de Classificação de Documentos relativo às 

atividades-fim das IFES; Produção de documentos arquivísticos digitais; Política de gestão de documentos abrangendo 

os documentos arquivísticos digitais; Utilização de sistemas informatizados para produção de documentos arquivísticos 

digitais; Adesão dos sistemas informatizados ao Modelo e-ARQ Brasil; Existência de Repositórios Arquivísticos 

Digitais Confiáveis (RDC-Arq); e, Planejamento quanto à manutenção de objetos digitais no longo prazo. 

No âmbito dessa investigação, realizamos um recorte nos dados para a análise e apresentação das 

informações referentes as instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. No caso das 

instituições que compõem a Rede, duas delas não apresentaram respostas aos questionamentos, sendo elas o Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) e o Instituto Federal de Rondônia. 
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O presente texto foi produzido a partir de um dos eixos da pesquisa Implantação de gestão de documentos 

arquivísticos digitais na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica sob o prisma da Norma ISO 

15489:2016 apresentada no Programa de Mestrado Profissional em Patrimônio Cultural da Universidade Federal de 

Santa Maria. Apresenta as características de um estudo exploratório de natureza qualitativa/quantitativa utilizando a 

pesquisa bibliográfica. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

A Rede Federal de Educação de Educação Profissional, Científica e Tecnológica foi instituída pela Lei nº 

11.892, de 29 de dezembro de 2008, e é constituída pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET); 

pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, os Centros Federais de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro e de 

Minas Gerais, o Colégio Pedro II e por escolas técnicas vinculadas a Universidades Federais. 

Os IFETs, criados a partir da reordenação de 31 Centros Federais de Educação Tecnológica, 39 Escolas 

Agrotécnicas Federais, 7 Escolas Técnicas Federais e 8 escolas vinculadas as universidades, constituem o modelo 

institucional a ser observado na constituição de novas instituições da Rede. Segundo Silva (2009, p.8) o seu foco deve 

ser de: “[...] responder, de forma ágil e eficaz, as demandas crescentes por formação profissional, por difusão de 

conhecimentos científicos e de suporte aos arranjos produtivos locais.” 

Os IFETs possuem natureza jurídica de autarquia, com autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didático-pedagógica e disciplinar. Possuem ainda uma organização comum, com um órgão executivo (Reitoria), dois 

órgãos superiores (Colégio de Dirigentes e Conselho Superior) e unidades de ensino, pesquisa e extensão (Campus, 

Campus Avançado, Centro de Referência, Polo de Inovação e Polo de Educação a Distância) distribuídos na sua área de 

atuação regional. 

 

2.1 POLÍTICA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS 

 

O primeiro questionamento diz respeito à existência de uma política ou programa de gestão de documentos 

arquivísticos. 

Políticas de gestão de documentos arquivísticos são pré-requisitos identificados pela ISO 15489:2016 e pela 

Resolução do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) nº 25, de 27 de abril de 2007, para que as instituições 

possam estabelecer orientações, diretrizes e responsabilidades quanto à produção, manutenção e preservação de 

documentos confiáveis, autênticos e acessíveis de modo a apoiar as funções organizacionais. 

Programas de gestão de documentos arquivísticos são derivados das políticas estabelecidas e permitem 

planejar as atividades a curto, médio e longo prazo e integra-las com outras políticas institucionais. 

Das quarenta instituições consultadas, três informaram possuir política ou programa de gestão de documentos 

arquivísticos, trinta responderam que não possuem e sete responderam que a política de gestão de documentos 

arquivísticos está em construção. 

Percebe-se que a maioria das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(77%) não possui política ou programa de gestão de documentos arquivísticos instituída, enquanto 5% afirmam possuí-

la. Outros 18% estão em processo de construção, como pode ser observado no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Instituições que possuem uma política ou programa de gestão de documentos arquivísticos 
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Convém destacar que algumas instituições entendem que a implantação da política de gestão de documentos 

arquivísticos depende da constituição de uma Comissão Permanente de Avaliação de Documentos de Arquivo (CPAD). 

Outras instituições entendem que a adoção de manuais técnicos de protocolo e/ou arquivo caracterizam a própria 

política ou programa de gestão. 

 

2.2 UNIDADE RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS 

 

O segundo questionamento indagou se as instituições possuem uma unidade formalmente instituída que seria 

responsável pela gestão de documentos arquivísticos. 

Na definição das responsabilidades é necessário que as instituições possuam uma unidade responsável pelo 

planejamento, implantação, monitoria e avaliação das atividades de gestão de documentos arquivísticos. 

Das quarenta instituições consultadas, dezesseis informaram possuir uma unidade responsável pela gestão de 

documentos arquivísticos, vinte e duas responderam que não possuem e duas responderam que o setor está em 

estruturação. 

Observa-se que quase metade das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica ou possuem uma unidade responsável pela gestão de documentos arquivísticos (40%) ou a unidades está 

sendo estruturada (5%). 55% responderam que não possuem, conforme gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Instituições que possuem uma unidade responsável pela gestão de documentos arquivísticos. 

 
 

Destacamos que algumas instituições reponderam que os campi possuem unidades responsáveis pela gestão 

de documentos arquivísticos, sendo que a maioria aponta que tal unidade não existe na Reitoria. Tal fato indica uma 

atuação descoordenada, sem amparo de uma política institucional e de uma unidade que coordene, oriente e avalie as 

ações executadas. 

Complementando o questionamento, foram perguntadas as instituições qual a posição hierárquica da unidade, 

a qual estrutura está vinculada e qual é o cargo do responsável.  

Observa-se que a maioria das unidades estão vinculadas ao Gabinete do Reitor ou a Pró-Reitoria de 

Administração. Em algumas respostas infere-se que a unidade presta serviços somente às unidades organizacionais a 

que estão vinculadas e não a toda instituição. 

Outro ponto observado diz respeito ao nível hierárquico. Algumas unidades estão posicionadas no quarto ou 

quinto nível, o que dificulta a participação dessas unidades no processo decisório. 

Observa-se que na maioria das unidades são os arquivistas os profissionais responsáveis pela coordenação e 

orientação. Entretanto, algumas unidades possuem como responsáveis bibliotecário, técnicos em arquivo, assistentes em 

administração e técnico em contabilidade. Este fato não leva em consideração de que o arquivista é o profissional que 

possui a competência técnica e legal de planejar, organizar, dirigir e avaliar as atividades de gestão de documentos. 
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2.3 ARQUIVISTAS E TÉCNICOS DE ARQUIVO NO QUADRO DE PESSOAL 

 

O terceiro questionamento refere-se se as instituições possuem em seu quadro profissionais arquivistas e/ou 

técnicos em arquivo.  

De acordo com o Decreto nº 82.590, de 6 de novembro de 1978, é prerrogativa legal do arquivista o 

planejamento, organização, direção e orientação das atividades de gestão de documentos arquivísticos. Aos técnicos de 

arquivo é previsto o exercício de atividades técnico-operacionais. 

Das quarentas instituições, trinta e quatro responderam que possuem arquivistas e/ou técnicos em arquivo no 

seu quadro de pessoal e seis responderam que não. 

Compreende-se que a maioria das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (85%) possuem no seu quadro arquivistas e/ou técnicos em arquivo, enquanto 15% afirmam não possuir, 

conforme apresentado no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Instituições que possuem arquivistas e técnicos em arquivo no seu quadro de pessoal 

 
 

De acordo com os dados, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica possui no total 

152 profissionais de arquivo, sendo 74 arquivistas e 78 técnicos em arquivo. Na média, são 2 arquivistas e três técnicos 

em arquivo por instituição, o que pode ser insuficiente para a execução das atividades de gestão documental. Chama a 

atenção o fato de algumas instituições possuírem somente arquivistas ou somente técnicos em arquivo, o que pode 

indicar desvio na execução das atividades dos respectivos profissionais. 

 

2.4 ADOÇÃO/APLICAÇÃO DE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO 

 

O quarto questionamento averiguou se as instituições adotam ou aplicam os códigos de classificação de 

documentos relativos às atividades meio e as atividades fim das IFES.  

Códigos de classificação definem a organização dos documentos arquivísticos e permitem compreender as 

funções e atividades executadas pelas instituições e apoiar as atividades de seleção, avaliação e acesso. As instituições 

da Rede Federal possuem os Códigos de Classificação relativos às atividades meio e fim (aprovados pela Resolução 

CONARQ nº 14, de 24 de outubro de 2001, e pela Portaria AN/MJ nº 92, de 23 de setembro de 2011) aptos para serem 

aplicados nas suas atividades de gestão documental. 

Das quarenta instituições, vinte e quatro adotam/aplicam os códigos de classificação e dezesseis não 

adotam/aplicam. 

Constata-se que a maioria das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (60%) adota ou aplica os códigos de classificação de documentos relativos as atividades meio e atividades 

fim das IFES, enquanto 40% afirmam não adota-los ou aplica-los, conforme gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Instituições que adotam/aplicam código de classificação 

 
 

Destacamos que pelas respostas apresentadas inferimos que algumas instituições somente utilizam os códigos 

de classificação no momento do cadastro de documentos em algum sistema informatizado ou na organização de massas 

documentais acumuladas. 

 

2.5 PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS 

 

O quinto questionamento diz respeito se há produção de documentos arquivísticos digitais.  

Segundo a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE) do CONARQ documento arquivístico 

digital é a informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de sistema 

computacional e produzido no curso de uma atividade prática, como instrumento ou resultado de tal atividade, e retido 

para ação ou referência (CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 2014). 

Das quarenta instituições, vinte e três afirmaram que há produção de documentos arquivísticos digitais e 

dezessete responderam que não. 

Percebe-se que a maioria das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(57%) produzem documentos arquivísticos digitais, enquanto 43% afirmam que não produzem, como pode ser 

observado no gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Instituições que produzem documentos arquivísticos digitais 

 
 

Destacamos que as instituições que responderam que não produzem documentos arquivísticos digitais talvez 

não compreendam a sua definição e o que pode caracterizá-los. Uma rápida pesquisa na página do Serviço Federal de 

Processamento de Dados (SERPRO) informa sistemas informatizados, tais como Portal de Compras Federal 

(ComprasNet), Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal (SIGEPE) e Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal (SIAFI), que, no mínimo, possuem documentos digitais potencialmente arquivísticos.  

Além dos sistemas governamentais, as instituições utilizam uma série de sistemas informatizados para a 

gestão de diversas atividades institucionais. De acordo com Bezerra (2018, p. 08) todos os Institutos Federais utilizam 

sistemas informatizados para a gestão de atividades acadêmicas, administrativas e de recursos humanos.  

Outro ponto de destaque é que pelas respostas apresentadas inferimos que algumas instituições consideram 

como documentos arquivísticos digitais apenas algumas tipologias documentais que são ou tem previsão de serem 
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produzidos e geridos em sistemas informatizados no âmbito dos projetos governamentais Processo Eletrônico Nacional 

(PEN) e Assentamento Funcional Digital (AFD). 

 

2.6 SISTEMA INFORMATIZADO UTILIZADO PARA A PRODUÇÃO E TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS 

ARQUIVÍSTICOS DIGITAIS 

 

O sexto questionamento indaga qual sistema informatizado é utilizado para a produção e tramitação de 

documentos arquivísticos digitais. Para a análise desse item utilizamos os dados de Bezerra (2018) que traz um 

levantamento atualizado dos sistemas informatizados utilizados pelos institutos federais. 

Percebe-se que a maioria das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(56%) utilizam o SUAP para a produção e tramitação de documentos arquivísticos digitais, 37% utilizam o SIG-UFRN 

e 7% utilizam sistemas próprios, como pode ser observado no gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Sistemas informatizados para a produção e tramitação de documentos arquivísticos digitais 

 
 

Conforme demonstrado, 93% das instituições da Rede Federal utilizam o SIG-UFRN ou SUAP para a 

produção e tramitação de documentos arquivísticos digitais. 

O Sistema Integrado de Gestão (SIG-UFRN) é um conjunto de sistemas desenvolvidos pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) que tinha o objetivo inicial de interligar sistemas isolados e distintos, que não 

se comunicavam entre si. Os sistemas que surgiram deste trabalho foram o Sistema Integrado de Patrimônio, 

Administração e Contratos (SIPAC), Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) e Sistema Integrado 

de Atividades Acadêmicas (SIGAA). Posteriormente surgiram outros sistemas de apoio, entre eles o Sistema Integrado 

de Gestão Eletrônica de Documentos (SIGED). 

O SIPAC é o sistema que controla as atividades administrativas, tais como requisições, controle 

orçamentário, compras, licitações, liquidação de despesa, patrimônio, contratos e outros. Assim como os outros 

sistemas, o SIPAC é composto por módulos, portais e pontos de acesso a outros sistemas. Entre os vinte módulos e 

cinco portais encontra-se o módulo Protocolo. 

O módulo Protocolo controla as atividades relacionadas à manutenção de processos e de documentos, suas 

movimentações, armazenamento e relatórios e seu objetivo é auxiliar a gestão documental da instituição com 

informações de registro, conteúdo, tramitações e despachos. 

O módulo Protocolo relaciona-se com alguns outros módulos do SIPAC para associar o Número Único de 

Protocolo (NUP) a um documento capturado e armazenado ou atividade executada. 

As funções do módulo Protocolo são organizadas nas abas Processos, Documentos, Memorandos, 

Administração, Consultas/Relatórios e Procuradoria. 

Ao realizar uma análise superficial das operações das abas destacamos que existem operações que se 

sobrepõem (cadastro de processo e autuação de processo) e que o módulo foi planejado para gerenciar documentos 

analógicos (impressão de etiquetas e capas) e que em algum momento do desenvolvimento foram acrescentadas 

operações referentes a documentos digitais. 
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Essa avaliação é corroborada por Oliveira et al. (2017) que relatam que o módulo Protocolo foi desenvolvido 

inicialmente para os documentos analógicos e posteriormente passou por um processo de adaptação aos preceitos do 

Decreto nº 8.539, as Portarias Interministeriais MPOG/MJ nº 1.677, 2.320 e 2.321 e do PEN. Entre os pontos que o 

módulo não atende estão a criação de documentos nato digitais, a verificação de autenticidade e a padronização de 

formatos, entre outros. 

Outro ponto importante é que os demais módulos e sistemas do SIG-UFRN podem possuir documentos 

potencialmente arquivísticos. 

O Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) é um sistema desenvolvido pelo IFRN para a gestão 

de processos administrativos. A estrutura do sistema é modular onde são cobertos os processos de Gestão de Pessoas, 

Controle Patrimonial, Gerenciamento de Almoxarifado, Ponto Eletrônico, Planejamento Anual, Gestão de Projetos de 

Extensão, Gestão de Protocolo de Documentos, Controle de Acesso a chaves de ambientes, Frota de Veículos, Gestão 

de Contratos e Convênios, Gestão Orçamentária, Catálogo de Materiais. 

O SUAP possui um módulo Protocolo que permite a criação, o trâmite, o arquivamento e a consulta de 

processos. Analisando os manuais de aplicação do módulo do Colégio Pedro II e do Instituto Federal do Ceará constata-

se que é voltado para o controle de processos analógicos. 

Bezerra (2018) ainda apresenta o questionamento de se as instituições utilizam ou pretendem utilizar o 

Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para atender o PEN.  

Percebe-se que a maioria das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(71%) não utilizam ou pretendem utilizar o SEI como solução do PEN, enquanto 29% utilizam ou pretendem utilizar, 

como pode ser observado no gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Instituições que utilizam ou vão utilizar o SEI como solução para atender o PEN 

 
 

O PEN é uma iniciativa da Administração Pública Federal que tem o intuito de construir uma infraestrutura 

pública de processos e documentos eletrônicos para melhorar o desempenho dos processos do setor público, com 

ganhos em agilidade, produtividade, transparência, satisfação do usuário e redução de custos, além de eliminar o uso do 

papel como suporte físico e disponibilizar informações em tempo real. 

O PEN é composto por três ações: o SEI, o barramento de integração do SEI e o Protocolo Integrado. 

O SEI é um sistema desenvolvido pelo Tribunal Federal da 4ª Região que engloba um conjunto de módulos e 

funcionalidades voltadas a gestão de processos e documentos eletrônicos. Os órgãos e entidades da administração 

pública podem utiliza-los através de acordos de cessão. 

Em razão do seu propósito, podemos ter a percepção de que o SEI possa ser considerado como um Sistema 

Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) que, de acordo com o e-ARQ Brasil, é um sistema 

informatizado que tem a finalidade de gerenciar os documentos arquivísticos digitais e permitir a aplicação de controles 

de documentos de arquivo, da sua criação até a destinação final. 

Para realizar essa verificação o Arquivo Nacional realizou uma avaliação com base nos requisitos de 

funcionalidade do e-ARQ Brasil e concluiu que o SEI não pode ser considerado um SIGAD e que necessitaria da 

implantação de novas funcionalidades e que sejam realizadas alterações de base (ARQUIVO NACIONAL, 2018). 
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O Arquivo Nacional enfatiza que o SEI está mais adequado para as funcionalidades de um sistema de 

Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) destacando o fato de atribuir um NUP para cada fluxo de trabalho, o 

que gera uma série de problemas na gestão documental. 

 

2.7 RDC-ARQ PARA O ARQUIVAMENTO E MANUTENÇÃO DOS DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS 

DIGITAIS 

 

O sétimo questionamento perguntou se as instituições possuem um RDC-Arq para o armazenamento de 

documentos a longo prazo.  

Conforme a Resolução CONARQ nº 39, de 29 de abril de 2014, o RDC-Arq é uma solução cujo objetivo é 

gerenciar, preservar e prover acesso a objetos digitais de forma a garantir a integridade, a autenticidade, a 

confidencialidade, pelo tempo que for necessário.  

O RDC-Arq é recomendado a todas as instituições que transferem ou recolhem documentos arquivísticos 

digitais. 

Das quarenta instituições, duas responderam que possuem e trinta e oito não possuem. 

Conclui-se que maioria das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(95%) não possuem um RDC-Arq, enquanto apenas 5% afirmam possuí-lo, conforme observado no gráfico 8. 

 

Gráfico 8 – Instituições que possuem RDC-Arq 

 
3 CONCLUSÃO 

 

Como resultados da pesquisa constatamos que a maioria das instituições não estão preparadas para produzir e 

gerenciar documentos arquivísticos digitais autênticos, confiáveis e acessíveis , já que 77% não possui uma política ou 

programa de gestão de documentos, 60% não possui um setor responsável pela gestão de documentos arquivísticos, 

60% não adotam ou aplicam códigos de classificação e 95% não possuem RDC-Arq.  

Corrobora ainda o fato de que nas instituições que possuem unidades responsáveis pela gestão de 

documentos arquivísticos, algumas não possuem arquivistas como responsáveis e encontram-se posicionadas em níveis 

hierárquicos que dificultam a participação no processo decisório.  

Confirmou-se também que 43% das instituições afirmam não produzir documentos arquivísticos digitais, o 

que demonstra que não compreendem a sua definição e características, uma vez demonstrado que todas as instituições 

produzem e gerenciam documentos em sistemas acadêmicos, administrativos e de recursos humanos. 

 

Notas 

 

[1] O Observatório de Documentos Digitais é uma equipe formada por membros do Grupo de Pesquisa UFF Ged\A – 

Documentos Digitais: Gestão, Preservação, Acesso e Transparência Ativa e tem por finalidade analisar o cenário 

brasileiro quanto a criação, gestão, acesso e preservação de documentos arquivísticos públicos digitais. 
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Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar a pesquisa e a análise que subsidiou o processo de Descrição Arquivística 

realizado no fundo do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina – TRE/SC. Apresenta o histórico do TRE/SC e a Seção de 

Arquivo, sua estrutura e organização como unidade de custódia dos documentos produzidos pelo Tribunal. A metodologia desta 

pesquisa caracteriza-se como descritiva, bibliográfica, documental, com abordagem qualitativa e exploratória. Sendo utilizada a 

norma Brasileira de Descrição Arquivística – NOBRADE como base para descrever o fundo documental denominado: Tribunal 

Regional Eleitoral de Santa Catarina. Constata-se que torna-se imprescindível a explicitação do contexto no processo de descrição 

arquivística, pois possibilita ao usuário de arquivo o entendimento da estrutura e organização da instituição e de seu acervo e torna a 

recuperação mais eficiente. 

Palavras-chave: Descrição Arquivística. Tribunal Regional Eleitoral (SC). NOBRADE. 

 

Abstract: This article aims to present the research and analysis that supported the process of Archival Description carried out under 

the collection of the Regional Electoral Court of Santa Catarina - TRE/SC (Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina). It presents 

the history of the TRE/SC and the Archive Section, its structure and organization as the unit of custody of documents produced by 

the Court. The methodology of this research is characterized as descriptive, bibliographic, documentary, with qualitative and 

exploratory approach. It has been used the Brazilian standard of Archival Description - NOBRADE as base to describe the 

documentary collection denominated: Regional Electoral Court of Santa Catarina. In concluding the work it was possible to verify 

the context in the process of archival description becomes indispensable, since it enables the archive user to understand the structure 

and organization of the institution and its collection and makes the retrieval more efficient. 

Keywords: Archiving. Regional Electoral Court (SC). NOBRADE. 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Diante das transformações sociais, os arquivos, principalmente de organizações públicas, se vêem na 

responsabilidade de adequar-se às novas necessidades de pesquisa de seus usuários no que tange ao acesso à 

informação. Costa e Madio (2017, p. 156) explicam que “as instituições buscam, cada vez mais, por regras, padrões e  

normatizações que permitam a melhoria no desempenho de suas atividades” obtendo uma padronização em seus 

métodos de recuperação e localização de informações. A função de descrição arquivística é direcionada pela Norma 

Brasileira de Descrição Arquivística - NOBRADE e internacionalmente, pela International Standart Archival 

Description - ISAD(g). A descrição arquivística é um processo que facilita a busca mais eficiente das informações, 

constituindo, como esclarece Mundet em seu Manual de Archivística (1996, p. 255, tradução nossa), a “parte 

culminante do trabalho de arquivo e coincide seu propósito exatamente com o da própria documentação: informar.” 

A função
1
 de descrição arquivística pode se mostrar complexa mediante a abrangência de seus procedimentos 

de pesquisa e análise de informações, que requer um arquivo previamente organizado, classificado e estruturado. Em 

vista disso, este estudo direciona-se para o arquivo do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina – TRE/SC que 

preserva uma documentação característica de atividades eleitorais, bem como documentos com valor informacional 

histórico referente à sua administração interna e atividades judiciárias. O arquivo possui uma parcela significativa de 

documentos classificados, entretanto, ainda não há a descrição dessa documentação. 

Sendo assim, objetivou-se neste estudo apresentar o processo de pesquisa e análise que subsidiou o processo 

de Descrição Arquivística realizado sob o fundo do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina – TRE/SC. Através 

do levantamento bibliográfico sobre os conceitos de descrição arquivística, coleta de informações referente ao histórico 

e funcionamento do TRE/SC e aplicação da norma brasileira de descrição arquivística – NOBRADE realizou-se essa 

atividade. Além disso, foi feita a análise dos assuntos de documentos produzidos pelo Tribunal, atribuindo termos 

padronizados de recuperação. 

 

 

 

 

                                                      
1 ROUSSEAU; COUTURE, 1998. 
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2 DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA 

 

A descrição arquivística configura-se como uma função desenvolvida em arquivos que permite reunir, por 

meio de pesquisas, informações referentes ao contexto de produção e do conteúdo de conjuntos documentais, visando 

representá-los, proporcionando a recuperação e acesso às informações. O Conselho Internacional de Arquivos (2000, p. 

14), define a descrição arquivística como: “A elaboração de uma acurada representação de uma unidade de descrição e 

suas partes componentes, caso existam, por meio da extração, análise, organização e registro de informação que sirva 

para identificar, gerir, localizar e explicar documentos de arquivo e o contexto e o sistema de arquivo que os produziu.” 

A pesquisa, inserida no processo de descriçao arquivística permite a compreenção dos motivos e finalidades 

pelos quais os conjuntos documentais foram criados. Nas palavras da autora Oliveira (2012, p. 48) “Nenhum documento 

de arquivo pode ser compreendido ou interpretado sem que se conheçam as razões por que foi produzido ou as 

condições que se originou.” Assim, o trabalho de pesquisa “exige um garimpo mais profundo nas fontes secundárias e 

primárias [de informação]” (OLIVEIRA, 2012, p. 48) movendo-a para “fora do conteúdo especìfico do documento.” 

Portanto, a descrição arquivística torna-se “claramente uma atividade intelectual que demanda competências de 

interpretação de texto, conhecimento histórico acerca do produtor e de sua época” (ANDRADE; SILVA, 2008, p. 15).  

A descrição arquivística é baseada em normas que orientam e facilitam sua aplicação. Com elas é possível 

obter uma padronização na execução de atividades a fim de melhorar a eficiência do trabalho. No caso dos arquivos, as 

normas direcionam para esta padronização, contribuindo com diretrizes para o aperfeiçoamento da busca e localização 

por informações de acordo com necessidades de pesquisa do usuário. 

A primeira norma internacional de descrição arquivística ISAD(g), aprovada em 2000, estabelece diretrizes 

gerais para a preparação de descrições arquivísticas. Deve ser usada em conjunção com as normas nacionais existentes 

ou como base para a sua criação (CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 2000, p.11). 

Além da norma geral, foram desenvolvidas normas complementares, como a Norma Internacional de Registo 

de Autoridade Arquivística para Pessoas Coletiva, Pessoas Singulares e Famílias- ISAAR(CPF) “A Norma 

Internacional para Descrição de Funções – ISDF Há também a Norma Internacional para Descrição de Instituições com 

Acervo Arquivístico – ISDIAH. 

De acordo com a norma ISAD(g) (2000), a descrição arquivística deve ser feita sob níveis, por exemplo, 

fundo, seção, série, dossiê e item documental, podendo estes ser subdivididos, dependendo das necessidades 

informacionais do acervo em questão e do seu plano classificatório. A norma internacional estrutura-se em sete áreas 

para elaboração das descrições: área de identificação, contextualização, conteúdo e estrutura, condições de acesso e uso, 

fontes relacionadas, área de notas e área de controle da descrição. 

Já a norma brasileira de Descrição Arquivística - NOBRADE - consiste na adaptação da ISAD(g) às 

necessidades de descrições arquivísticas realizadas no Brasil. A norma, “[...] tem em vista facilitar o acesso e o 

intercâmbio de informações em âmbito nacional e internacional. Embora voltada preferencialmente para a descrição de 

documentos em fase permanente, pode também ser aplicada à descrição em fases corrente e intermediária” (BRASIL, 

2006, p. 10). 

Por dispor da ISAD(G) como referência, segue a mesma fundamentação metodológica de respeito aos fundos 

e descrição multinível.  

A norma estrutura-se sob as mesmas sete áreas da ISAD (g), com a área 1 e 2 consideradas obrigatórias. 

Porém, na NOBRADE foi criada a oitava área de descrição, destinada à localização e recuperação das unidades de 

descrição, nomeada „Área de pontos de acesso e indexação de assuntos‟. Esta área permite a identificação de assuntos 

do conjunto documental, tais elementos podem ser “nomes de entidades, eventos, áreas geográficas, perìodos e assuntos 

tópicos” ( RASIL, 2006, p. 59). Os termos devem ser escolhidos de acordo com as necessidades de pesquisa pelo 

conjunto documental descrito, de modo que favoreça a localização e recuperação do mesmo, adotando-se uma 

linguagem padronizada pela instituição. 

 

3 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA – TRE/SC 

 

A Justiça Eleitoral do Brasil foi criada através do Código Eleitoral de 1932 com Decreto 21.076. “É um 

órgão de jurisdição especializada que integra o Poder Judiciário e cuida da organização do processo eleitoral” 

(TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, s.d). O mesmo Código Eleitoral também estabeleceu a criação de um Tribunal 

Regional Eleitoral na capital de cada estado brasileiro e no Distrito Federal (TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

DE SANTA CATARINA, s.d). 
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Assim, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina teve sua primeira instalação em 14 de junho de 1932, 

funcionando na parte superior da prefeitura de Florianópolis/SC, com o cargo de presidente ocupado pelo 

Desembargador Érico Ennes Torres. Após a sua criação, o Tribunal atuou por cinco anos até que, no ano de 1937, a 

Justiça Eleitoral foi extinta no país em virtude do contexto político da época. Voltou a vigorar em 1945 com o Decreto – 

Lei n. 7.586 que regulamentou o alistamento eleitoral e as eleições em todo o país. O TRE/SC foi então reinstalado no 

Palácio da Justiça, com a posse para o cargo da presidência do Desembargador João da Silva Medeiros Filho. Em 9 de 

junho deste mesmo ano e sob este mesmo decreto, o Tribunal organizou os municípios do Estado de Santa Catarina em 

trinta e quatro (34) Zonas Eleitorais, onde foi iniciada “a qualificação dos eleitores para as eleições de 2 de dezembro de 

1945” (TRI UNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, s.d). 

A Justiça Eleitoral funcionou normalmente até o ano de 1964 e, devido a mudanças no cenário político 

brasileiro, sofreu restrições na organização das eleições. Em 1965 foi publicado um novo código eleitoral instituído pela 

Lei n. 4.737, de 15 de julho, a qual estabeleceu os princípios básicos do atual sistema eleitoral brasileiro que atualmente 

permanece em vigor. 

O TRE/SC passou por diversas instalações desde o ano de sua criação, até que em 1999 instalou-se na Rua 

Esteves Júnior n. 68, centro de Florianópolis, sua atual sede. É o órgão “responsável pela solução dos conflitos de 

interesse eleitoral e pela manutenção do cadastro dos eleitores catarinenses, assim como pela organização das eleições 

para o preenchimento de cargos eletivos em âmbito federal, estadual e municipal” (TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE SANTA CATARINA, s.d). 

O TRE/SC possui em sua estrutura orgânica a Seção de Arquivo que “tem como principais funções receber, 

conferir, registrar, classificar e custodiar os documentos destinados a integrar o seu acervo” (TRI UNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE SANTA CATARINA, s.d). O Arquivo está subordinado a Coordenadoria de Gestão da Informação 

(CGI) e ambos vinculados a Secretaria Judiciária (SJ), como mostra o organograma ilustrado no apendice „A‟ deste 

artigo. 

Atualmente, a Seção de Arquivo está situada na Av. Acioni Souza Filho, São José - SC. Recebe em seu 

acervo, por transferência e recolhimento, documentos de prazo intermediário longo e os destinados à guarda permanente 

da sede do Tribunal. Recebe ainda, por recolhimento, documentos permanentes das Zonas Eleitorais do estado de Santa 

Catarina. 

O Arquivo possui seu acervo parcialmente classificado, o que facilitou a pesquisa e elaboração das 

descrições. Contém registro topográfico e está projetado entre blocos: A, B e C, que se dividem em 20 Ruas (expressão 

dada para caracterizar as entradas no arquivo deslizante) e assim por prateleiras. É composto por documentos referentes 

às atividades eleitorais, judiciárias e administrativas, cuja data de produção remonta a 1945. 

Com o intuito de estabelecer uma estrutura lógica e discernir as tipologias existentes em seu acervo, bem 

como reduzir o excesso da massa documental, em 2014 o TRE/SC introduziu em suas atividades o Programa de Gestão 

Documental da Justiça Eleitoral de Santa Catarina, disciplinado na Resolução TRE/SC n. 7.902. A partir disso foi 

desenvolvido o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação dos Documentos sob a Portaria n. 

21/2014. Os instrumentos espelham a produção documental da instituição, facilita a realização da descrição arquivística, 

bem como viabiliza as tarefas arquivísticas relacionadas com a avaliação, seleção, eliminação, transferência, 

recolhimento e possibilita melhor acesso aos documentos.  

Em 2017 a Resolução n. 7.964 revisa o Programa de Gestão Documental da Justiça Eleitoral de Santa 

Catarina, ocorrendo também a revisão do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade de acordo com a 

Portaria n. 120/2017. Os instrumentos de gestão seguem o modelo funcional e constituem a mesma estrutura e 

organização, porém, a Tabela mostra os prazos de guarda de cada conjunto documental, ambos estão organizados sob 

três grandes classes: 1 Administração Geral, 2 Decisão e Julgamento e 3 Administração e Disciplinamento das Eleições. 

Essas classes correspondem às principais funções desempenhadas pelo TRE/SC, que se dividem em subclasses 

correspondendo às atividades exercidas pelo Tribunal, e esta por sua vez, divide-se em grupos, subgrupos e divisões 

correspondendo às atividades mais específicas. O Plano de Classificação de Documentos pode ser visto no Apendice 

„ ‟ deste artigo.  

O Arquivo também dispõe de quadro de arranjo próprio. Diz respeito a um “esquema estabelecido para os 

[...] documentos de um arquivo, a partir do estudo das estruturas, funções ou atividades da entidade produtora e da 

análise do acervo” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 141) adotado principalmente para arquivos permanentes, visa 

facilitar a realização da descrição arquivística. 
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Está organizado sob os níveis fundo (1), seção (2), subseção (2,5), e série (3)
2
. As Seções são Zonas 

Eleitorais (ZEs); Secretaria; Coordenadoria Regional Eleitoral (CRE) e; Presidência (PRE). As Zonas Eleitorais são 

contempladas apenas com as séries atreladas a elas, as demais contêm subseções e séries. O quadro de arranjo pode ser 

observdo ilustrado no apencide „C‟ deste artigo. O quadro exibe todas as mudanças na estrutura organizacional com os 

respectivos períodos, o que facilitou a seleção dos níveis de descrição 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa configura-se como descritiva por basear-se em normas que regem e orientam a atividade de 

descrição arquivística. Caracteriza-se também, como exploratória com abordagem qualitativa pois visa apresentar o 

processo de Descrição Arquivística realizada no fundo do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina – TRE/SC.  

Constitui-se em pesquisa documental, por realizar um levantamento em leis, decretos, resoluções, portarias, 

ordem de serviço para fundamentar o conteúdo e contexto das descrições. 

A pesquisa documental nas seguintes fontes: Lei (Lei n 4.737 de 1964); Decretos (Código Eleitoral de 1932; 

Decreto-Lei n. 7.586 de 1945); Resoluções (Resolução TER/SC n. 7.902 de 2014; Resolução n. 7.964/2017); Portarias 

(Portaria n. 21/2014; Portaria 120/2017; Portaria 121/2017); Ordem de Serviço (Ordem e serviço n. 002/2012); e no 

site/intranet do TRE/SC. 

 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A partir da compreensão da estrutura e organização do arquivo, foi possível definir os níveis e os elementos a 

serem descritos. A atividade de descrição arquivística foi desenvolvida de acordo com as diretrizes da NOBRADE, 

descrevendo as unidades do geral para o específico, conforme quadro 1: 

 

Quadro 1 - Níveis e elementos de descrição 
 

NÍVEIS DE DESCRIÇÃO UNIDADES DE DESCRIÇÃO 

FUNDO (1): Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

SEÇÃO (2): Presidência 

SÉRIE (3): Administração Geral 

DOSSIÊ (4): Portarias da Presidência 

ITEM DOCUMENTAL (5) Portarias (P) 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Foram realizadas as descrições do nível Fundo (1) ao nívil Item documental (5) sendo descritas as Portarias 

(P) de números 1 a 62, no entanto, para este artigo será apresentado apenas a descrição na integra do nível Fundo (1): 

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, visto o intuito de apresentar a análise e pesquisa do conteúdo e contexto 

no processo de descrição arquivística.  

A Descrição do Fundo traz uma visão geral do TRE/SC, onde são inseridas informações sobre o histórico da 

instituição, formas de acessar seu acervo, localização, informações disponíveis online, entre outros.  

Para descrever a área 8, pontos de acesso e indexação de assunto, foi utilizado como referência o Thesaurus 

da Justiça Eleitoral. Vale ressaltar que, na descrição, os elementos que não contém informações foram suprimidos da 

apresentação.  

A seguir será apresentada a descrição das áreas 1 – Identificação, 2- Contextualização e 3 – Conteúdo e 

Estrutura do nível Fundo do TRE/SC. Áreas que se consideram que a explicitação do contexto se torna fundamental 

para a compreensão da documentação.  

 

 

 

 

 

                                                      
2 Nível Série (3) definido pelo Plano de Classificação de Documentos do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 
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Descrição do nível (1) – Fundo: 

 

1 - Área de identificação 

 

1.1 Código de Referência: BR TRESC 

1.2 Título: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. 

1.3 Data (s): Florianópolis – SC. 1945 – (data de Produção) 

1.4 Nível de Descrição: Fundo (1) 

1.5 Dimensão e Suporte: Textual: 702,0 metros lineares; Iconográfico: 165 fotografias; Filmográficos: 179 

Fitas, 615 DVDs, 74 CDs; Micrográfico: 99 rolos. 

 

2 - Área de Contextualização 

 

2.1 Nomes (s) do (s) produtor (es): Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

2.2 Histórias Administrativas: O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina é o órgão responsável pela 

solução dos conflitos de interesse eleitoral e pela manutenção do cadastro dos eleitores catarinenses, assim como pela 

organização das eleições para o preenchimento de cargos eletivos em âmbito federal, estadual e municipal. O TRE/SC 

foi instituído pelo código Eleitoral de 1932 através do Decreto nº 21.076. Sua primeira instalação do foi em 14 de 

junho, funcionando na parte superior da prefeitura de Florianópolis, com o cargo de presidente ocupado pelo 

Desembargador Érico Ennes Torres. 

Após a sua criação o Tribunal atuou por cinco anos até que, no ano de 1937, a Justiça Eleitoral foi extinta no 

país em virtude do contexto político brasileiro na época. Voltou a vigorar em 1945 com o Decreto – Lei n. 7.586 que 

regulamentou o alistamento eleitoral e as eleições em todo o país. O TRE/SC foi então reinstalado no palácio da justiça, 

com a posse para o cargo da presidência do Desembargador João da Silva Medeiros Filho. Em 9 de junho deste mesmo 

ano, o Tribunal organizou os municípios do estado de Santa Catarina em trinta e quatro (34) Zonas Eleitorais, onde foi 

iniciada a qualificação dos eleitores para as eleições de 2 de dezembro de 1945. (TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE SANTA CATARINA, s.d). 

Inicialmente, o Tribunal realizava suas sessões no Palácio da Justiça, na Praça Pereira Oliveira, enquanto 

aguardava as reformas do prédio situado na Rua João Pinto n. 42, centro da Capital, onde inaugurou sua sede em 23 de 

junho. Passou por diversas instalações até que em dezembro de 1999 instalou-se na Rua Esteves Júnior n. 68, centro de 

Florianópolis, onde permanece até os dias atuais. (TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, 

s.d). 

2.3 História Arquivística: No acervo do TRE/SC não há registros da documentação produzida entre os anos 

de 1932 (data de criação do Tribunal) a 1945, nesta época a Justiça Eleitoral atuava junto com o Tribunal de Justiça do 

Estado. O Arquivo foi criado junto com o Tribunal, em 1945. No início, segundo a Resolução TRESC n. 3.451/1949 

que institui o regimento interno, o Arquivo mantinha suas atividades junto ao almoxarifado. Anos mais tarde, na 

Resolução TRESC n. 5.743/1962 apareceu pela primeira vez, em sua estrutura orgânica, o cargo para Arquivista. Após 

uma reorganização na estrutura organizacional da instituição, o Arquivo, por meio da Resolução TRESC n. 6.470/1981, 

passou a ser subordinado à secretaria de comunicação, desempenhando suas atividades com o Protocolo Geral, Serviços 

e Biblioteca. Logo, a Resolução TRESC n. 6.867/1995 muda novamente sua estrutura e o Arquivo passa a fazer parte da 

Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação. Com a mudança da sede em 1999, o TRE/SC passa a localizar-se na 

Rua Esteves Junior, n. 68, Centro de Florianópolis, e o Arquivo, junto com a biblioteca, são alocados fisicamente no 

primeiro andar do novo prédio. Em 2010, o Arquivo foi realocado em um novo espaço físico, no prédio anexo dos 

Cartórios de São José, na Avenida Beira-mar esquina com a Rua Luiz Fagundes, s/n, Praia Comprida. (TRIBUNAL 

REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, s.d). 

Em 2012 foi expedida a Ordem de Serviço DG nº. 002/2012 que dispõe sobre o funcionamento e 

responsabilidades do Arquivo Central quanto a administração e a assistência técnica aos usuários internos e externos, 

bem como do recebimento de documentos na fase permanente das unidades do Tribunal. Em 2014 a Resolução TRESC 

n. 7.902 estabelece diretrizes para a implementação do Programa de Gestão Documental da Justiça Eleitoral de Santa 

Catarina, instituindo também a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) e dispõe sobre os 

Procedimentos Relativos à Eliminação de Documentos. Logo, foi estabelecido sob a Portaria n. 21/2014, a criação dos 

instrumentos de gestão: Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos. 
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O Plano de Classificação espelha a produção documental e as atividades do Tribunal, visa facilitar o 

arquivamento e a recuperação dos documentos, bem como viabiliza as tarefas arquivísticas relacionadas com a 

avaliação, seleção, eliminação, transferência, recolhimento e acesso aos documentos. (TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE SANTA CATARINA, s.d). Segue o modelo funcional e está organizado em três grandes classes que 

correspondem às principais funções desempenhadas pelo TRE/SC, dividindo-se em subclasses correspondendo às 

atividades exercidas pelo tribunal, e esta por sua vez, divide-se por grupos, subgrupos e divisões correspondendo às 

atividades específicas do TRE/SC (Apendice B). A Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos segue a 

mesma organização de Classes e Subclasses do Plano de Classificação, porém apresenta os prazos de guarda nas fases 

corrente e intermediária e a destinação do documento sendo eliminação ou guarda permanente. 

O Arquivo recebe ainda, por recolhimento, documentos permanentes das Zonas Eleitorais do estado de Santa 

Catarina. 

Em 2017, a Resolução n. 7.964/2017 revisa todo o Programa de Gestão Documental da Justiça Eleitoral de 

Santa Catarina. O Plano de Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos, 

também foram revisados pela Portaria P n. 120/2017. Foram designados novos membros para a Comissão Permanente 

de Avaliação de Documentos - CPAD por meio da Portaria P 121/2017 para orientar e realizar os processos de análise e 

seleção dos documentos produzidos e acumulados pelo Tribunal. 

2.4 Procedência: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

 

3 - Área de conteúdo e estrutura 

 

3.1 Âmbito e Conteúdo: O TRE/SC possui em seu Fundo documentos referentes às atividades relacionadas à 

administração interna (correspondências, portarias, atos normativos, gestão de pessoal, orçamento e finanças, material, 

patrimônio e serviços externos e gestão de informação); De atividades judiciárias (Processos judiciais, feitos do 

tribunal, sessões plenárias e julgamentos); E de sua atividade-fim, administração e disciplinamento de eleições 

(preparação, acompanhamento e logística do processo eleitoral e o funcionamento dos cartórios eleitorais, alistamento e 

cadastro dos eleitores) datados de 1945. (BRASIL, 2017) 

3.2 Avaliações Eliminação e Temporalidade: O Programa de Gestão Documental permitiu ao Tribunal 

procede às atividades inerentes de classificação, avaliação, eliminação e recolhimento dos documentos ao Arquivo 

central. Sendo possível estabelecer um padrão de organização dentre todas as unidades vinculadas ao TRE/SC. Os 

documentos destinados a eliminação são registrados em uma Listagem própria para Eliminação de Documentos 

passando pela avaliação e posterior aprovação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, de acordo com 

as normativas em vigor. Após a aprovação, é feita uma publicação no Diário Oficial da União que estabelece o prazo de 

45 dias para possível alienação do documento. 

Já documentos com destino a guarda permanente que atingirem os prazos de guarda das fases corrente e 

intermediária, serão recolhidos ao Arquivo. Também serão recolhidos ao Arquivo os documentos com o prazo de 

guarda maior ou igual a 12 (doze) anos com destino à eliminação
3
.  

3.3 Sistema de Arranjo: O sistema de arranjo do TRE/SC atualmente divide-se em seções, subseções e séries, 

exibindo todas as mudanças na estrutura organizacional com os respectivos períodos, sendo 2015 o último ano de 

alteração. (Apêndice A) 

O Arquivo possui seu acervo organizado em ordem cronológica, por assunto e alfanumérico com 54,00% 

(702 de 379 metros lineares) dos documentos já classificados. 

O processo de desenvolvimento da descrição, partindo da classificação arquivística até a pesquisa e análise 

das fontes de informação, evidenciou que a explicitação do contexto é fundamental. Essa explicitação fornece 

elementos que possibilitam ao usuário de arquivo o entendimento da estrutura e organização da instituição e de seu 

acervo. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A descrição arquivística, como uma função que requer um trabalho de pesquisa bastante abrangente, depara-

se muitas vezes com informações que se correlacionam, porém em fontes variadas, como em leis, decretos, resoluções, 

                                                      
3
 Não está registrado em manual de gestão documental, mas é uma prática a dotada pela instituição. 
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sites online, entre outros, que não se limitam apenas ao conteúdo do documento, cabendo ao profissional arquivista 

compilar e organizar estas informações deixando-as compreensível ao usuário. 

O uso da NOBRADE para a realização das descrições constituiu um alicerce significativo no que tange a 

representação de informações sobre o documento descrito, é necessário estudar e entender os elementos de descrição de 

modo que toda informação coletada e inserida na descrição seja clara e objetiva. 

Sugere-se adotar um software, como o ICA-ATOM, por exemplo, por ser um sistema que integra os 

requisitos e padrões do Conselho Internacional de Arquivos para a descrição arquivística de documentos e possibilita o 

acesso do usuário ao fundo e documentos de arquivo. Também se espera a elaboração de instrumentos de pesquisa 

(guia, catálogo, inventário, índice) para que o acervo do TRE/SC continue sendo modelo de referência para arquivos de 

outras instituições. 
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Apêndice A 

 

Imagem 1 - Organograma no TER/SC com destaque na Seção de Arquivo

 
Fonte: Intranet/Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, 2019. 

 

 

 

Apêndice B 

 

Imagem 2 - Plano de Classificação de Documentos do TER/SC 

 
Fonte: Intranet/Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 
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Apêndice C 

 
Imagem 3 - Quadro de Arranjo do TER/SC 

 
 Fonte: Intranet/Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. 
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Descrição arquivística: conceito nos periódicos científicos brasileiros 
Archival description: concept in Brazilian scientific journals 

 

 

Luciane Paula Vital, PGCIN/Universidade Federal de Santa Catarina, luciane.vital@ufsc.br 

Cher Oliboni Luza, Bolsista PIBIC/CNPq, cherluza@gmail.com 
 

 
Resumo: A organização e representação da informação são processos centrais no tratamento documental. Na Arquivologia, esses 

processos são desenvolvidos com ênfase na atividade de descrição arquivística. A descrição é um processo de organização e 

representação da informação apresentada nos documentos arquivísticos, que parte da análise e síntese para criar representações com 

vistas à gestão documental com diferentes finalidades. A literatura apresenta duas grandes concepções teóricas sobre a descrição 

arquivística, um conceito dá ênfase ao resultado, os instrumentos de pesquisa. O segundo conceito dá ênfase ao processo, a 

representação da informação. Assim, essa pesquisa objetivou identificar a concepção de descrição arquivística predominante na 

literatura brasileira sobre descrição arquivística. Desenvolveu-se por meio de um estudo quali-quantitativo, utilizando a técnica de 

pesquisa bibliográfica. Da pesquisa realizada na base de dados Brapci e no buscador Google Acadêmico resultaram catorze artigos 

publicados em periódicos científicos e que apresentavam o conceito de descrição arquivística, que foram analisados. Conclui que os 

conceitos de Descrição Arquivística identificados vinculam essa função aos processos de representação da informação, com destaque 

para contexto e conteúdo. 

Palavras-chave: Descrição Arquivística. Organização da informação. Contexto arquivístico. Função arquivística. 

 

Abstract: The organization and representation of information are central processes in document processing. In Archivology, these 

processes are developed with an emphasis on archival description activity. Description is a process of organization and representation 

of information presented in archival documents, which starts from analysis and synthesis to create representations for document 

management with different purposes. The literature presents two major theoretical conceptions about archival description, one 

concept emphasizes the result, the research instruments. The second concept emphasizes the process, the representation of 

information. Thus, this research aimed to identify the conception of archival description predominant in the Brazilian literature about 

archival description. It was developed through a qualitative and quantitative study, using the technique of bibliographic research. The 

research carried out in the BRAPCI database and the Google Scholar search engine resulted in fourteen articles published in 

scientific journals that presented the concept of archival description, which were analyzed. It concludes that the concepts of Archival 

Description identified link this function to the processes of information representation, highlighting context and content. 

Keywords: Archival Description. Information Organization. Archival context. Archival function. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Arquivologia é uma ciência que vêm ganhando espaço nas pesquisas desenvolvidas no Brasil. O 

documento arquivístico perpassa as atividades humanas e necessita de um olhar apurado para suas especificidades, com 

o intuito de permitir que suas características de autenticidade e organicidade sejam garantidas. No processo de gestão 

documental, a área apresenta diferentes processos, dentre eles a Descrição Arquivística (DA), que é objeto de análise 

nesta pesquisa. Já no Manual dos Holandeses, como é conhecida a obra dos autores Muller, Feith e Fruin (1973), uma 

das primeiras que sistematiza o conhecimento arquivístico, a descrição aparece como processo central. É uma função, 

como definem Rouseau e Couture (1998), que possibilita a análise e representação dos conjuntos documentais visando, 

principalmente, o acesso.  

No Brasil, a Arquivologia apresenta suas pesquisas científicas vinculadas fortemente à área da Ciência da 

Informação (CI), fato evidenciado pela vinculação dos cursos de graduação à departamentos de CI e pela existência de 

apenas um Programa de Pós-graduação em gestão de documentos e arquivos - mestrado profissional - na Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro, no Brasil.  

Assim, essa pesquisa tem como objetivo analisar o conceito de descrição arquivística utilizado por 

pesquisadores brasileiros de Arquivologia nos periódicos científicos da área. 

 

2 DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA 

 

Para Padrón (2016, p. 18) o uso dos arquivos na época moderna, pelas grandes monarquias, possuía caráter 

administrativo e jurídico. A descrição documental era a garantia da conservação de evidência das ações que eram 

executadas e nesse período tinha como objetivo manter o significado das ações registradas nos documentos. 

Concretizava-se em instrumentos como índices, inventários e ferramentas de referência.  
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Na idade contemporânea, com a delimitação dos princípios teórico da arquivística - respeito aos fundos, 

respeito à proveniência e o respeito à classificação dos documentos, esta adquire maior caráter científico e os 

arquivistas percebem a necessidade de separar as atividades de classificação, ordenação e descrição, que anteriormente 

eram vistas como processos conjuntos. (PADRON, 2016). Assim, a descrição começou a ser vista como um processo 

independente da organização dos documentos. Descrição começava a se preocupar também com as características do 

documentos, seus produtores e o contexto de produção destes. Segundo a autora, a partir desse momento a descrição se 

afasta da sua função de custódia e passa a se preocupar em facilitar a recuperação. Dessa maneira a descrição não é 

mais realizada com o intuito de criar instrumentos de pesquisa ou consulta mas sim objetiva representar a informação de 

modo coerente - sendo então uma atividade - que pode ser apresentada por meio de instrumentos de descrição. Ou seja, 

esta atividade vai além do controle do acesso aos fundos buscando explicar o documento e seu contexto de produção de 

forma a compreender sua origem e procedência. (PADRON, 2016). 

A descrição arquivística é respaldada por uma norma internacional, a Internacional Standard Archival 

Description - (ISAD (G)) (1994) e uma norma nacional, a Norma Brasileira de Descrição Arquivística (Nobrade) 

(2006). A descrição arquivística é definida na ISAD (G) como: “A elaboração de uma acurada representação de uma 

unidade de descrição e suas partes componentes, caso existam, por meio da extração, análise, organização e registro de 

informação que sirva para identificar, gerir, localizar e explicar documentos de arquivo e o contexto e o sistema de 

arquivo que os produziu” (2000, p.4). 

Percebe-se que a norma internacional já apresenta um entendimento da atividade de descrição como um 

processo de representação da informação, que perpassa os conjuntos documentais em busca do contexto de criação 

desses documentos. 

É muito pertinente a afirmação feita por Silva (2012, p.15):  

 
na literatura arquivística contemporânea, a classificação e descrição são concebidas como operações 

intelectuais e técnicas (HEREDIA HERRERA, 1991). Entretanto, o que se enfatiza é o aporte técnico, 

sendo a dimensão teórica geralmente relegada ao segundo plano. Em decorrência desse fato, a 

Arquivística, constituída para equacionar problemas práticos relativos à custódia do patrimônio 

documental, ao priorizar as técnicas e práticas relativas à classificação, à ordenação e à descrição 

documentária, sem a reflexão teórico-epistemológica de seu próprio saber, é vista como anacrônica 

diante dos novos problemas informacionais da sociedade. 

 

A autora nos propõe uma reflexão sobre o processo de descrição para além de uma técnica com aplicação de 

normas pré-estabelecidas, mas como um processo intelectual de representação. E, assim sendo, é permeado por 

interferências sócio-político-econômicas que são espelhadas nas representações desenvolvidas.  

Nesse estudo nos interessa analisar quais conceitos de DA estão sendo referenciados na literatura brasileira, 

especificamente nos periódicos científicos da área, e se eles apresentam entendimentos que extrapolam a técnica.  

 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa é caracterizada como quali-quantitativa, com abordagem exploratória e utiliza como técnica de 

coleta de dados a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida de acordo com os seguintes 

procedimentos: foi realizada na base de dados da Brapci, por ser a que concentra o maior número de publicações 

brasileiras da área da Ciência da Informação que abrange a Arquivologia. E no Google Acadêmico, por possibilitar uma 

abrangência maior de fontes de informação. Estabeleceu-se os termos „descrição arquivìstica‟, „descrição‟ e 

„arquivìstica‟ nos campos „por palavras-chave‟, „resumo‟ e „tìtulo‟, quando se aplicava, anotando-se o número de 

produções científicas obtidas, em seguida, selecionados os trabalhos que abordassem a temática e que se constituíssem 

em artigos publicados em periódicos científicos. O período temporal não foi estipulado por não considerar-se uma 

variável que interfere nos objetivos. 

Após a busca foi realizada a filtragem destes resultados, analisando se os trabalhos recuperados atendiam os 

objetivos da pesquisa. Dos 69 artigos recuperados no site da Brapci, 10 foram selecionados como sendo relevantes ao 

estudo. Compreendendo 6 artigos relevantes na pesquisa por título, 2 artigos relevantes na pesquisa por palavras-chave 

e 2 artigos relevantes na pesquisa por resumo. 

Já na pesquisa realizada no Google Acadêmico, dos 693 trabalhos científicos recuperados que passaram por 

filtragem, resultaram 28 artigos possivelmente relevantes. Realizada a leitura do resumo, em filtragem posterior, 

resultaram 14 artigos publicados em periódicos cientìficos que abordavam o tema „descrição arquivìstica‟. Sendo 10 
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resultados já presentes na pesquisa realizada na base da Brapci, resultando em 4 novos artigos relevantes. Dessa forma, 

o resultado final da pesquisa bibliográfica foi de 14 artigos científicos pertinentes aos objetivos propostos. 

A próxima etapa foi a análise desses 14 artigos científicos, os artigos foram analisados e verificado(s) o(s) 

conceito(s) de descrição arquivística presente em cada um deles. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A análise e discussão dos resultados seguirá a categoria analisada nos 14 artigos recuperados, o conceito de 

descrição arquivística.  

Para contextualização, serão apresentados dois gráficos que demonstram os anos de maior incidência das 

publicações (Gráfico 1) e as instituições que publicaram artigos em periódicos sobre Descrição Arquivística no Brasil 

(Gráfico 2). 

 

Gráfico 1 - Ano de publicação das pesquisas 

 
 

Percebe-se que as publicações começaram a aparecer nos periódicos científicos da CI a partir de 2015. 

Apresentando, desde então, oscilações significativas nos anos de 2018 com apenas uma publicação, e o ano de 2019 

(que está corrente) que apresenta seis publicações. A temática ainda tem pouca expressividade nas periódicos científicos 

da área. 

 

Gráfico 2 - Instituições de filiação dos autores 

 
 

Para construção do Gráfico 2 foram consideradas as filiações institucionais indicadas nas publicações 

analisadas, totalizando dez instituições diferentes, todas universidades. Duas instituições recebem destaque, a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Universidade Federal do Pará (UFPA), com sete e três artigos, 

respectivamente, ambas oferecem o curso de graduação em Arquivologia. 80% das instituições estão relacionados a um 

(1) artigo. Verifica-se que a UFSC tem se destacado na publicação da temática em periódicos científicos. 

A seguir, na tabela 1, são apresentados os resultados, referências dos 14 artigos e extratos do(s) conceito(s) 

que apresentam, da forma que aparecem no trabalho. 
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Tabela 1 - Conceito de Descrição arquivística 
 

REFERÊNCIA CONCEITO 

GOMES, C. A.; ARAÚJO, N. C. F. 

Descrição arquivística: a construção de um 

sistema de banco de dados para recuperação 

da informação. Archeion Online, v. 3, n. 1, 

2015. 

"Andrade e Silva (2008, p. 15), [...] é o processo que o arquivista cria 

representação de um determinado acervo arquivístico, explicitando o contexto e 

conteúdo deste acervo. É claramente uma atividade intelectual que demanda 

competência de interpretação de texto, conhecimento histórico acerca do produtor 

e de sua época, além de habilidade com a língua em que estão sendo produzidas 

as informações descritivas." (p. 47) "[...] a descrição arquivística é a 

representação da informação contida num determinado documento, facilitando a 

recuperação pelo usuário, [...]" (p. 48) 
LINDEN, L. L.; VITAL, L. P. Cartão de 

visita dos arquivos: análise dos guias de 

arquivos catarinenses. Ágora, v. 25, n. 51, 

2015. 

"Portanto, esta [descrição arquivística] pode ser considerada a criação de 

representações para a informação arquivística [...]". (p. 299) 

"[...] responsável por apresentar o acervo por meio da criação de representações 

que evidenciam seu contexto e conteúdo. Portanto, a atividade de descrição é 

fundamental para conhecer e compreender o acervo, possibilitando encontrar a 

informação desejada." (p. 295) "[...] a descrição também concentra suas 

atividades na recuperação da informação, enfatizando o contexto e a função, 

ampliando cada vez mais as possibilidades de conhecimento de determinado 

acervo." (p .295) 
BARROS, T. H. B. A Indexação e a 

Arquivística: aproximações iniciais no 

universo teórico da organização e 

representação do conhecimento. Encontros 

Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia 

e ciência da informação, v. 21, n. 46, p. 33-

44, 2016. 

“Portanto, o termo descrição arquivìstica significa, literalmente, escrever sobre o 

material arquivístico e abarca as ideias de representação, identificação e 

organização." (p.36) "Complementando e correlacionando a descrição à 

representação, compreende-se a função da seguinte maneira: 'A descrição é a 

análise realizada por um arquivista sobre os fundos e os documentos de arquivo 

agrupados natural ou artificialmente, a fim de sintetizar e condensar a informação 

nos conteúdos para os interessados. [...] A descrição é a ponte de comunicação 

entre os documentos e os usuários. Na cabeça da ponte, está o arquivista, que 

realiza uma tarefa de análise que supõe identificação, leitura, resumo e indicação, 

transmitindo ao usuário para que este inicie a recuperação em sentido inverso a 

partir dos índices' (HEREDIA HERRERA, 1995, p. 300, tradução nossa). (p. 38-

39) 
LUZ, C. S.; SANTOS, C. A. C. M. 

Interoperabilidade da informação 

arquivística: a descrição arquivística como 

padrão e uma possível ontologia da Web 3.0. 

Pesquisa Brasileira em Ciência da 

Informação e Biblioteconomia, v. 11, n. 1, 

2016. 

"É a análise realizada pelo arquivista sobre os fundos e os documentos de 

arquivos agrupados natural ou artificialmente, a fim de condensar a informação 

neles contidas, para oferecê-las aos interessados. Equivale dar aos documentos 

de arquivo e suas agrupações seus „números de identidade. (HEREDIA 

HERRERA, 1991, p. 300)." (p. 65) 

“A descrição arquivìstica, aplicada através de modelos como a ISAD(G) e a 

NOBRADE, é um processo em que o arquivista cria representações de um 

determinado acervo arquivístico, explicitando o contexto e conteúdo deste acervo 

num instrumento de pesquisa ou de referência.” (p.65) 
BARBIERO, D. R.; SILVA, R. B. P.; 

SIMÕES, G. D. Fundo escola de Teatro 

Leopoldo Fróes e a aplicabilidade das normas 

de descrição arquivística. Ágora, v. 27, n. 55, 

p. 447-474, 2017. 

"[...] consiste na representação de informações dos documentos de arquivo, desde 

seu conteúdo até aspectos formais." (p. 454) 

“Processos relacionados   descrição podem começar na ou antes da produção dos 

documentos e continuam durante sua vida. Esses processos permitem instituir 

controles intelectuais necessários para tornar confiáveis, autênticas, significativas 

e acessíveis descrições que serão mantidas ao longo do tempo.' ISAD(G) (2001, 

p. 1)" (p. 454) 

LINDEN, L. L.; BARROS, T. H. B.; 

BRÄSCHER, M. Normas de descrição 

arquivística: uma análise comparativa no 

âmbito do conteúdo e contexto. IRIS - 

Revista de Informação, Memória e 

Tecnologia, v. 3, n. especial, 2017. 

“Descrição é uma função principal no processamento de materiais arquivìsticos.” 

(p.46) 

“Haworth (2001), define que os arquivistas pretendem representar o conteúdo, a 

estrutura e o contexto dos documentos no cumprimento da função da descrição 

arquivística.' " (p.47) 

VITAL, L. P.; MEDEIROS, G. M.; 

BRASCHER, M. Classificação e descrição 

arquivística como atividades de organização e 

representação da informação e do 

conhecimento. Brazilian Journal of 

Information Science: Research Trends, v. 

11, n. 4, 2017. 

“[...] a descrição é um processo de organização e representação da informação 

apresentada nos documentos arquivísticos, que parte da análise e síntese dos 

conjuntos documentais, para criar representações com vistas à gestão documental, 

com diferentes finalidades.” (p. 44) 

VITAL, L. P.; BRÄSCHER, M. Modelo 

FRSAD como base para a representação 

temática na descrição arquivística. 

"A descrição arquivística é apresentada na ISAD (G) (INTERNATIONAL 

COUNCIL..., 2000, p.4) como um processo de representação das unidades de 

classificação arquivística que permite a identificação, gestão e o entendimento do 
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Informação & Sociedade: Estudos, v. 28, n. 

2, 2018. 
contexto de produção dos conjuntos documentais e seus respectivos produtores.” 

(p. 272) 
MARTINS, W. R.; BARROS, T. H. B.; 

MORAES, J. B. E. Perspectivas discursivas 

na formação do conceito de descrição da 

informação em arquivística. Ágora, v. 29, n. 

58, p. 1-13, 2019. 

"[...] a atividade de descrição arquivística é uma atividade intelectual de pesquisa 

documental.” (p.1) "[...] a função de descrever é uma atividade, antes de tudo, de 

pesquisa aprofundada ao máximo de materiais que tiver à disposição e possibilita 

conhecer o todo documental, institucional, social e político." (p.11). 

MORAES, F. L.; VITAL, L. P. Organização 

e representação da informação nos arquivos 

das instituições públicas federais de ensino 

superior da região sul do brasil. Ágora, v. 29, 

n. 59, p. 1-14, 2019. 

“A elaboração de uma acurada representação de uma unidade de descrição e de 

suas partes componentes, caso existam, por meio da extração, análise, 

organização e registro de informação [...]. ISAD (G) (2000, p.4)” (p.4). 

MORAES, H. A. R., ZAFALON, Z. R., & 

BARROSO, T. de B. Descrição arquivística, 

records in contexts (RiC) e access to memory 

(AtoM): análise exploratória da literatura 

científica. RDBCI: Revista Digital De 

Biblioteconomia E Ciência Da Informação, 

17, 2019. 

“A elaboração de uma acurada representação de uma unidade de descrição e de 

suas partes componentes, caso existam, por meio da extração, análise, 

organização e registro de informação. ISAD (G) (2000, p.4)” (p.5). 

ORRICO, E. G. D.; SILVA, E. P. Divulgação 

científica nos arquivos do Brasil: 

representação arquivística na construção da 

memória e identidade. Em Questão, v. 25, n. 

2, p. 256-277, 2019. 

 

"A descrição arquivística é o processo em que o arquivista cria representações de 

um determinado acervo arquivístico, apresentando seu contexto e conteúdo. 

(OLIVEIRA, 2010).” (p. 7) 

“É uma atividade intelectual que demanda competências de interpretação de 

texto, conhecimento histórico e habilidade para redigir descrições dos 

acervos.[...]” (p.7) 

VITAL, L. P.; BRÄSCHER, M. 

Representação temática de documento 

arquivístico: em busca de especificidades. 

Em Questão, v. 25, n. 1, p. 345-367, 2019. 

“Classificação e Descrição Arquivìsticas analisam o contexto, função e atividades 

representam-nas [...]” (p. 361) 

VITAL, L. P.; et al. Descrição arquivística e 

contextualização: experiência com o arquivo 

de Sebastião Salgado. Informação Em 

Pauta, Fortaleza, v. 4, n.1,,p. 29-47, 2019. 

"A descrição arquivística, em seu sentido mais amplo, caracteriza-se por ser uma 

atividade que visa representar conjuntos documentais em arquivos, identificando 

e explicando o contexto de produção, conteúdo e características inerentes aos 

documentos, a fim de facilitar a localização e o acesso." (p.3) 

 
Analisando as definições apresentadas nos artigos científicos, verificamos que a totalidade dos artigos 

vincula a descrição arquivística a um processo de representação que explicita contexto e conteúdo. Esse conceito é 

apresentado na norma internacional de descrição, citada em quatro artigos. A norma conecta a representação ao 

processo de “extração, análise e organização” o que nos mostra a aproximação dos processos arquivìsticos  s 

metodologias da CI. Essa aproximação pode se constituir em um campo fértil para o aprimoramento da representação 

tratando essa documentação com base nos princípios arquivísticos. 

O contexto é explicitado em dois artigos como, por exemplo, social e político, reconhecendo que a DA 

interfere e sofre interferências externas. E também apresenta o profissional arquivista como um pesquisador que „sai‟ da 

documentação em busca de elementos para compreendê-la e, por consequência, interfere com seu entendimento de 

mundo nas descrições realizadas, trazendo o contexto social e político citado acima. 

A caracterização da DA como um processo de representação também a vincula a processos de pesquisa, 

caracterizando-o como um atividade intelectual de construção do conhecimento. Esse entendimento faz com que as 

normas técnicas sejam instrumentos, mas não o fim em si mesmas e tampouco sua aplicação vista como sinônimo de 

descrição.  

Outra menção importante observada foi a relação estabelecida entre descrição e recuperação e a própria 

definição de DA de Heredia Herrera (1991) que apresenta a relação direta entre a descrição e o usuário, chamando essa 

função de „ponte‟. É um conceito que apresenta o usuário como ponto focal e o processo descritivo como facilitador do 

acesso, para além do controle dos conjuntos documentais. 

Ressaltamos o fato de que apenas uma definição apresenta a DA como um processo a ser desenvolvido em 

todas as fases de gestão documental. Não é possível afirmar que os autores não tenham esse entendimento, mas não o 

evidenciam na conceituação de descrição arquivística realizada nos artigos analisados. 

Sete artigos apresentam definições feitas por outros autores, sendo que quatro deles citam a definição da 

ISAD (G), demonstrando o protagonismo da norma internacional na base teórica brasileira. Demonstra, também, que os 
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autores brasileiros estão se aventurando a apresentarem suas próprias conceituações do processo, mesmo estando 

vinculadas a bases comuns. 

O entendimento da DA nos conceitos apresentados nos periódicos científicos brasileiros a vincula aos 

processos de representação da informação, com destaque para contexto e conteúdo. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Com a análise dos trabalhos evidenciamos que os autores brasileiros que pesquisam sobre descrição 

arquivística e publicam em periódicos científicos têm um entendimento confluente sobre ela. Essa função é 

compreendida como um processo de representação da informação que tem na recuperação da informação seu objetivo 

principal. Percebe-se o protagonismo do contexto e do conteúdo na representação, o que indicia a preocupação, quando 

tratamos de contexto, com a organicidade e autenticidade do documento arquivístico. E em relação ao conteúdo, o lugar 

privilegiado do usuário desses documentos.  

A análise do conceito faz com que elementos discutidos ao longo dos artigos não sejam alvo da discussão, 

fato que poderia ampliar o entendimento apresentada, mas, que nessa pesquisa não foi o objetivo. 

O corpus foi delimitado à artigos publicados em periódicos científicos para que conseguíssemos definir com 

mais precisão o entendimento brasileiro dessa função. A expansão para outras fontes de informação também pode se 

constituir em pesquisas futuras, assim como de outros aspectos como objetivos, produtos e o processo da descrição 

arquivística. A ampliação das fontes analisadas pode significar na ampliação de estudos, já que o número de artigos 

identificados foi pequeno. 

Concluímos que as definições de autores brasileiros sobre o processo de DA a caracterizam como um 

processo de organização e representação da informação que requer pesquisa para que, especialmente, contexto e 

conteúdo sejam representados. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Arquivos. NOBRADE: Norma Brasileira de Descrição Arquivística. Rio de Janeiro: 

Arquivo Nacional, 2006. Disponível em: http://conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/nobrade.pdf. 

Acesso em: 21 set. 2019. 

 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS. ISAD(G): norma internacional de descrição arquivística. 2.ed. Rio 

de Janeiro: Arquivo Nacional, 2000. (Publicações técnicas, n. 49). Disponível em: 

http://conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/isad_g_2001.pdf. Acesso em: 21 set. 2019 

 

HEREDIA HERRERA, Antonia. Archivistica General: teoría y práctica. 5.ed. Sevilla: Diputación de Sevilla, 1991. 

 

LLANES PADRÓN, Dunia. La descripción archivística en los tiempos posmodernos: conceptos, principios y normas. 

Marília: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2016. 

 

ROUSSEAU, Jean-Yves, COUTURE, Carol. Os fundamentos da disciplina arquivística. Lisboa: Dom Quixote, 1998. 

 

SILVA, Irisneide de Oliveira Souza. A organização e a representação do conhecimento no domínio da arquivística. 

2012. 193f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - Universidade Estadual Paulista, Marília, 2012. 

 

 

 

 

 

Agradecimentos ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do CNPq pelo financiamento da 

pesquisa. 

 

 
 



42 

 

A fundamentalidade do apoio Legal às atividades arquivísticas: o Arquivo Público 

Municipal de Chapecó 
The fundamentality legal support to archival activities: the Arquivo Publico Municipal de Chapeco 

 

 

Katiuscia Winckler Migliavacca, Arquivo Público Municipal de Chapecó, Rua Marechal Floriano Peixoto, 700 L, 3° 

Piso, Ala Norte, Arena Condá CEP: 89801-500. wm.katiuscia@gmail.com 

  

 
Resumo: Tendo em vista a realidade do Arquivo Público Municipal de Chapecó – APMC, comparada a muitos outros Arquivos 

Públicos, em diferentes esferas, observou-se após um ano de trabalho, a necessidade e fundamentalidade de manter o apoio legal às 

atividades arquivísticas desenvolvidas no próprio Arquivo Público e demais órgãos vinculados à Prefeitura Municipal, sempre 

atualizado. No caso do APMC, o primeiro e principal ponto a ser observado foi a obsolescência da lei de criação do Arquivo, de 1993 

e que até 2018 não dispôs de modificações. Haja vista os 25 (vinte e cinco) anos sem atualizações, muitos artigos da legislação antiga 

já não condiziam mais com a realidade do espaço. Além disso, tratava-se de uma legislação não formulada junto a um responsável 

técnico na área de arquivo, ou seja, junto a um Arquivista ou a um profissional da Ciência da Informação. A lei não abordava as 

mínimas e principais funções que um Arquivo Público deve exercer e não utilizava termos técnicos da ciência arquivística. Sendo 

assim, este artigo visa abordar a atualização da lei nº 3.536/1993 que teve como objetivo atender as atuais demandas do APMC, bem 

como atuar em paralelo às legislações arquivísticas vigentes de todo país.  

Palavras-chave: Legislação. Legislação Arquivística. Atualizações Legais. Arquivo Público Municipal de Chapecó. 

 

Abstract: Considering the reality of the Arquivo Público Municipal de Chapecó - APMC, compared to several other Public 

Archives, in different spheres, using the year of work, the necessity and fundamentality of maintaining the legal support to the 

personalized archival activities in the Public Archive itself and others organs linked to the City Hall, always updated. In the case of 

APMC, the first and foremost point to note was the obsolescence of the archival law of 1993 until 2018, which was not available. 

There is an exhibit of 25 (twenty five) years without updates, many articles from the old legislation that no longer fit the current 

reality. In addition, these were legislation not formulated with a technical manager in the field of archiving, that is, with an archivist 

or an information science professional. The law did not address the minimum and primary functions that a Public Archive should 

perform and did not use technical terms of archive science. Thus, this article aims to address the update of law nº. 3.536 / 1993 which 

aimed to meet the current demands of the APMC, as well as act in parallel with the archival laws in force throughout the country.  

Keywords: Legislation. Archivistic Legislation. Legislation Updates. Arquivo Publico Municipal de Chapecó. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No decorrer das atividades desenvolvidas no Arquivo Público Municipal de Chapecó – APMC, um dos 

pontos cruciais observados durante um ano, foi a fundamentalidade que, segundo o Dicionário Priberam é a “qualidade 

do que é fundamental”; “que serve de fundamento”; “essencial, principal”, de um apoio legal atualizado e coerente  s 

novas atribuições do espaço, que permitisse a ascensão dos trabalhos baseados numa reestruturação sólida e 

democrática, necessária para manter-se um ofício de qualidade em consoante às legislações arquivísticas vigentes. 

Para dar início a atualização das leis existentes e a criação de novas legislações, foi necessário um estudo de 

alguns meses sobre a jurisprudência vigente em diversos outros Arquivos Públicos já instaurados. Além  

disso, foi preciso entender na prática as questões a serem abordadas e a seriedade da atuação do APMC 

perante a sociedade e a Prefeitura Municipal de Chapecó – PMC.  

Outrossim, foram criados: o Regimento Interno do APMC e a Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos. Ademais, retificou-se a lei nº 3.536 de 10 de agosto 1993 (lei de criação do Arquivo), hoje correspondente 

a lei nº 7.196 de 23 de outubro de 2018, objeto de estudo deste artigo. 

Este trabalho objetiva: apresentar um breve histórico do APMC; abordar o porquê das alterações legais 

realizadas, analisadas durante o período de aproximadamente um ano e meio de trabalho; expor as novas atividades 

desenvolvidas no espaço e; elucidar sobre a criação do regimento interno e a criação da comissão permanente de 

avaliação de documentos, resultantes deste processo de reestruturação.  

 

2 O ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE CHAPECÓ 

 

O Arquivo Público Municipal de Chapecó (APMC), fundado em 1993, instituído na forma da Lei nº 3.536 de 

10 de agosto de 1993 e reestruturado pela Lei nº 7.196 de 23 de outubro de 2018, mantém sob sua custódia documentos 

de valor administrativo, legal, jurídico, contábil, pessoal, cultural e histórico da PMC. O acervo ainda contempla 
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Projetos e Habite-se aprovados pelo Poder Público, alusivos a sociedade civil e a própria PMC desde 1943 até 2007. 

  

Em sua criação ficou atrelado à antiga Secretaria da Administração e Fazenda da Prefeitura. A partir de 2003 

passou a pertencer à Fundação Cultural de Chapecó e somente em 2018, oficialmente, à Secretaria de Cultura.  

Atualmente, por intermédio da Secretaria de Cultura, o APMC está alocado na Ala Norte da Arena Condá, no 

prédio destinado a órgãos da Secretaria de Saúde. A obra foi inaugurada no dia 17 de Abril de 2014, de 680m², contou 

com um investimento da PMC no valor de R$ 181.588,90.   

O local é aberto à pesquisa e visitações ao público interno e externo à Prefeitura e pode ser acessado 

mediante solicitação formal.  

 

2.1 MISSÃO 

 

Garantir a qualidade nos serviços prestados de guarda e gestão do acervo documental, assegurando o livre 

exercício do direito dos cidadãos ao acesso à informação. 

 

2.2 VISÃO 

 

Consolidar o Arquivo Público Municipal de Chapecó como fonte de pesquisa histórica e cultural aos 

membros da Administração Pública Municipal e Sociedade Civil. 

 

2.3 VALORES  

 

Responsabilidade Social; Acessibilidade; Cidadania; Conscientização; Ética; Cultura; História; Excelência; 

Imparcialidade; Transparência.  

 

3 DA LEI Nº 3.536/1993 À LEI Nº 7.196/2018: ALTERAÇÕES E AVANÇOS TÉCNICOS 

 

Fundado em 1993, o APMC foi instituído na forma da lei nº 3.536 de 10 de agosto do mesmo ano, e passou 

25 (vinte e cinco) anos sem atualizações legais. Além disso, somente após algumas mudanças, mesmo atuante, é que o 

APMC passou a ter maior visibilidade. No ano de 2014 ganhou um novo espaço, ainda não considerado ideal, mas com 

condições de trabalho e acesso muito melhores que as do antigo arquivo. 

Seguindo os avanços, em 2016 a PMC abriu concurso público para o cargo de Arquivista e em fevereiro de 

2017 houve a contratação da profissional. A partir destas transformações, a fim de executar-se um trabalho de 

qualidade, o tratamento arquivístico partiu da origem, ou seja, no momento de produção do documento. A preocupação 

do Arquivo Público voltou-se a gestão da informação em todas as fases de vida do documento (fase corrente, 

intermediária e permanente), e para que o processo começasse a ganhar forma e credibilidade, foi necessário todo um 

conhecimento técnico de uma especialista na área de arquivos que contribuísse de forma muito mais efetiva para a 

otimização do uso dos sistemas de informação da Administração Pública. 

O Arquivo necessita ambiente com uma estrutura adequada e salubre; da aplicação de metodologias 

arquivísticas específicas que garantam o tratamento adequado da documentação; de profissionais focados e 

determinados a exercer um trabalho que é de fundamental importância para a preservação dos documentos relativos à 

vida administrativa da prefeitura e histórica do município. Deste modo, os servidores passaram a observar os requisitos 

estabelecidos na cartilha elaborada pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), no ano de 2014, intitulada: 

“Criação e desenvolvimento de arquivos públicos municipais: transparência e acesso   informação para o exercìcio da 

cidadania”, e outras referências bibliográficas da área. 

Para que as mudanças passassem a ser implantadas, notou-se que era preciso iniciar os trabalhos apoiados em 

duas vertentes: a gestão documental (fundamentos teóricos e práticos) e a criação/alteração das bases legais atreladas ao 

APMC. Nesse contexto, o arquivo público, como fonte gestora da documentação e informação, segundo o CONARQ 

(2014), deve ser: “a instituição responsável pelos conjuntos de documentos produzidos, recebidos e acumulados por 

órgãos públicos municipais no exercício de suas atividades [...]. Tem por finalidade formular e implementar a política 

municipal de arquivos, por meio da gestão, tratamento técnico [...]”. 
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Nesse sentido, além da gestão documental, as legislações ainda asseguram o cumprimento dos princípios 

normativos recomendados pelas leis de Acesso à Informação, da Transparência e de Responsabilidade Fiscal, a partir 

daí elas passaram a ser a segunda vertente de trabalho. 

Compreendidas as funções do arquivo e as suas demandas, fez-se indispensável a implantação de um 

programa de gestão documental no município, que visasse todas as etapas deste processo, desde a criação do documento 

até sua guarda ou eliminação, principalmente no que diz respeito a avaliação documental, e a criação de estruturas 

desenvolvidas com intuito de formalizar e regulamentar os procedimentos, que dessem apoio às normas e práticas 

ditadas pelos órgãos nacionais e internacionais de arquivo. 

A configuração legal pôde então ser executada a partir do levantamento de dados, análise dos dados 

coletados, planejamento e implantação e acompanhamento das novas propostas, como sugere a autora Leite Paes 

(2005). A nova lei, lei nº 7.196/2018, foi desenvolvida após análise de alguns meses de execução do novo trabalho 

proposto e estudo de outras leis de arquivos vigentes e do que consta nas teorias arquivísticas. Além disso, foi 

estruturada conforme as necessidades do APMC e a configuração de suas atividades. 

A nova lei passou por três etapas de aprovação: Secretaria de Cultura, Executivo Municipal e Legislativo 

Municipal, e passou a vigorar no dia 23 de outubro de 2018. 

 

4 REGIMENTO INTERNO DO APMC 

 

O regimento interno do APMC, instituído na forma da lei pelo decreto nº 35.069, de 19 de fevereiro de 2018, 

visa estabelecer regras para regulamentar o funcionamento do arquivo perante a administração pública e a sociedade 

civil, e diretrizes sobre o que é um arquivo público e quais suas atribuições.  

Foi organizado em capítulos, conforme sugestão da cartilha de Criação e desenvolvimento de arquivos 

públicos municipais: transparência e acesso à informação para o exercício da cidadania, para facilitar a compreensão da 

estrutura do APMC e suas atividades de atuação. 

Optou-se pela elaboração do regimento interno anteriormente a alteração da lei de reestruturação do arquivo 

para dar ciência à população sobre a sua demanda de trabalho, sobretudo às mudanças de algumas culturas empregadas 

anteriormente à reformulação das atividades. Após a criação do regimento interno, questões remanescentes foram 

englobadas na lei de reestruturação do arquivo.  

Além disso, é válido ressaltar as principais evoluções do APMC ajustadas pelas legislações. As novas 

atividades desenvolvidas partiram de princípios básicos de organização do ambiente de trabalho: recomposição das 

salas, definição das funções dos servidores, definição de uma rotina de trabalho, elaboração do diagnóstico do arquivo, 

periodicidade de reuniões sobre planejamento operacional, tático e estratégico. 

No que diz respeito às funções do arquivo propriamente ditas, após a elaboração do diagnóstico, que dentro 

da Arquivologia está introduzido à avaliação documental, compreendeu-se, fundamentalmente, o levantamento da 

situação das massas documentais acumuladas, identificando problemas no gerenciamento da informação arquivística.  

Dentre os problemas, podemos citar: a presença de volumosas massas documentais acumuladas sem nenhum 

tratamento técnico científico; arquivos produzidos sem nenhum planejamento e tratamento arquivístico; ausência de 

plano de classificação; falta de base de dados com referências ao acervo; ausência de tabela de temporalidade, entre 

outros.  

O princípio dos trabalhos partiu da necessidade da aplicação dos procedimentos da gestão documental: 

avaliação dos documentos, conservação e preservação, classificação, descrição, difusão e acesso. Logo, foi criado o 

mapa do arquivo, para facilitar a localização dos documentos; novos protocolos de controle de entrada e saída de 

documentos (em meio físico e digital); planejamento e execução de novo armazenamento (disposição das caixas nas 

prateleiras); processamento técnico adequado e padrão (higienização dos documentos, armazenamento, preservação e 

conservação); descrição, indexação e informatização dos documentos da diretoria de recursos humanos e dos projetos e 

habite-se; elaboração de relatórios anuais de atendimentos internos e externos; cadastramento do APMC no site do 

Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), sub-link: Cadastro de entidades custodiadoras de acervos arquivísticos, 

para dar visibilidade ao arquivo; organização de eventos, entre outros. 

O APMC ainda passou a prestar assessoria a outros órgãos da PMC quanto ao armazenamento e avaliação 

documental. A lei nº 7.196/2018, em seu Art. 19, garantiu que os documentos declarados de cunho histórico e 

permanente não pudessem mais sair das dependências do APMC, cultura de muitos anos mantida no espaço e pelos 

cidadãos que o procuravam para fazer pesquisa. Para proporcionar um atendimento mais satisfatório à sociedade civil, 
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criou-se uma sala de consulta e para realizar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação produzida e 

acumulada dentro da administração pública municipal, criou-se a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos – 

CPAD. 

 

5 COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS – CPAD 

 

A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos – CPAD, criada na forma da lei pelo decreto nº 

35.031, de 06 de fevereiro de 2018: “Art. 2º [...] tem como responsabilidade definir, orientar e realizar o processo de 

análise, avaliação e seleção da documentação produzida e acumulada no âmbito da Prefeitura Municipal de Chapecó, 

tendo em vista a identificação dos documentos para guarda permanente e a eliminação dos destituídos de valor.” 

Esta comissão, responsável pela avaliação e seleção da documentação, tem como objetivo estabelecer prazos 

de guarda ou eliminação, em conformidade com a legislação no que diz respeito aos prazos de documentos que poderão 

constar temporariamente nos arquivos institucionais e àqueles documentos que não deverão ser descartados.  

A Avaliação e seleção documental, segundo Rodrigues (2014) são processos de análise e intervenções 

realizados mediante critérios da procedência do documento, do seu conteúdo informativo, da tipologia documental e dos 

valores intrínsecos da documentação, com a finalidade de estabelecer valores com vistas a estipular prazos de guarda ou 

eliminação/descarte. 

Os critérios de avaliação e seleção estão diretamente vinculados ao cumprimento da legislação 

correspondente, à estrutura organizacional e à política da instituição quanto à determinação de valor dos documentos 

não abrangidos pela legislação. Para a execução das atividades relacionadas à avaliação de documentos foi criada a 

CPAD. 

Para a composição da comissão, a estrutura e funcionamento da prefeitura devem ser de conhecimento da 

equipe formada, pois facilita a aplicação de juízo de valor ao acervo documental, viabilizando o processo de 

identificação de cada documento, bem como a sua relevância ou não em permanecer no arquivo. 

Vale salientar a importância da atuação do arquivo nesse trabalho e da análise da documentação por um 

especialista da área, evitando-se o descarte indiscriminado de documentos que possuem valor histórico e que poderão 

servir de material de estudo aos pesquisadores e historiadores a posteriori. 

A CPAD da PMC exerce funções pertinentes aos arquivos das secretarias e demais órgãos da administração 

pública municipal, em relação à produção, tramitação, uso, avaliação, arquivamento e/ou eliminação de documentos. 

Para sua composição foi solicitado aos secretários municipais a indicação de dois servidores efetivos do quadro de cada 

secretaria, a fim de evitar variações que pudessem interferir no trabalho desenvolvido e constituir uma comissão 

interdisciplinar.  

Atuante desde o dia 29 de março de 2018, a CPAD deve reunir-se por no mínimo uma vez ao ano e o APMC 

pode ser solicitado a qualquer tempo, quando houver demanda, pelos órgãos municipais. No ano de 2019 a CPAD e o 

APMC já descartaram uma média de quatro metros lineares de documentos da PMC, com previsão para mais onze 

metros lineares ainda neste ano. 

 

6 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração deste artigo, este estudo utiliza-se de uma abordagem descritiva, explicativa e qualitativa 

(GIL, 2010), uma vez que o principal objetivo do trabalho é abordar a fundamentalidade do apoio legal às atividades 

arquivísticas, descrevendo as etapas do processo de reestruturação do Arquivo Público Municipal de Chapecó.  

É classificada como descritiva por descrever as características de uma determinada população ou fenômeno, 

como explica Gil (2010). A abordagem explicativa, neste trabalho, segundo o mesmo autor, pode ser considerada como 

a continuação da pesquisa descritiva, uma vez que para identificar os fatores de um fenômeno, é necessário que este 

esteja minimamente descrito e detalhado. 

Já a abordagem qualitativa, segundo Richardson (2012, p.79) “não emprega um instrumental estatìstico como 

base do processo de análise de um problema. Não pretende numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas”, ou 

seja, é um método de investigação científica com foco no caráter subjetivo do objeto de estudo, às suas particularidades 

e experiências individuais.  

Os aspectos metodológicos adotados ainda partiram de um levantamento bibliográfico utilizando como 

objeto principal de estudo a cartilha elaborada pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), no ano de 2014, 
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intitulada: “Criação e desenvolvimento de arquivos públicos municipais: transparência e acesso   informação para o 

exercìcio da cidadania”. Além disso, elencaram-se as principais legislações arquivísticas vigentes como preceito de 

desenvolvimento do processo. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Este estudo foi elaborado com o intuito de colaborar com a mudança cultural dos usuários internos e externos 

à Prefeitura Municipal de Chapecó dos serviços fornecidos pelo Arquivo Público Municipal, auxiliando na 

compreensão do funcionamento e funções atribuídas a este. Não obstante, ressalta-se o tìtulo deste artigo: “A 

Fundamentalidade do Apoio Legal  s Atividades Arquivìsticas [...]” para enfatizar a dimensão de atuação das 

legislações na condução dos trabalhos de profissionais Arquivistas. 

Manter as bases legais sempre atualizadas permite que o arquivista opere apoiado a normativas que podem 

minimizar futuros conflitos de interesse entre servidores e usuários no que tange os serviços prestados pelo arquivo 

público. Assim, a legislação, o arquivo e o arquivista podem operar em paralelo em prol da gestão documental. 

Ainda vale ressaltar o quanto todo este processo está vinculado à gestão da informação e de documentos, que 

se faz essencial na elaboração de planejamentos organizacionais de instituições públicas e privadas, considerando-se o 

conceito abordado no Art. 3º da lei nº 8.159/1991: “Art. 3º - Considera-se gestão de documentos o conjunto de 

procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase 

corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.” 

Almeja-se que este trabalho contribua para despertar o interesse de futuros pesquisadores da Ciência 

Arquivística e áreas afins. Seguindo a mesma linha de pesquisa, outros estudos podem ser elaborados abrangendo os 

desafios legais e culturais presentes nos arquivos públicos por todo país, abordando outros órgãos das esferas 

municipais, estaduais ou federais. 
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Resumo: A recomendação de planos de emergência em arquivos, bibliotecas e museus é recorrente na literatura científica, porém 

uma prática pouco efetivada em vários países. Este artigo é parte integrante de estudo em andamento no PGCIN da UFSC que aborda 

os planos de emergência em arquivos no âmbito da competência do profissional da informação arquivista. O presente estudo tem 

como objetivo geral conhecer a percepção de graduandos em arquivologia de universidade do sul do Brasil sobre planos de 

emergência em arquivos. De modo específico se propõe a: caracterizar o arquivo enquanto patrimônio cultural; relacionar plano de 

emergência e preservação do patrimônio cultural; relatar a percepção de alunos de graduação em arquivologia sobre a temática plano 

de emergência. De forma exploratória e a partir de uma pesquisa bibliográfica, a coleta de dados utilizou questionário composto por 

seis perguntas relacionadas ao tema plano de emergência em arquivo que foram respondidas por 10 graduandos do curso de 

arquivologia de uma universidade da região sul do Brasil. Os resultados indicam que 4 graduandos desconhecem a temática, 9 

identificam relação com política de preservação, 6 identificam o arquivista como responsável, 7 indicam a participação de outros 

profissionais, 8 não conhecem instituição que possua plano de emergência. 

Palavras-chave: Arquivo. Patrimônio cultural. Desastres. Plano de emergência. Arquivista. 

 

Abstract: The recommendation of emergency plans in archives, libraries and museums is recurrent in the scientific literature, but a 

practice with little effect in many countries. This article is part of an ongoing study at the UFSC PGCIN that addresses emergency 

plans in archives within the competencie of the archivist information professional. The present study has as its general objective to 

know the perception of archival undergraduates of a university in southern Brazil about emergency plans in archives. Specifically, it 

proposes to: characterize the archive as a cultural heritage; relate emergency plan and preservation of cultural heritage; report the 

perception of undergraduate students in archivology about the emergency plan theme. In an exploratory way and from a 

bibliographic research, the data collection used a questionnaire composed of six questions related to the theme of emergency plan on 

file that were answered by 10 undergraduate students of the archivology course of a university in southern Brazil. The results indicate 

that 4 undergraduates are unaware of the theme, 9 identify a relationship with preservation policy, 6 identify the archivist as 

responsible, 7 indicate the participation of other professionals, 8 do not know the institution that has an emergency plan. 

Keywords: Archives. Cultural heritage. Disaster. Emergency plan. Archivist. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os arquivos se configuram como um relevante patrimônio cultural da humanidade. Ao registrar de maneira 

orgânica as funções e atividades de instituições públicas e privadas, famílias e pessoas, os documentos de arquivo se 

estabelecem como um objeto privilegiado de estudo do passado, ao qual é atribuído valor como patrimônio cultural. 

No Brasil, o entendimento dos documentos de arquivo como parte do patrimônio cultural se encontra 

amparado no artigo 216 da Constituição Federal de 1988, a qual define o patrimônio cultural brasileiro como “os bens 

de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 

ação,   memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” e preconiza a sua proteção por meio de 

ações de preservação (BRASIL, 1988). 

Ocorre, porém, que os documentos de arquivo, em seus variados suportes, estão sujeitos a uma ampla gama 

de possibilidades de desastres. Incêndios, inundações e temporais são exemplos destes eventos de enorme potencial de 

destruição em arquivos, sendo que os riscos podem ser provenientes tanto do entorno quanto do interior da edificação 

na qual os documentos são armazenados. Diante desta condição, os arquivos se estabelecem como um patrimônio 

cultural em constante risco (UNESCO, 2002).  

Os desastres são ocorrências inesperadas que atingem edifícios que são ou armazenam patrimônios culturais, 

causando danos e perdas irreparáveis. Recentes incêndios, incluindo o ocorrido em 2018 no Museu Nacional Brasileiro, 

chamam a atenção da sociedade para a situação de risco em que se encontram instituições que abrigam o patrimônio 

cultural em vários países e os prejuízos que este tipo de ocorrência pode ocasionar.  

A literatura internacional relativa a gestão de desastres é vasta e preconiza a elaboração e implementação de 

planos de emergência como forma de se prevenir, proteger, responder e recuperar-se dos desastres (HERNANPÉREZ, 

2011; ICA, 1997). Mesmo assim, a realidade de muitos países ainda é de inexistência de planos de emergência na maior 

parte dos arquivos (NYANGA; NENGOMASHA; BEUKES-AMISS, 2018). No Brasil, verifica-se insuficiência de 

estudos que abordem planos de emergência em arquivos. Pesquisa exploratória realizada em 05 de agosto de 2019 nas 
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bases de dados Scopus, Web of Science, Library & Information Science Abstracts (LISA), Library, Information Science 

& Technology Abstracts (LISTA) e ProQuest Dissertation & Theses Global utilizando as palavras-chave “plano de 

emergência”, “arquivos” e “edifìcios de arquivo” e suas equivalentes nos idiomas inglês e espanhol recuperou 85 relatos 

no período de 2013 a 2018, contudo nenhum dos estudos recuperados retrata o Brasil. 

Planos de emergência em arquivos são documentos que contém todas as medidas, recursos, condutas e 

procedimentos a serem adotados antes, durante e depois da ocorrência de desastres. São elaborados de acordo com as 

especificidades de cada arquivo, natureza e características dos documentos, estrutura e sistemas da edificação, 

localização geográfica e condições climáticas.  

Nesse contexto, o plano de emergência em arquivo imbrica-se com a prática arquivística e com a preservação 

do patrimônio cultural por se configurar uma ferramenta eficaz para o reconhecimento dos riscos de desastres, atuação 

em eventos críticos e retorno rápido à disponibilidade do acesso em arquivos. 

Assim, se estabelece um desafio ao arquivista contemporâneo enquanto gestor ativo da informação: 

contemplar os planos de emergência na prática profissional como uma forma de salvaguardar os documentos de arquivo 

dos riscos de desastre e preservar o patrimônio cultural nos arquivos. Não obstante, cabe a pergunta: qual é a percepção 

dos graduandos em arquivologia sobre a temática plano de emergência em arquivos?  

Destarte, visando contribuir para a preservação do patrimônio cultural, este estudo propõe uma investigação 

com o objetivo de conhecer a percepção de graduandos em arquivologia sobre planos de emergência em arquivos em 

uma universidade localizada na região sul do Brasil. 

 

2 ARQUIVOS: PATRIMÔNIO CULTURAL EM RISCO 

 

Os registros documentais contextualizam diferentes representações sociais, um patrimônio que ao ser 

preservado possibilita às gerações futuras compreender e lembrar o passado (SANTOS; FLORES, 2017). 

Os documentos de arquivo, em seus mais variados suportes, se configuram como registros orgânicos 

produzidos pelo exercício das funções e atividades dos seus produtores. Em analogia aos estudos geológicos que 

examinam as camadas de solo formadas pela deposição de sedimentos para compreender o processo de formação da 

Terra, Fugueras e Mundet (2008) apontam que os arquivos nada mais são do que o lento sedimento da produção 

documental de instituições públicas, privadas e indivíduos ao longo do tempo que se constitui objeto privilegiado para 

estudo do passado remoto e recente. 

Em um processo contínuo de transformação, o valor administrativo dos documentos de arquivo diminui 

como passar do tempo e sua importância como registro para memória aumenta na direção de configurar os arquivos 

como base fundamental para entendimento da história não apenas de uma instituição, mas também da sociedade em 

suas relações sociais e econômicas (PAES, 2004). 

Os documentos de arquivo são testemunhos da cultura que, ao refletirem interações sociais e históricas, se 

estabelecem como legado do passado para o futuro, preservado na esperança de que o que foi pensado, criado e 

descoberto possa ser utilizado pelas gerações futuras (BUCHANAN, 1988). São informações mantidas como prova e 

como um ativo de informação por organizações e/ou pessoas (ABNT, 2018) 

Enquanto ativo de informação, o documento se estabelece como patrimônio através da atribuição intencional 

de valores que vão além das razões administrativas pelo qual foi criado. Para a UNESCO (2002) o patrimônio 

documental, enquanto memória coletiva e documentada dos povos, constitui-se como uma parte considerável do 

patrimônio cultural mundial. 

O caráter de patrimônio cultural do arquivo é também explicitado na Declaração Universal Sobre os 

Arquivos (DUA) do International Council on Archives (ICA), segundo a qual os arquivos são um patrimônio singular e 

insubstituível, preservado e transmitido de uma geração para outra como evidência autêntica de atividades 

administrativas, culturais e intelectuais que refletem a sociedade (ICA, 2010). 

Cabe frisar que a sociedade contemporânea presencia uma explosão na produção documental impulsionada 

pelas tecnologias de informação e comunicação. Assim, na “era da informação” aumenta a consciência e necessidade de 

manter e disponibilizar conteúdos (SANTOS; FLORES, 2017), mas na mesma medida aumenta a responsabilidade pela 

preservação daquilo que foi ou será selecionado para compor o patrimônio cultural nos arquivos através do processo 

arquivístico multidisciplinar de avaliação dos documentos (BERNARDES; DELATORRE, 2008). 

De acordo com a UNESCO (2002), uma grande parcela da memória do mundo que se encontra em arquivos, 

bibliotecas e museus corre perigo. A organização internacional alerta que estes patrimônios culturais estão 
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permanentemente sujeitos aos riscos de desastre provenientes de fatores naturais, como incêndios e inundações, e/ou 

provocados pela ação antrópica: roubos, acidentes, guerras, negligencia dos cuidados básicos de conservação. Assim, a 

responsabilidade pela preservação do patrimônio cultural dos arquivos colide com o risco de “morte” dos documentos 

pela ocorrência de desastres. A seção a seguir aborda os riscos de desastre em arquivos. 

 

3 RISCOS DE DESASTRE EM ARQUIVOS 

 

A ocorrência recente de incêndios em edifícios que são ou abrigam patrimônios culturais chama a atenção 

internacional para os riscos a que estes patrimônios estão sujeitos em caso de desastres: Escola de Artes de Glasgow, na 

Escócia, em 2014 e 2018; Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, no Brasil, em 2015; Museu Nacional de História 

Natural, na Índia, em 2016; Catedral Saint Sava de Nova Iorque, nos EUA, em 2016; Museu Marítimo de Jacarta, na 

Indonésia, em 2018; Museu Nacional, no Brasil, em 2018; Catedral de Notre-Dame, na França, em 2019 (NO RIO..., 

2019). 

De maneira geral, a frequência e intensidade de desastres vem aumentando em nível mundial, o que conduz a 

necessidade de ações integradas de gestão de riscos de desastre por parte dos governos e da sociedade (CARDOSO; 

PINTO, 2017). No Brasil, os municípios da região sul reportaram oficialmente aos estados e a União 2.296 casos de 

danos e prejuízos provocados pela ocorrência de desastres de modo geral entre os anos de 1995 a 2014, com prejuízo 

total estimado em R$ 29.864.211.888 reais (UFSC, 2016).  

Especificamente em relação a arquivos, Basques e Rodrigues (2014) identificaram em um total de 104 

reportagens veiculadas em seis meios de comunicação os seguintes tipos de ocorrência no Brasil: documentos furtados, 

incinerados, destruídos pela chuva, destruídos por cupim, incêndio, extraviado, roubados, jogados no rio, queimados, 

eliminados indiscriminadamente, rasgados, desaparecidos, destruídos por mofo e enchente, jogados no lixo, infestado 

por fungo devido a condições precárias de armazenamento. Em Santa Catarina, segundo matéria publicada em 21 de 

dezembro de 2018 pelo jornal Notícias do Dia online, o Arquivo Público de Santa Catarina sofreu perda de documentos 

em decorrência de infiltrações causadas pela ação de forte chuva e vento que arrancou parte do telhado (DALCIN, 

2019). 

Assim sendo, não obstante a série de agentes de degradação natural a que os documentos estão sujeitos, com 

ação específica em cada suporte utilizado, os arquivos necessitam ainda gerenciar os riscos e danos provocados pela 

ocorrência de desastres. 

Desastres são eventos inesperados, temporários e de efeito altamente destrutivo. Podem ocorrer devido a 

causas naturais (ex.: terremoto, furação, erupção vulcânica, alterações no clima) ou ser causados pela ação humana 

(vazamento de água, incêndio, ação terrorista, conflito armado), bem como estar associados a localização do arquivo 

próxima de áreas industriais, militares, tráfego aéreo, de conflito político ou civil, entre outros (ICA, 1997). 

Os riscos podem ser provenientes do exterior do edifício: temporal, inundação, terremotos, tsunamis, 

deslizamentos de terra, proximidade com atividades de potencial risco (instalações comerciais, industriais, militares, 

políticas, autopistas, vias férreas e rotas aéreas); da estrutura e serviços do edifício: instalações elétricas ou de gás, 

máquinas e equipamentos, laboratórios instalados no edifício, produtos inflamáveis armazenados, tubulação de água 

(consumo e combate a incêndio) e esgoto, sistemas de ar condicionado; da ação antrópica: incêndio criminoso, 

vandalismo, terrorismo, conflitos (IFLA, 2006). 

Segundo os agentes de destruição os danos podem ser classificados em: provocados pelo fogo; provocados 

pela água; provocados por forças físicas naturais; provocados pela ação humana (MINISTERIO DE CULTURA, 2010; 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, 2015).  

Ao considerar os riscos a que estão expostos os documentos, a NBR ISO 15489-1:2018 - Informação e 

documentação – Gestão de documentos de arquivo Parte1: Conceitos e princípios, recomenda que sejam adotadas 

precauções no armazenamento dos documentos de forma a protegê-los de todos os agentes de destruição, incluindo 

roubos e desastres (ABNT, 2018). 

Assumindo e reconhecendo o constante risco a que os documentos estão expostos em função das 

características do entorno do prédio do arquivo, de projeto e manutenção da estrutura e serviços e da ação/omissão 

humana, é possível adotar certas estratégias que atenuam as consequências deste tipo de ocorrência. Estas estratégias 

são explicitadas em planos de emergência (UNESCO, 2002). A seção a seguir aborda os planos de emergência no 

âmbito dos arquivos. 
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4 PLANOS DE EMERGÊNCIA EM ARQUIVOS 

 

A inundação de Florência no ano de 1966 é um marco após o qual iniciou-se uma nova abordagem que 

acredita ser possível prever e recuperar-se de desastres que atingem patrimônios culturais. O que até então era encarado 

como uma fatalidade do destino, passou a ser visto como um evento passível de planejamento rigoroso (ICA, 1997; 

HERNANPÉREZ, 2011). 

Ao longo do tempo a literatura sobre a planificação de desastres tornou-se ampla e atualmente permite a 

elaboração de planos objetivos e específicos para cada arquivo (HERNANPÉREZ, 2011). Por outro lado, a mesma 

literatura aponta para uma realidade perigosa em muitos países: poucos arquivos possuem planos de emergência ou 

possuem planos deficitários (NYANGA; NENGOMASHA; BEUKES-AMISS, 2018), o que compromete a preservação 

dos documentos em caso de emergência. 

Uma emergência em patrimônio cultural é um evento de risco que pode afetar a integridade do patrimônio 

cultural, necessitando ações imediatas de proteção e recuperação (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTE, 2015). 

Na contemporaneidade do mundo digital, mais do que nunca a implementação de políticas de preservação 

demanda estudos interdisciplinares que possibilitem identificar, evitar e minimizar riscos dentro de padrões amplamente 

aceitos (SANTOS; FLORES, 2017).  

Em âmbito internacional, o International Council on Archives (ICA) orienta para a elaboração de políticas e 

estratégias para gestão de desastres, com o objetivo de promover a preservação do patrimônio mundial depositados nos 

arquivos (ICA, 1997). 

No Brasil, o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) recomenda que as instituições de arquivo elaborem 

e formalizem planos de emergência, os quais necessitam incluir um programa de manutenção do edifício e, a partir de 

um diagnóstico prévio do prédio, identificar: riscos geográficos, climáticos e vulnerabilidades do prédio em relação a 

sua função de proteger o acervo (CONARQ, 2005, 2012). 

O dicionário brasileiro de terminologia arquivística define plano de emergência como: “parte de plano de 

proteção civil aplicada aos arquivos que estabelece medidas preventivas e de emergência em caso de sinistros. Também 

chamada plano de controle de desastre ou plano de desastre” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 133). 

O plano de emergência estrutura-se a partir de 4 áreas principais: prevenção, proteção, resposta e 

recuperação. A prevenção compreende o levantamento de riscos externos e internos à edificação de arquivo. A proteção 

consiste no estabelecimento de medidas para proteger os documentos dos riscos potenciais. A resposta estabelece os 

procedimentos em caso de eventos de desastre. A recuperação compreende as medidas para recuperar os documentos 

danificados e reestabelecimento do funcionamento da unidade (BUCHANAN, 1988). 

A implementação de planos de emergência em arquivos e bibliotecas objetiva reduzir o impacto de desastres 

através de preparação, resposta rápida e recuperação eficaz, mas sua efetivação nestes espaços ainda é incipiente por 

vários motivos. Estudo realizado por Kostagiolas et al (2011) com diretores de bibliotecas identificou motivos para não 

existência de planos de emergência em instituições na Grécia: outras prioridades (29%), não ser sua responsabilidade 

(23%), desconhecimento da temática (17%) e custo (17%) (NYANGA; NENGOMASHA; BEUKES-AMISS, 2018). 

O arquivista é um gestor ativo da informação que necessita balizar sua atuação na satisfação das necessidades 

de informação e na salvaguarda de direitos e deveres contidos nos documentos, bem como na garantia das 

possibilidades de investigação e difusão cultural (FUGUERAS; MUNDET, 2008). Qualquer que seja a situação de 

emergência, a equipe do arquivo necessita responder de forma rápida e correta para evitar maiores danos e reduzir as 

perdas (CANADIAN COUNCIL OF ARCHIVES, 2003). 

Os arquivistas contemporâneos se encontram frente a um desafio. Ao mesmo tempo em que é necessário 

reforçar o trabalho de difusão e acesso aos arquivos é imperioso estabelecer planos de emergência e atuar na 

preservação dos documentos para evitar que parte da memória coletiva se perca (FUGUERAS; MUNDET, 2008).  

O maior risco da planificação de desastres em arquivos é não a assumir como parte da boa prática 

arquivística e elemento decisivo na política de preservação (HERNANPÉREZ, 2011). Uma vez que desastres são 

imprevisíveis, todo arquivo necessita de um plano voltado à preparação e recuperação em caso de desastre, contudo 

muitos arquivistas não sabem como desenvolvê-lo (FLEISCHER; HEPPNER, 2009). 

Cogita-se que o estudo da percepção de futuros profissionais arquivistas durante seu período de formação 

universitária possa contribuir na busca de alternativas que colaborem para o desenvolvimento de competência (enquanto 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes) voltada à efetivação de planos de emergência em arquivos, com 
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vistas à preservação do patrimônio cultural. A próxima seção apresenta a metodologia utilizada para a obtenção dos 

resultados da pesquisa. 

 

5 METODOLOGIA 

 

O presente estudo se configura como de natureza quali-quantitativa pois se estabelece como um meio para 

explorar ou entender o significado que indivíduos ou grupos atribuem a um problema social ou humano e produz uma 

descrição numérica de tendências, atitudes ou opiniões de uma população estudada (CRESWELL, 2010). Em relação ao 

tipo, trata-se de uma pesquisa exploratória que pretende aumentar a experiência dos pesquisadores sobre o problema 

(TRIVIÑOS, 1987). A estratégia adotada foi amostragem intencional e a coleta dos dados se deu através da aplicação 

de questionário anônimo com 10 graduandos em Arquivologia em uma universidade federal localizada na região sul do 

Brasil. O questionário é composto por 6 questões abertas relacionadas a temática plano de emergência em arquivos: 1) 

Você já ouviu falar sobre plano de emergência em arquivos? 2) O que você entende que seria um plano de emergência 

em arquivos? 3) Na sua opinião, existe relação entre plano de emergência e política de preservação em arquivo? Se sim, 

qual seria? 4) Quem você considera que seria o profissional responsável por elaborar e implementar planos de 

emergência em arquivo? 5) Que outros profissionais você entende que podem se envolver na elaboração e 

implementação de planos de emergência? 6) Conhece alguma instituição (arquivo, biblioteca ou museu) que possui 

plano de emergência? Se sim, qual? 

A aplicação do questionário ocorreu durante a disciplina de preservação e conservação do curso de 

arquivologia e contemplou a totalidade dos alunos presentes. Os questionários respondidos foram identificados com a 

palavra “graduando” e letras de “A   J” para fins de tabulação dos dados. Os dados obtidos em cada questão foram 

organizados em formato de tabelas contendo a identificação atribuída (Ex.: Graduando F) e a respectiva resposta. A 

análise dos dados se deu pela identificação percentual de tendências das respostas dos graduandos. 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os planos de emergência em arquivos se configuram como uma medida basilar na preservação do patrimônio 

cultural. Destarte, necessita ser reconhecida pelo profissional da informação arquivista e abordada em uma perspectiva 

interdisciplinar com outros campos de conhecimento e instituições. Em ambos os casos, convém que o período de 

formação do arquivista permita o desenvolvimento de competência voltada à elaboração e implementação de planos de 

emergência. 

O levantamento da percepção dos graduandos do curso de arquivologia sobre planos de emergência indicou 

que no universo da amostragem (n=10) 06 graduandos já ouviram falar sobre plano de emergência em arquivos 

(graduandos B, C, D, E G e H), enquanto que 04 nunca ouviram falar sobre o tema (graduandos A, F, I e J).  

Com relação ao que seria um plano de emergência em arquivos, 09 graduandos responderam à questão, sendo 

que 01 graduando não respondeu. As respostas obtidas para essa questão são apresentadas na tabela 1 a seguir 

 

Tabela 1 - O que entende por plano de emergência 
 

Graduando A Não respondeu. 

Graduando B Plano para atuar em situações como inundações e incêndios. 

Graduando C Um programa de prevenção contra acidentes e também medidas a serem tomadas em caso de 

emergência. 

Graduando D Ações e treinamentos para momentos de emergência. 

Graduando E Um documento escrito com um conjunto de ações necessárias para a salvaguarda do acervo e sua 

durabilidade, além de impedir problemas futuros, como incêndio e inundações. 

Graduando F Talvez um plano que envolva prevenção em casos de incêndios ou enchentes ou afins, como 

forma de evitar perdas. 

Graduando G Plano que estabelece as normas para que se evite incêndios e demais sinistros nos arquivos. 

Graduando H Ações necessárias caso ocorra alguma emergência. 

Graduando I Entendo de seria medidas adotadas contra incêndio, desastre natural. 

Graduando J Salvar arquivos de fato. 
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Sobre a existência de relação entre planos de emergência e política de preservação em arquivo, 01 graduando 

afirmou não saber (graduando A), enquanto que 09 graduandos responderam que há relação, destes, 06 graduandos 

descreveram-na segundo apresenta-se na tabela 2, a seguir. 
 

Tabela 2 - Relação plano de emergência – política de preservação 
 

Graduando B Sim, pois a política de preservação visa a preservação desses casos de emergência. 

Graduando C Sim, os dois visam garantir a integridade física do documento e para isso precisam trabalhar 

juntos. 

Graduando D Com certeza, o plano de emergência deve estar incluso na política de preservação dentro da 

instituição. 

Graduando F Sim, a política estabelece regras no âmbito geral, portanto é capaz de gerir um plano de 

emergência. 

Graduando H Sim, dentro da política precisaria de um plano de emergência. 

Graduando I Sim, o plano de emergência serve também como uma política para preservação do acervo. 

 

Acerca de qual profissional seria responsável por elaborar e executar planos de emergência em arquivos, 01 

graduando não respondeu a questão, no tempo que 09 graduandos responderam indicando um ou mais profissionais, 

conforme apresenta a tabela 3 a seguir. 
 

Tabela 3 - Profissional responsável pelo plano de emergência 
 

Graduando A Não respondeu. 

Graduando B Arquivista; equipe do arquivo. 

Graduando C Arquivista. 

Graduando D Arquivista; Serviço de Segurança e Meio Ambiente. 

Graduando E Arquivista; profissional da área de segurança; bombeiro. 

Graduando F Alguém capacitado na área. 

Graduando G Bombeiro; Segurança do trabalho; Profissional de preservação. 

Graduando H Profissional da área de segurança. 

Graduando I Arquivista; bombeiro; equipe do arquivo. 

Graduando J Arquivista. 

 

No tocante quais outros profissionais que podem se envolver na elaboração e implementação de planos de 

emergência em arquivo, 01 graduando não respondeu a questão e 09 responderam conforme se apresentam na tabela 4 a 

seguir. 
 

Tabela 4 - Outros Profissionais envolvidos no plano de emergência 
 

Graduando A Arquivista. 

Graduando B Toda equipe do arquivo. 

Graduando C Bombeiro; profissional da área de segurança. 

Graduando D Toda equipe do arquivo. 

Graduando E Arquivista; bombeiro; profissional da área de segurança; 

Graduando F Arquivista. 

Graduando G Bombeiro; Segurança do trabalho; Profissional de preservação. 

Graduando H Bombeiros; engenheiros. 

Graduando I Não respondeu. 

Graduando J Museólogo; cientistas. 

 

Relativamente a conhecer instituição (arquivo, biblioteca ou museu) que possui plano de emergência, 08 

graduandos responderam negativamente, 01 graduando (graduando G) não respondeu a questão e 01 graduando 

(graduando C) relatou o Plano de Emergência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 

A análise dos resultados indica que 40% dos graduandos em arquivologia pesquisados desconhece a temática 

plano de emergência em arquivo. Não obstante, 80 % dos graduandos define o que seria um plano de emergência em 

arquivos, incluindo os graduandos F e I que informaram nunca ter ouvido falar sobre o tema.  
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A relação da temática plano de emergência em arquivos com política de preservação é identificada por 90 % 

dos graduandos, predominando o entendimento de que o plano de emergência é parte integrante da política de 

preservação. 

No tocante a quem seria o profissional responsável pela elaboração e implementação do plano de emergência 

em arquivo, 20 % dos graduandos identifica como sendo o arquivista, 40 % dos graduandos entende que seria o 

arquivista em conjunto com outros profissionais, 30 % dos graduandos não considera que seja uma responsabilidade do 

arquivista. 

A necessidade de envolver outros profissionais na elaboração e implementação de planos de emergência é 

identificada por 70% dos graduandos, sendo que 2 destes graduandos entendem ser necessário envolver toda equipe do 

arquivo.  

Por fim, 80% dos graduandos em Arquivologia informa não conhecer instituição (arquivo, biblioteca ou 

museu) que possua plano de emergência. Destaca-se que o Plano de Emergência do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina, informado pelo graduando C, não se encontra disponível na página eletrônica do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em que pese a vasta literatura disponível sobre gestão de desastres em arquivos apontada nos estudos de 

Hernanpérez (2011), a implementação de planos de emergência ainda não está institucionalizada em muitos países 

(NYANGA; NENGOMASHA; BEUKES-AMISS, 2018). Uma condição desfavorável sob o ponto de vista da 

preservação do patrimônio cultural mantido pelos arquivos, que carece de estudos no campo da Arquivologia brasileira. 

A aplicação de questionário de pesquisa junto à graduandos em Arquivologia se mostrou pertinente para 

prospectar possibilidades de aprofundamento de pesquisa. Os dados obtidos corroboram alguns apontamentos do estudo 

de Kostagiolas et al (2011) relatado por Nyanga; Nengomasha; Beukes-amiss (2018) acerca de motivos para a não 

implantação de planos de emergência, a saber: desconhecimento da temática e não identificar como sua 

responsabilidade. Por outro lado, evidenciam percepção da relação entre planos de emergência e políticas de 

preservação e do caráter interdisciplinar da temática.  

Aventa-se que a ampliação do universo de pesquisa permita comparar e relacionar diferentes percepções 

durante a formação do profissional arquivista, de modo a subsidiar o desenvolvimento de competência voltada a 

elaboração e implementação de planos de emergência em arquivos e, de forma mais ampla, contribuir para a 

preservação do patrimônio cultural.  
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Resumo: A descrição das fotografias de jornal apresenta desafios teóricos e práticos que trazem situações que muitas vezes 

necessitam um aprofundamento teórico da área do jornalismo para compreender a estreita relação que existe entre a fotografia e os 

textos, e desta forma aplicar essa relação à descrição arquivística. Diversos são os fatores que regem a produção, a variabilidade das 

origens e os distintos momentos em que uma fotografia é utilizada e reutilizada no contexto das reportagens, sendo esses fatores 

também de grande importância na manifestação dos metadados descritivos. Neste trabalho é analisado o Princípio da Proveniência, 

da Unicidade e a diversidade de produtores que podem contribuir para a inserção de uma determinada fotografia no corpo de uma 

reportagem jornalística. Estes fatores são acentuados quando a fotografia de jornal é pensada no ambiente digital. Conjuntamente 

com essas apreciações também é analisada a memória coletiva, mais especificamente, os sociotransmissores, que são reconhecíveis 

na fotografia, no próprio jornal e na descrição arquivística.  

Palavras-chave: Memória coletiva. Metamemória. Sociotransmissores. Fotojornalismo. Descrição Arquivística. 

 

Abstract: The description of the newspaper photographs presents theoretical and practical challenges that bring situations that often 

require a theoretical deepening of the area of journalism to understand the close relationship that exists between photography and 

texts, and this To apply this relationship to archival description. There are several factors governing the production, the variability of 

the origins and the distinct moments in which a photograph is used and reused in the context of the reports, and these factors are also 

of great importance in the manifestation of the metadata Descriptive. This paper analyzes the principle of provenance, uniqueness 

and the diversity of producers that can contribute to the insertion of a particular photograph in the body of a journalistic report. These 

factors are accentuated when newspaper photography is thought of in the digital environment. Together with these assessments, it is 

also analyzed the collective memory, more specifically, the sociotransmissors, which are recognizable in the photograph, in the 

newspaper itself and in the archival description.  

Keywords: Collective memory. Metamemory. Sociotransmitters. Photojournalism. Archival Description. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Tendo por objetivo analisar e discutir alguns conceitos enunciados por autores que desenvolveram estudos 

sobre a memória coletiva e aplicá-los frente a descrição arquivística, tendo como objeto as fotografias jornalísticas 

produzidas em meio digital, este trabalho busca compreender quais metadados e de que forma esses podem auxiliar na 

relação entre descrição, memória e fotografia de jornal. 

A custódia de fotografias pelos arquivos, como comenta Franch (2008), por ser já conhecida, levou a um 

desenvolvimento teórico das práticas necessárias para que a gestão desse documento seja eficaz. Contudo, esse autor diz 

que, com a fotografia digital, todo o processo arquivístico deve ser revisto, uma vez que, apesar de se tratar de uma 

imagem fotográfica, a natureza da fotografia digital é distinta. Antes, uma imagem captada e registrada no filme 

fotográfico, passando pelo processo de revelação até chegar à sua manifestação impressa. Hoje, uma série distinta de 

elementos compõem esse processo, trazendo aos estudos memoriais os bits, softwares de leitura e representação e o 

armazenamento nos hardwares. Assim, transformam-se os suportes memoriais e, por consequência, os meios de 

transmissão.  

A complexidade que envolve os estudos da memória, caracterizados por diversos contributos teóricos e 

variadas compreensões dos fenômenos memoriais, oferece à Arquivologia a possibilidade de aprofundar as discussões a 

respeito dos efeitos que a gestão documental, em especial a descrição arquivística, é capaz de subsidiar a transmissão da 

memória arquivada. 

Para (MENNE-HARITZ, 2001, p. 59), “os arquivos não armazenam memória. Mas eles oferecem a 

possibilidade de criá-la”. Pelas palavras da autora, se pode advertir que não há memória no fato de nos arquivos estarem 

recolhidos, depositados ou armazenados documentos. Para que efetivamente se possa ligar a memória aos arquivos é 

necessário que esses sejam ativados, isto é, utilizados como uma fonte criadora de memória. Nesse contexto entra a 

função arquivìstica da descrição que funciona como uma “ponta de lança” no acesso e compreensão dos documentos 

depositados nos arquivos, sejam correntes, intermediários ou permanentes. 
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Para que o desenvolvimento desse trabalho seja adequado é necessário, antes de trazer o conceito de 

sociotransmissor, que é de fundamental importância e ponto crucial na análise da descrição arquivística das fotografias 

de jornal como elemento memorial, discorrer brevemente a respeito da memória coletiva e posteriormente entrar no 

conceito de metamemória, para então, poder argumentar com eficácia na análise da função sociotransmissora da 

descrição arquivística aplicada às fotografias de jornal.  

Como fundamento norteador das discussões sobre memória coletiva, utiliza-se o conceito de metamemória, 

do antropólogo francês Joël Candau. Para esse autor, existe uma insuficiência terminológica na expressão memória 

coletiva, e para isso, comenta que “toda a tentativa de descrever a memória comum a todos os membros de um grupo a 

partir de suas lembranças, em um dado momento de suas vidas, é reducionista, pois ela deixa na sombra aquilo que não 

é compartilhado” (CANDAU, 2012, p. 34). 

Essa observação feita por Candau nasce da problematização do próprio conceito de memória coletiva 

desenvolvido por Maurice Halbwachs. Para compreender a questão levantada por Candau, é necessário trazer o conceito 

de memória coletiva. A memória coletiva, expressão cunhada pelo sociólogo francês Maurice Halbwachs, 

diferentemente da memória ao nível individual, possui certas peculiaridades e uma intrincada rede de relações 

necessárias entre os indivíduos de um grupo ou sociedade para ser compreendida e aceita. 

Habwachs diz que “Fazemos apelo aos testemunhos para fortalecer ou debilitar, mas também para completar, 

o que sabemos de um evento do qual já estamos informados de alguma forma” (HALBWACHS, 1990, p. 25).  

Quando o autor diz que “nossas lembranças permanecem coletivas, e elas são lembradas pelos outros” 

(ibidem, p.26), nos diz que, invariavelmente, a memória individual existe a partir da memória coletiva. Surge então a 

questão do grupo como centro nessa transmissão e constituição da memória. Nesse deslocamento, as informações que 

recebia dos diferentes grupos, iam somando-se, criando quadros e imagens de locais que foram descritos por indivíduos 

de distintos grupos. O autor descreve alguns exemplos que buscam demonstrar essa relação entre o individual e o grupo: 

“atravessando uma ponte, considerei o efeito da perspectiva que meu amigo pintor havia assinalado (ou que me havia 

surpreendido num quadro, numa gravura) ” (HAL WACHS, 1990, p. 26). No relato acima citado, o autor quis 

demonstrar a influência externa da construção da memória coletiva frente as experiências vividas de uma memória 

individual. 

No entanto, como já citado anteriormente, muitas informações podem não ser compartilhadas, ou podem 

permanecer subscritas em linhas não perceptíveis da relação entre o indivíduo e seus grupos. Nesse ponto retornamos à 

Joël Candau. Esse autor ao se referir ao compartilhamento memorial diz que “uma memória verdadeiramente 

compartilhada se constrói e reforça por triagens, acréscimos e eliminações feitas sobre as heranças” (CANDAU, 2012, 

p. 47). Nessa explicação do autor se pode compreender que existe no compartilhamento das memórias uma seleção 

natural daquilo que é recebido ou transmitido, ligado, como comenta o autor, a “objetivos comuns e essa abertura 

recìproca de memórias individuais” (ibidem, p. 47).  

A metamemória, como solução para reduzir a dicotomia entre memória individual e coletiva é definida por 

Candau como sendo uma representação referente   faculdade da memória, isto é, “a representação que cada indivìduo 

faz de sua própria memória” (Ibidem, p. 23). Isto significa que a metamemória é a forma como interpretamos e 

representamos nossas lembranças, e também, o que fazemos com estas. O termo “representação” está também presente 

nas descrições, onde aparecem uma série de elementos a serem interpretados pelos usuários. 

Uma vez que a memória coletiva, desde a compreensão proposta por Candau é uma representação, é 

pertinente a esse estudo analisar a figura do testemunho que, invariavelmente, pode ser reconhecida nos elementos 

gerados na descrição arquivística. Paul Ricoeur trata do testemunho comentando que é “[...] no próprio interior da esfera 

histórica o testemunho não encerra sua trajetória com a constituição dos arquivos, ele ressurge no fim do percurso 

epistemológico no nível da representação do passado por narrativas, artifìcios retóricos, colocação em imagens” 

(RICOEUR, 2012, p.170). 

É na capacidade representativa do testemunho que este pode vir a sustentar a possibilidade de fazer parte da 

construção memorial armazenada nos arquivos, não ficando restrito simplesmente ao ato do arquivamento. Também, se 

pode compreender o testemunho como uma forma de exteriorização da memória, baseado na sua capacidade de 

transmissão e representação. Nessa perspectiva, tendo que o ato de descrever um documento fotográfico é a busca por 

representar através de palavras uma imagem, esta está diretamente ligada à transmissão memorial por meio dessas 

representações desenvolvidas pelo arquivista. 

Candau afirma que é justamente na capacidade de exteriorização “que vai permitir a transmissão memorial”, 

e que estamos sempre recorrendo a “extensões da memória” (CANDAU, 2012, p.107). Essas extensões da memória, 

como salienta o autor, que é a escrita, “permitiu, sem dúvida, a socialização da memória e a possibilidade de estocagem 
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de informações cujo caráter fixo pode fornecer referenciais coletivos de maneira bem mais eficaz que a transmissão 

oral” (ibidem, p. 108).  

Para Candau, a transmissão das memórias nas sociedades modernas possui mediações, e dentre essas, se 

encontra o arquivo, fotografias, jornais, livros, etc., e como meio objetivo nessa mediação temos a descrição 

arquivística. No início do capítulo dedicado ao Arquivo no livro Memória, identidade e esquecimento, Paul Ricoeur 

tece o comentário de que “o testemunho é originalmente oral; ele é escutado, ouvido. O arquivo é escrita; ela é lida, 

consultada” (RICOEUR, 2012, p. 176). Neste ponto cabe ressaltar que o testemunho, hoje nos arquivos, pode assumir 

distintos meios de suporte, não ficando atrelados somente aos documentos escritos. Nâo obstante, quando o autor 

comenta que o testemunho pode ser consultado pelos historiadores, desde o ponto de vista da Arquivologia, essa 

informação só é factível desde que a informação possa ser recuperada dentro dos imensos repositórios documentais 

custodiados pelos arquivos. Nesse ponto, os arquivos possuem ferramentas de busca, constituídos de dados recolhidos 

(representação) no momento da descrição documental, que torna capaz a recuperação e transmissão da 

informação/testemunho. 

Por fim, a memória, para Candau, é dividida em três níveis: a protomemória, a memória propriamente dita e a 

metamemória; também discute os conceitos de memórias fracas e memórias fortes. Uma vez que as duas primeiras 

categorias, protomemória e a memória propriamente dita, segundo o autor, por serem compostas separadamente as 

tornam incapazes de serem compartilhadas e dependentes da capacidade de memorização. Para Candau, a 

metamemória, como dito anteriormente, é a “representação que cada indivìduo faz de sua própria memória [...]. A 

metamemória é, portanto, uma memória reivindicada, ostensiva” (CANDAU, 2012, p.23). Se pode compreender que 

essa seria uma memória dinâmica entre o indivíduo e seu passado. 

O autor comenta que “a expressão “memória coletiva” é uma representação, uma forma de metamemória, 

quer dizer, um enunciado que membros de um grupo vão produzir a respeito de uma memória supostamente comum a 

todos os membros desse grupo” (ibidem, p. 24). Segundo Candau, “metaforicamente, os sociotransmissores preenchem 

entre os indivíduos a mesma função que os neurotransmissores entre neurônios: favorecem as conexões” (CANDAU, 

2009, p.52).  

Dois pontos são fundamentais à capacidade atribuída aos sociotransmissores de preencher as lacunas entre os 

indivíduos, o que significa, atuarem como um vetor na difusão de dados, fatos etc. que por fim, alimentam o 

intercâmbio de memórias entre os grupos e os indivíduos. Este autor ainda salienta a importância dos 

sociotransmissores como sendo “indispensáveis   transmissão memorial”, que envolve basicamente o 

compartilhamento. 

 

2 DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA 

 

Por estar diretamente ligada ao acesso e como fonte de testemunho, a descrição das fotografias de jornal é um 

ponto essencial na possibilidade de construção de memória por gerar representações dos documentos que atuam como 

meio de transmissão. Cabe ressaltar que, desde nosso ponto de vista, a descrição não está somente conectada ao acesso, 

mas também em fornecer todos os dados possíveis de contextualização do uso e possíveis reutilizações a que uma 

fotografia de jornal é submetida nas suas vinculações nos meios de comunicação jornal.  

Para Yeo (2016), a descrição é muito mais do que o acesso que oferece aos documentos de arquivo, é um 

instrumento de gestão que protege os documentos e busca revelar seu contexto de produção e utilização. Segundo Cruz 

Mundet, [...] constitui a parte culminante do trabalho arquivístico e vem a coincidir exatamente na sua finalidade com a 

dos próprios documentos: informar” (CRUZ MUNDET, 2012, p. 231). Tem-se então que a descrição é a ligação entre o 

documento e o usuário, contextualizando o documento no espaço e no tempo. Nesse contexto, a descrição, a fotografia 

de jornal e o próprio jornal são elementos que adquirem o atributo de serem sociotransmissores sociais, que juntos 

formam uma tríade importante para a memória. 

Na teoria arquivística alguns fatores são extremamente relevantes no momento de pensar a descrição dos 

documentos de arquivo. O primeiro diz respeito ao próprio conceito de documento de arquivo, necessário para que a 

fotografia de jornal seja compreendida como tal, e não somente como uma coleção aleatória, um álbum. Essa 

necessidade surge quando Lacerda (2012), diz que apesar de as fotografias estarem sistematicamente presentes nos 

acervos arquivísticos não ocorreram estudos teóricos sobre esse suporte.  

Atento às problemáticas que surgem com essas palavras e buscando propor que a fotografia de jornal é, sem 

dúvidas, um documento de arquivo, começamos por citar Luciana Duranti. 
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Para Luciana 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 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. 52). 

No que se refere à fotografia de jornal, compreendida aqui como uma tipologia documental por ser um 

documento que nasce de uma função, que é a de informar, ligada à função do meio de comunicação, possui um produtor 

e também uma relação orgânica indissociável com a série de textos que a acompanham as reportagens, como será 

demonstrado em capítulo específico dedicado à fotografia de jornal. É importante salientar que a confiabilidade e 

autenticidade da informação que uma fotografia de jornal disponibiliza à sociedade está diretamente ligada ao próprio 

meio de comunicação que faz uso desse documento. 

Distintamente às fotografias analógicas, as fotografias digitais possibilitam a utilização na descrição de uma 

série de metadados que são criados pelo próprio equipamento. Desses dados, chamamos a atenção para a possibilidade 

de registrar no próprio equipamento o nome do fotógrafo, isto é, o produtor. Nos modelos mais atuais ainda existe a 

possibilidade de registrar nos metadados da fotografia a localização geográfica onde a fotografia foi registrada. Essas 

informações podem ser capturadas e utilizadas na descrição dos documentos. 

O primeiro problema a ser enfrentado na teoria arquivística frente a fotografia de jornal está no Princípio da 

Unicidade, uma vez que é prática reconhecida a existência de frequentes reutilizações de fotografias em diferentes 

contextos informativos. É com base nesse princípio que a descrição arquivística deve ter atenção ao intitular, atribuir 

palavras-chave e datas no preenchimento das fichas descritivas desse documento. 

Segundo a teoria arquivística, a unicidade é definida como: “O documento arquivístico é único no conjunto 

documental ao qual pertence. Podem existir cópias em um ou mais grupos de documentos, mas cada cópia é única em 

seu lugar, porque o conjunto de suas relações com os demais documentos do grupo é sempre único” (e-ARQ BRASIL, 

2011 p.21). 

A fotografia jornalística é única, criada a partir da necessidade informativa do meio de comunicação. Quando 

vinculada a uma reportagem passa a fazer parte de um contexto onde uma série de informações circundam-na. São os 

documentos textuais produzidos para a reportagem, as legendas e outros dados que criam um todo orgânico criando um 

documento impresso nas páginas do jornal. Quando essa mesma fotografia é reutilizada em uma distinta reportagem, 

com um outro texto informativo, criando um novo conjunto, nesse novo contexto a fotografia se torna novamente única 

no contexto informativo. 

Na Norma  rasileira de Descrição Arquivìstica (NO RADE), o termo “fotografia” é encontrado 44 vezes. A 

mais relevante referência à fotografia encontrada na Norma diz respeito à compreensão desta como uma tipologia 

documental. No que se refere ao item 1.5, que trata da dimensão do suporte, por se tratar de um objeto digital, 

compreende-se que as medidas adotadas devam ser padronizadas, tendo em conta o formato em que a fotografia foi 

produzida. 

Tendo como base a teoria jornalística, uma fotografia, mesmo criada por um profissional do meio de 

comunicação, só pode ser considerada uma fotografia de jornal se esta for publicada. Desta forma, visando a 

contextualização do documento descrito, a data de produção factual do documento se torna dependente da data de 

publicação. Assim, esse é outro dado descritivo que, para essa tipologia documental, fotografia de jornal, deve ser 

salientado quando da utilização da Norma Brasileira de Descrição Arquivística. 

A data de publicação, porém, pode ser encontrada na Rules for Archival Description (RAD2), do Canadá, e 

também um capítulo específico para essa tipologia documental em meio digital. O Capítulo 4 destina-se 

especificamente às fotografias e outros materiais gráficos onde, no item 4.4B está a data de criação; no item 4.4C o 

local de publicação; e por fim no item 4.4F temos a data de publicação. 

Os campos de descrição levantados durante o processo de pesquisa na RAD2, demonstraram ser capazes de 

satisfazer tanto os arquivistas e/ou responsáveis das instituições jornalísticas, bem como poderiam servir de maneira 

eficaz à recuperação e contextualização das fotografias jornalísticas. Além disso, trouxe-se um campo que torna o uso 

da fotografia rastreável nas diversas publicações que estas, por ventura, sejam reutilizadas. 

A fotografia original é única quando vista isoladamente ou dentro de toda a série criada pelo fotojornalista, 

todavia, quando vinculada a distintas reportagens, ela se torna única dentro de cada uma dessas. Mesmo que a questão 

da unicidade seja passível de uma problematização mais aprofundada, todavia, a questão que envolve a organicidade 

entre a fotografia e o texto, como será demonstrado, é um ponto fundamental para a contextualização da fotografia do 

meio jornalístico.  
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No que se refere à ordem original, na fotografia em meio digital esta é automaticamente produzida pelos 

equipamentos fotográficos. Com uma série de códigos de letras e números, as fotografias podem ser mantidas na sua 

ordem de produção. É importante salientar que, se houver um descarte no instante de produção a sequência não sofre 

alterações. Exemplificando, na câmera Canon os metadados que demonstram a ordem original são dados pelo código 

“IMG_2952.xmp” e as fotografias seguintes seguem a ordem numérica.  

Outros dados importantes para a descrição das fotografias de jornal também podem ser recolhidos ao 

examinar os metadados produzidos automaticamente pela máquina e mesmo após passarem por processos de melhorias 

como contraste, iluminação, reenquadramento etc. alguns desses metadados são:  

 

 Fabricante; Modelo da câmera; Tempo de exposição; Data e hora de geração dos dados; Distância focal 

da lente; Software utilizado (quando houver manipulação); Data e hora de modificação do arquivo; Produtor, 

dentre outros. (fonte do autor) 

 

Bem como outros documentos arquivísticos produzidos em meio digital, tanto as fotografias analógicas 

(quando na sua representação em rolo de filme), bem como as digitais apresentam metadados suficientes para uma 

descrição consistentemente efetiva. 

Ponto fundamental na descrição arquivística é, segundo Yeo (2016), poder determinar a proveniência do 

documento. Com o princípio da proveniência surge outro ponto essencial para a fotografia de jornal. Segundo 

Cunningham (2007), “se não se sabe a proveniência de um documento, então o documento não pode ser mais do que 

uma fonte descontextualizada de informação” (CUNNINGHAM, 2007, p.77). Uma vez que as fontes das fotografias 

para uso nos jornais, sejam impressos ou em meio digital, são das mais variadas fontes, de agências especializadas, de 

outros veículos de comunicação e até mesmo de fotógrafos amadores, trazer esse dado às descrições se torna um ponto 

crucial. Tendo em vista essas peculiaridades que envolvem a fotografia de jornal, nada mais óbvio do que recorrer às 

teorias jornalísticas para compreender, mesmo que brevemente, como funciona esse documento no âmbito jornalístico. 

Para isso damos início ao terceiro ponto desse artigo. 

 

3 FOTOGRAFIA DE JORNAL 

 

O desenvolvimento do uso da fotografia como uma fonte de informação nas reportagens de jornal, segundo 

FREUND (1983), foi no ano de 1880 que por primeira vez uma fotografia foi reproduzida mecanicamente nas páginas 

do Daily Herald, da cidade de Nova York. 

Para compreender a fotografia de jornal como um sociotransmissor da memória, tomamos as palavras de 

Freund: “A introdução da foto na imprensa é um fenômeno de capital importância. Muda a visão das massas. Até então, 

o homem comum só podia visualizar os acontecimentos a ocorria próximo a si, na rua, em seu povoado. Com a 

fotografia, se abre uma janela para o mundo” (FREUND, 1983, p. 96). 

Nessas palavras se pode compreender que a fotografia, em especial as fotografias reproduzidas nas páginas 

dos jornais, que chegam ao conhecimento das sociedades em que o meio de comunicação alcança com suas publicações, 

é capaz de fazer conhecer os acontecimentos e transmitir informação que acabam por moldar memórias sociais. 

Corroborando com as afirmações acima, Castellanos (2003, p.15), traz que: “é uma forma de comunicação social 

através da qual se dão a conhecer e se analisam os feitos de interesse público”. Dessa formam se pode compreender a 

fotografia de jornal como parte da construção de uma memória social ou coletiva, uma representação metamemorial. 

Desde o ponto de vista histórico, vale lembrar, a fotografia como informação e conhecimento teve seu 

desenvolvimento durante a Revolução Industrial, quando o consumo por imagens levou gradativamente ao 

aperfeiçoamento técnico. Nesse contexto, o autor ressalta “as novas técnicas de impressão desenvolvidas pela indústria 

gráfica naquele perìodo, o que levou a uma produção massiva pelos meios de comunicação” (KOSSOY, 2001, p 26).  

O fotojornalismo no Brasil, seguindo a linha dos jornais europeus, utilizava as fotografias como um modelo a 

ser utilizado por gravuristas, uma vez que o público ainda via a gravura com mais credibilidade em relação à fotografia 

( UITONI, 2007). A autora ainda revela que revela que a revista “Semana Ilustrada”, surgida em maio de 1900 até o 

final da década de 1950, e editada na cidade do Rio de Janeiro, além de trazer fotografias nas suas edições desde seu 

primeiro número, foi responsável pelo “imaginário visual” do paìs. A revista “O Cruzeiro”, de 1928, foi, segundo 

Buitoni, a responsável pelo surgimento da “mentalidade de fotojornalismo” no  rasil ( UITONI). A autora descreve 

essa relação comentado que “A revista de Chateaubriand apresentava um certo Brasil aos brasileiros: cidades, 
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paisagens, cenas folclóricas, tipos regionais, crimes, os índios – sendo contatados e sendo trazidos para a “civilização”, 

artistas de cinema americano, artistas de rádio, políticos, inaugurações, carnaval...” (BUITONI, 2007, p.105). 

Nas palavras de Buitoni, mais uma vez, se pode constatar o dito anteriormente de que as fotografias e os 

jornais possuem a capacidade de mostrar à sociedade aquilo que está distante, transmitindo e construindo memória. 

No século XXl, podemos constatar uma imensa proliferação das fotografias, sendo transmitidas 

automaticamente dos equipamentos profissionais ou celulares para qualquer lugar do mundo, porém, foi no ano de 

1936, que a fotografia jornalística experimentou uma nova realidade. Nesse ano, “o jornal “O Globo” publicou por 

primeira vez uma fotografia da olimpíada de  erlim, transmitida via rádio, processo conhecido como “radiofoto”” 

(BARBOSA e LOUZADA, 2012, p. 64).  

Desde a publicação desta primeira fotografia até os dias de hoje, diversos foram os avanços tecnológicos, e 

com ele, novos desafios se apresentam à descrição arquivística. Contudo, cabe ressaltar, a relação orgânica entre os 

textos e a fotografia seguem mantendo o mesmo nível de diálogo, o que significa, que ambos documentos devem seguir 

unidos nos repositórios.  

Agilidade na produção, transmissão e armazenamento são algumas das características que a fotografia digital 

trouxe ao mundo jornalístico. Todavia, segundo Buitoni, a imagem digital abriu possibilidades de manipulação e edição 

de maneira mais ágil. Outro fator que chama a atenção da autora e daqueles que com formação em Arquivologia, no que 

diz respeito ao descarte das fotografias: “O próprio fotógrafo já edita, ao descartar, nos segundos seguintes, a imagem 

que não lhe pareceu boa” ( UITONI, 2007, p.108). 

Com a fotografia digital e a web, Buitoni nos traz um novo termo: “webjornalismo” e cita o jornal Clarìn 

como sendo de vanguarda nessa nova realidade. Diz  uitoni a respeito deste: “Em alguns jornais, como o Clarìn, a 

fotografia é usada como link para texto gráfico, texto sonoro, como chave para conexões „hipertextuais‟” ( UITONI, 

2007, p.109). Nessa afirmação, encontramos, pela primeira vez, a relação texto-imagem sendo colocada na direção: 

primeiro veja as imagens e depois busque o texto para compreendê-la. 

A proliferação de fotografias no mundo digital torna o controle das fontes um desafio a ser alcançado pela 

descrição arquivística. Para Candau (2009), vivemos num momento de uma superprodução de imagens, o que o autor 

chama de “iconorréia”. Assim, mais uma vez, afirmamos a necessidade de um controle na difusão das fotografias 

digitais a partir da sua produção e efetiva descrição documental. 

A fotografia para Sontag (2004), é uma apropriação daquilo que é fotografado, uma forma de poder que 

fornece informações sobre o passado e mantendo acessível no presente e futuro.  

A fotografia digital, efêmera na sua essência, tomou o espaço na produção de imagens no cotidiano pessoal e 

profissional onde, segundo David Franch, “ocorreu uma ruptura tecnológica do processo quìmico e assim uma tensão 

dentro da continuidade histórica e cultural do objeto fotográfico” (FRANCH, 2008, p.14). Essa efemeridade da 

fotografia digital reside no fato de que se faz necessária a utilização de um programa computacional para que a imagem 

seja demonstrada e não existe um produto palpável.  

Essa questão é também sustentada por Ivan Giacomelli que diz: “Antes mesmo das câmeras digitais 

ganharem as ruas, um outro instrumento vital para sua popularização já estava disponível no mercado. Eram as 

“câmaras escuras” digitais, programas de computadores para edição e tratamento cromático eletrônico de imagens. São 

estes programas que permitem que a foto digital seja “revelada” no computador” (GIACOMELLI, 2000, p.57). 

A desmaterialização da imagem fotográfica, agora representada em códigos binários de zeros e uns, é 

descrita por David Franch como sendo a “ausência de uma estrutura fìsica da imagem”. Esse novo processo retira, 

segundo o autor, o suporte físico como um fator decisivo de influência sobre a fotografia. Então, segundo o autor: 

 
[...] na fotografia digital, se estudam as arquiteturas, quer dizer, a estruturação de uma informação 

codificada em binário que identifica o tipo de objeto digital e suas características de representação. 

Neste caso, o suporte físico é circunstancial e não influi de maneira decisiva sobre a imagem. 

(FRANCH, 2008, p.15) 

A representação da imagem em que na tecnologia analógica se dava por meio de películas sensíveis à 

luz, agora se dá por meio de um código de sinais positivos e negativos e estes são gerados e 

compreendidos por um dispositivo eletrônico (FRANCH, 2008). 

 

Então, o produto fotográfico e sua manifestação modificaram de forma radical a história da fotografia, e isso 

também, trouxe uma série de desafios técnicos para seu tratamento arquivístico, em especial no âmbito da descrição. 



63 

 

Com a mesma velocidade com que uma fotografia é transmitida a partir do próprio equipamento do fotojornalista no ato 

de sua produção, a descrição desse documento deve alcançar sua máxima agilidade na entrada no arquivo corrente. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Toda a problemática que se apresenta com essa evolução tecnológica é refletida no controle da descrição dos 

arquivos responsáveis pela guarda desses documentos. Os metadados de produção, vinculação, as distintas 

proveniências, data (s) de publicação são alguns dos exemplos dos quais a descrição arquivística deve levar em 

consideração. Manter a contextualização das fotografias significa também aportar informações que podem evitar 

significativas perdas para os estudos memoriais. 

Uma fotografia jornalística descontextualizada pode interferir diretamente na confiabilidade da informação 

contida nessa tipologia documental. Tendo que a descrição passou por um processo de ampliação de sua visão, 

compreendendo as novas necessidades do século XX e incluindo campos de descrição que, além do acesso, busca a 

contextualização dos documentos de arquivo. 

A necessidade de transformações ou evoluções nas áreas que envolvem os tratamentos documentais, entre 

estes o ato de descrever os documentos de arquivo, é bem defendida por Cook (2012), que diz:  

 
No coração do novo paradigma está uma mudança que deixa de visualizar documentos como objetos 

físicos estáticos, e passa a entendê-los como conceitos dinâmicos virtuais; que não mais olha para 

documentos como produtos passivos da atividade humana ou administrativa e considera os próprios 

documentos como agentes ativos na formação da memória humana e organizacional; também muda a 

visão do contexto da criação de registros dentro de organizações hierárquicas estáveis para situá-los 

em redes horizontais fluídas de funcionalidade de fluxo de trabalho (COOK, 2012, p. 4). 

 

Nesse novo contexto defendido por Cook de como compreender os documentos de arquivo e os tratamentos 

dedicados a eles pelos arquivistas, esses devem necessariamente trabalhar com as teorias que envolvem os meios de 

comunicações, jornal, para compreender todo o funcionamento que faz surgir uma reportagem, para então aplicar esse 

conhecimento no desenvolvimento de descrições que atendam, tanto as demandas dos usuários internos, como aqueles 

que acedem aos arquivos jornalísticos para executarem suas investigações. 

Por fim, cabe ressaltar que na Norma Brasileira de Descrição Arquivística, frente às fotografias utilizadas e 

/ou produzidas em meio digital, necessita de alguns ajustes para que atenda devidamente essa tipologia. Esses ajustes 

não significam negar a importância dessa norma, e como salienta Carol Couture “reexaminar não é rejeitar, revisar não 

é demolir” (COUTURE, 2015, p. 148). 

A problematização das fotografias de jornal produzidas em meio digital traz diversas indagações e 

questionamentos aos arquivistas. Desde saber quais as necessidades dos usuários nas redações jornalísticas, quais as 

informações necessárias na recuperação, qual a proveniência desses documentos, dentre outras. Assim, abre-se um 

campo instigante para investigação no campo arquivístico. 
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Resumo: Os arquivos públicos têm como tarefas custodiar, organizar, preservar e difundir a informação, visando especialmente 

garantir o acesso à informação para todo e qualquer cidadão. A necessidade de registrar a informação em diferentes suportes é 

indiciada há milênios na história da humanidade. Contudo, a fotografia como forma de registro de informação é recente, mas tem 

sido apresentada contemporaneamente em determinados contextos como uma importante fonte de pesquisa. Os acervos fotográficos 

de arquivos públicos, por exemplo, podem proporcionar aos usuários informações relevantes de aspectos sociais, históricos, culturais, 

econômicos, entre outros. As fotografias são fontes que podem ter caráter comprobatório e indiciário. Nessa perspectiva, o presente 

estudo objetiva identificar como a literatura da Ciência da Informação tem apresentado o tema do documento fotográfico custodiados 

por arquivos públicos (conceitos; aspectos teórico-práticos referentes ao tratamento técnico, difusão, assim como, local de publicação 

- região; período/ano; e demais aspectos pertinentes). Como procedimento metodológico recorreu-se à revisão sistemática de 

literatura nas bases de dados Brapci, Scopus e BDTD. Dentre os critérios de inclusão e exclusão obteve-se o resultado de três 

publicações de acordo com a proposta do estudo.  

Palavras-chave: Arquivo Público. Fotografia. Documento fotográfico. Revisão Sistemática.  

 

Abstract: Public archives have the task of custodying, organizing, preserving and disseminating information, in particular with a 

view to ensuring access to information for all citizens. The need to record information is indicative of millennia in human history and 

in different media. Photography as a form of recording information is recent, but it has been presented contemporaneously in certain 

contexts as an important source of research. Photographic collections from public archives, for example, can provide users with 

relevant information on social, historical, cultural, economic among other aspects. Photographs are sources that may have evidential 

and evidential character. In this theme, the present study aims to identify how the Information Science literature has presented the 

subject of the photographic document guarded by public archives (concepts; theoretical and practical aspects related to the technical 

treatment, diffusion, as well as, place of publication - region; period/year and other pertinent aspects). The methodological procedure 

used was a systematic literature review in the Brapci, Scopus and BDTD databases. Among the inclusion and exclusion criteria was 

the result of three publications according to the study proposal. 

Keywords: Public archive. Photography. Photographic document. Systematic review. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os arquivos públicos por meio de seus acervos fotográficos podem revelar diferentes informações, como: 

costumes, arquitetura, vestuários, eventos, entre outras coisas, de uma época contemporânea ou não. A partir de 

informações coletadas em acervos fotográficos, podem advir em estudos do passado, novos conhecimentos que 

agreguem o presente e o futuro. 

O documento fotográfico, cada vez mais, faz parte do contexto arquivístico podendo transmitir para qualquer 

pessoa informações contributivas por meio de imagens. Essas imagens, munidas de interpretações, são informações 

concretas de uma visão de mundo e não estão restritas por barreiras como o idioma ou a alfabetização. 

A escolha de arquivo público nesta pesquisa deve-se ao fato de ser uma unidade informacional do Poder 

Público em que documentos e arquivos são conceituados “como instrumento de apoio   administração,   cultura, ao 

desenvolvimento cientìfico e como elementos de prova e informação” ( RASIL, 2019, p. 1). Diante disso, é necessário 

que estes documentos recebam tratamento documental (classificação, avaliação, preservação, descrição, difusão, etc.) 

para que possam ser acessados por qualquer cidadão. 

Surge, então, o interesse científico em pesquisar no corpus da literatura específica informações relacionadas à 

temática: arquivo público e fotografia. Objetiva-se por meio desta pesquisa identificar o que a literatura da Ciência da 

Informação tem apresentado do tema documento fotográfico custodiado por arquivos públicos (conceitos; aspectos 

teórico-

aspectos pertinentes).  

Como método utilizado para alcançar os objetivos desta pesquisa foi realizada uma Revisão Sistemática da 

Literatura (RSL). 



66 

 

Para uma melhor compreensão dos temas abordados neste estudo, discute-se, com apoio na literatura 

arquivística, sobre as temáticas: arquivo público e fotografia como documento arquivístico. 

 

2 ARQUIVO PÚBLICO 

 

Sousa (2003, p. 43) define arquivo como um “lugar onde se depositam os documentos públicos” e que “ali 

permanecem incólumes e podem ser encontrados rapidamente por quem busca”. A norma N R 9578 estabelece o 

arquivo como uma “unidade administrativa cuja função é a de reunir, ordenar, guardar e dispor para o uso conjuntos de 

documentos, segundo os princìpios e técnicas arquivìsticas” (ASSOCIAÇÃO  RASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 1986, p. 2).  

Ainda nessa concepção, Ricoeur (2007, p. 177) elucida que “o arquivo não é apenas um lugar físico e, 

espacial, é também um lugar social”. É uma instituição informacional na qual a sociedade deve ter acesso e o contato 

com os documentos ali disponíveis. 

“O reconhecimento da importância dos documentos para a sociedade foi uma das grandes conquistas da 

Revolução Francesa”, nasce então o Arquivo Público (ROUSSEAU; COUTURE, 1998; SHELLEN ERG, 2006, p. 27). 

Castilho (1991, p. 115) define arquivo público como um “conjunto de documentos acumulados em decorrência das 

funções executivas, legislativas e judiciárias do poder público no âmbito federal, estadual e municipal [...]”.  

Respaldado na Lei n. 8.159, de 08 de janeiro de 1991, arquivo público “[...] são os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito 

Federal e municipal em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias” (BRASIL, 2019, grifo 

nosso).  

Kramer (2017, p.15) salienta que a função dos arquivos públicos atualmente “perpassa a salvaguarda de 

documentos, com a responsabilidade de perpetrar a gestão, a transparência e o acesso às informações como requisito 

para exercer a democracia e a cidadania”. 

Quatro razões são apontadas por Shellenberg (2006) com a intenção de definir a necessidade da criação de 

arquivos públicos: fonte cultural, documentos como fonte de conhecimento e cultura; interesse pessoal, apontado como 

direito de acesso livre a informações a todos os cidadãos; ordem oficial, os documentos essenciais às atividades do 

governo refletindo no crescimento econômico, social e político e, por último, considerada pelo autor a mais importante 

razão, a necessidade de desenvolver a eficiência governamental, com a alta demanda de produção documental nas 

repartições era preciso tomar providências para organizar a informação. 

Frente aos apontamentos, é consenso que se faz mister proteger o patrimônio documental gerado pelo Estado. 

O arquivo traz consigo essa tarefa de custodiar e preservar, a fim de possibilitar a todos o acesso à informação, 

independentemente da natureza ou suporte. 

Na próxima seção, apresenta-se uma síntese sobre a fotografia também como documento arquivístico. 

 

3 FOTOGRAFIA: UM DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO 

 

Na primeira metade do século XIX, é criada a fotografia com o intuito de atender e ampliar o mercado de 

consumo através de imagens. A fotografia é incorporada num processo de transformação econômica, social e cultural, 

iniciado na Europa e logo depois atingindo todos os países (FABRIS, 2009). 

“A fotografia torna-se um elo entre as coisas do mundo e as imagens” (ROUILLÉ, 2009, p. 34). Nesse 

contexto, as instituições também passam a utilizar a fotografia como forma de registrar suas atividades. Nos arquivos, a 

fotografia vem consolidando seu papel como documento arquivístico. Na ideia de Bellotto (2006, p. 36, grifo nosso) 

documento é, “[...] qualquer elemento gráfico, iconográfico, plástico ou fônico pelo qual o homem se expressa. É o 

livro, o artigo de revista ou jornal, o relatório, o processo, o dossiê, a carta, a legislação, a estampa, a tela, a escultura, a 

fotografia [...].” 

Lacerda (2008, p. 290) complementa que o “valor documentário da imagem fotográfica foi socialmente 

construído, uma vez que o resultado da imagem não era reconhecido como representação, mas como canal transparente 

do próprio objeto representado”. Em contraposição, Rouillé (2009, p. 27) explica que o documento fotográfico “não 

sendo em sua natureza um documento”, possui em sua essência um valor documental que deve ser contemplado no 

domínio do processo da verdade. 
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Na literatura arquivística, a discussão a respeito do valor documental da fotografia em arquivos, somado ao 

interesse dos indivíduos por acesso e busca destes gêneros documentais, tem atraído estudos e pesquisas que dialogam 

com a problemática das fotografias custodiadas em arquivos, para a sua defesa ou negação de seu caráter documental 

arquivístico (ROUILLÉ, 2009). “Nos últimos vinte anos, a fotografia deixou definitivamente de ser um mero 

instrumento ilustrativo da pesquisa para assumir o status de documento, uma matéria-prima fundamental na produção 

do conhecimento sobre determinados períodos da história, acontecimentos e grupos sociais” (FILLIPI; LIMA; 

CARVALHO, 2002, p. 11). 

Manini (2009, p. 127), esclarece que “a fotografia só se torna um documento de uso geral, de interesse 

público coletivo e de importância histórica e/ou cultural quando inserida num arquivo”, ou seja, quando permeada pelas 

característica de um documento arquivístico que necessita ser contextualizado e apresentar veracidade; imparcialidade; 

autenticidade; naturalidade; inter-relacionamento; unicidade, conforme apontado por Duranti (1994). 

Portanto, o documento fotográfico arquivístico tem contexto e características específicas e que precisam ser 

consideradas na organização da informação. 

 rascher e Café (2008, p. 05) entendem a Organização da Informação como “[...] um processo que envolve a 

descrição física e de conteúdo dos objetos informacionais. O produto desse processo descritivo é a representação da 

informação, entendida como um conjunto de elementos descritivos que representam os atributos de um objeto 

informacional especìfico”. 

Nesse sentido, a informação contida em uma fotografia pode ser facilmente entendida quando se observa a 

descrição fotográfica, em que aspectos físicos (tamanho, tipo de papel etc.) e conteúdo (data, local, assunto e outros) 

geram a representação dessa informação. Esse produto torna-se fundamental para a recuperação e o acesso à 

informação. Aspectos da fotografia, como: época, região, método, cultura, disciplina, conceitos são aptos de esboçar a 

lente utilizada pelo autor do documento para consolidar aquela informação registrada (GNOLI, 2012). 

Portanto, é essencial que o acervo fotográfico arquivístico receba tratamento adequado e seja reconhecido 

como os demais documentos arquivísticos. 

Na próxima seção são apresentados métodos e análise dos resultados deste estudo. 

 

4 MÉTODOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste estudo, o método disposto foi a Revisão Sistemática da Literatura. “As revisões sistemáticas são 

consideradas estudos secundários, que têm nos estudos primários sua fonte de dados. Entende-se por estudos primários 

os artigos cientìficos que relatam os resultados de pesquisa em primeira mão” (GALVÃO; PEREIRA, 2014, p. 183). 

Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória-descritiva de caráter qualitativo, com levantamento realizado no mês 

de julho de 2019. 

Sampaio e Mancini (2007, p. 85) declaram que, como “qualquer outra investigação cientìfica, uma boa 

revisão sistemática requer uma pergunta ou questão bem formulada e clara”. Logo, a pergunta proposta para a realizar 

este estudo é: “O que a literatura da Ciência da Informação tem apresentado do tema documento fotográfico custodiado 

por arquivos públicos?” 

Na construção da RSL, foram realizadas investigações em publicações científicas online e, nesse processo, 

foi escolhido um tema específico para conceder andamento na atividade. As bases de dados selecionadas para a realizar 

a Revisão Sistemática da Literatura (RSL) foram: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Base 

de Dados Referências de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação (Brapci) e Scopus. 

Os critérios definidos para a seleção das bases foram: BDTD, por ser uma base de dados multidisciplinar que 

contém somente teses e dissertações; a Brapci, porque é uma base específica na área da Ciência da Informação e 

também por ser brasileira; e a Scopus, por ser uma base de dados multidisciplinar que contém conteúdos científicos 

precisos e confiáveis. Na base Scopus os critérios são mais flexíveis para avaliar e aceitar o conteúdo de outros países. 

Dessa maneira encontram-se resultados de trabalhos realizados na Europa e Brasil. 

Para a pesquisa buscou-se criar uma ampla string na tentativa de abranger, na primeira etapa, a maior 

quantidade de trabalhos científicos publicados da área de interesse, sendo, se necessário a utilização de critérios para 

futuras eliminações de publicações.  

Foi definida como string para recuperar as publicações: no idioma inglês (photography AND "public 

archive"); em português (fotografia AND “arquivo público”) e em espanhol (fotografia AND “archivo publico”). Para 
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obter maior resultado a busca foi feita em todos os campos (título, autor, palavras-chave e resumo) e em todas as áreas 

científicas das bases. Não houve recorte temporal, ou seja, todos os trabalhos recuperados foram selecionados. O 

número de trabalhos localizados foi um total de 88 publicações, ver apêndice A.  

Kirtchenahm e Charter (2007) expõem que uma estratégia de busca deve conter uma seleção de critérios de 

inclusão e de exclusão. Como critérios de inclusão foram escolhidos: dissertações, teses e artigos completos; trabalhos 

abordando o tema fotografia e arquivos públicos. 

Para a exclusão de publicações foram definidos critérios, como: obras duplicadas; documentos incompletos, 

rascunhos, documentos de compilação de anais de conferências (proceedings), tutoriais e editoriais; livros e capítulos de 

livros e publicações não acessíveis de forma gratuita. Após os critérios de exclusão o resultado apresentou dez 

publicações para a etapa seguinte. Uma análise criteriosa nos campos: título, resumo, introdução e conclusão dessas 

publicações permitiu identificar justificativas para uma próxima exclusão, como por exemplo: trabalho sem abordar o 

tema arquivo público, trabalho incompleto, livro e publicação que não processou download para leitura. 

Destarte, o resultado das publicações que foram analisadas na terceira etapa foram cinco documentos. Uma 

leitura na íntegra foi realizada a fim de excluir publicações que não condiziam com a temática da fotografia custodiada 

em arquivos públicos. Nesse universo, as publicações de números 66 e 68 (apêndice A), localizadas na base Scopus, 

foram excluídas. O resultado final apresentou três documentos de interesse para esta pesquisa (Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Título da obra, autor, ano local de publicação e assuntos dos documentos 
 

TÍTULO AUTOR/ANO 
LOCAL DE 

PUBLICAÇÃO 

ASSUNTOS DOS 

DOCUMENTOS 

A classificação de documentos 

fotográficos: um estudo em 

arquivos, bibliotecas e museus. 

Albuquerque (2012). Marília, São Paulo. 

Processo de tratamento 

(classificação) e Organização da 

Informação de acervos 

fotográficos). 

O arranjo arquivístico como 

escrita: uma reflexão sobre a 

narrativa em imagens a partir do 

Fundo Pedro Miranda no Arquivo 

Público e Histórico de Ribeirão 

Preto. 

Registro (2005). Marília, São Paulo. 

Organização (arranjo arquivístico); 

Acesso; Fotografia como 

documento histórico e arquivístico.  

A fotografia como documento 

arquivístico e seu lugar nos 

arquivos municipais: o Arquivo 

Público da cidade de Belo 

Horizonte. 

Melo e Parrela 

(2017). 

Florianópolis, Santa 

Catarina. 

Estudo de caso das fotografias, 

como um documento arquivístico, 

custodiadas no Arquivo Público de 

Belo Horizonte (ciclo de vida, 

volume (quantidade), organização 

da informação, acesso, guarda e 

conservação). 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2019). 

 

Informações como: título, autores, assuntos dos documentos, ano e local de publicação foram identificados 

no Quadro 1. Acesso, guarda, preservação e organização da informação em acervos fotográficos são temas presentes 

nas publicações estudadas. 

Importante registrar, que as obras dos autores Registro (2005), Albuquerque (2012), Melo e Parrela (2017), 

abordam o tema organização da informação (OI) em acervos fotográficos custodiados em arquivos públicos. A 

fotografia sob guarda de arquivos públicos, quando tratada nos parâmetros arquivísticos, tornam-se importante fonte de 

pesquisa (podem ter caráter comprobatório e/ou histórico) a qualquer indivíduo. 

No Quadro 2, os conceitos sobre fotografia e arquivo público estão apresentados pelos autores. 
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Quadro 2 – Conceitos relacionado a fotografia e arquivo púbico 
 

CONCEITO FOTOGRAFIA CONCEITO ARQUIVO PÚBLICO 

"[...] são, além de recordações, documentos históricos 

que nos mostram, aliados a outras formas de expressão, 

importantes momentos que devem ser conhecidos para a 

construção de uma determinada memória” 

(ALBUQUERQUE, 2012, p. 21, grifo nosso).  

[...] deve garantir a preservação, a guarda, a 

organização e a disponibilização ao público de toda 

documentação produzida e/ou acumulada no desempenho 

de suas atividades. A garantia, estendida a toda a 

sociedade, de irrestrito acesso aos documentos [...] 

(ALBUQUERQUE, 2012, p. 137 apud MENEZES, 2009, 

p. 116, grifo nosso). 

[...] a fotografia é crível em relação ao referente, atesta, 

portanto, a existência de uma realidade [...] Na 

fotografia, parcialidade é algo que está sempre presente no 

conteúdo da imagem (REGISTRO, 2005, p. 54-55). 

[...] imagem fotográfica configura-se como uma 

importante fonte de informação e de fonte pesquisa 

histórica (REGISTRO, 2005, p.58, grifo nosso) 

[...] sua existência objetiva a prestação de serviços aos 

usuários, se apresenta não apenas como um universo de 

reposição de um passado cultural, mas principal e 

pragmaticamente, como fonte de informações oficiais e 

instrumento de apoio às tarefas de governo. (REGISTRO, 

2005 apud MARINO, 1991, 2-3, grifo nosso). 

Conceituam a fotografia como documento arquivístico, 

visto que estes documentos hoje são utilizados como 

objeto informativo e probatório (MELO; PARRELA, 

2017, grifo nosso) 

[...] são as instituições mais próximas dos cidadãos em 

relação à história das cidades e, portanto, de seus 

habitantes, pois custodiam os documentos que 

fundamentam as narrativas dessa história e comprovam 

direitos (MELO; PARRELA, 2017, p. 439, grifo nosso). 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2019). 

 

Na perspectiva dos autores Registro (2005), Albuquerque (2012), Melo e Parrela (2017), a fotografia é vista 

como um documento importante para fontes de pesquisas informacionais e históricas. Os autores Fabris (2009) e 

Kossoy (2012) explicam que a fotografia é recente no contexto social, entretanto, proporciona à sociedade uma 

possibilidade de construção de visão do mundo, o homem passa ter um conhecimento mais preciso sobre as 

informações que são disseminadas, que até então, eram transmitidas unicamente através do uso escrito, verbal e 

pictórico.  

Nesse contexto, reforça-se a importância que os documentos fotográficos apresentam como fontes 

informacionais. Através das fotografias a sociedade tem a possibilidade de ver e recordar momentos, costumes, 

monumentos, arquiteturas, vestuários, entres conteúdos que são expressados por imagens. 

Contudo, para que os documentos armazenados em arquivos públicos possam ser acessados, é fundamental 

que os mesmos estejam organizados. A organização dos documentos é apontada como uma das funções essenciais que 

ao arquivo público deve garantir no desempenho de suas atividades (ALBURQUERQUE, 2012). 

O conceito de arquivo público é consensual entre os autores deste estudo, que apontam a importância da 

preservação e guarda da documentação, a fim de garantir à sociedade acesso aos documentos (REGISTRO, 2005; 

ALBURQUERQUE, 2012; MELO; PARRELA, 2017). 

De acordo com os autores supracitados, Bellotto (2006) enfatiza que o arquivo também está relacionado ao 

patrimônio cultural e à memória de uma sociedade. A instituição, tanto pública quanto a privada, deve elaborar políticas 

de gestão e acesso documental. Os documentos, sendo eles de suporte analógico ou digital, quando devidamente 

tratados, proporcionam ao cidadão o direito ao acesso informacional facilitado (BELLOTTO, 2006). 

Desse modo, fica evidente a importância da organização e acesso aos documentos custodiados nos arquivos 

públicos. A instituição deve garantir o acesso destas fontes informacionais para a sociedade, como forma de difundir o 

conteúdo armazenado aos usuários. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Diante das definições apresentadas, subentende-se que o arquivo tem papel fundamental na custódia, 

organização, preservação, e difusão da informação à sociedade. O acesso aos documentos possibilita ao cidadão 

fundamentar e comprovar fatos ocorridos no passado. 
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A fotografia está inserida nos mais variados contextos da sociedade, seja para fins, culturais, econômicos, 

políticos, educativos, de pesquisa ou apenas por curiosidade informacional. É certo que o registro fotográfico faz parte 

da sociedade contemporânea e tem atuado de forma considerável nela. 

Há discussões na literatura quanto à natureza do documento fotográfico, entretanto, nos documentos 

recuperados neste estudo, a fotografia é vista como documento arquivístico e, quando assim contextualizada, é 

reconhecida como fonte documental registrada de valor probatório e histórico. 

Os objetivos deste estudo foram alcançados ao apresentar em síntese e com respaldo em autores, pontos 

contributivos sobre a temática de acervo fotográfico custodiados em arquivos públicos. Ainda assim, evidencia-se frente 

ao número de documentos recuperados a necessidade de mais pesquisas voltadas a este tema, bem como possíveis 

aprofundamentos. 
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Apêndice A – Lista das publicações localizadas na RSL 
4
 

 

  TÍTULO ANO BASE 

1 "A assistência ao idoso no Lar Padre Euclides de Ribeirão Preto/SP nas décadas de 1910 a 1950". 2003 BDTD 

2 
“TENHO A HONRA DE INFORMAR QUE AQUELE ALEMÃO É UM SÚDITO DO EIXO”: 

TENSÕES ENTRE ALEMÃES E BRASILEIROS EM UNIÃO DA VITÓRIA E PORTO UNIÃO NO 

ESTADO NOVO 

2017 BDTD 

3 A cidade de São José do Rio Pardo e as moradias do Centro Histórico (1865-1940) 

2006 BDTD 

4 A classificação de documentos fotográficos: um estudo em arquivos, bibliotecas e museus  

2012 BDTD 

5 A construção da imagem dos parques infantis de Ribeirão Preto das décadas de 1950 e 1960  

2015 BDTD 

6 A educação da mulher norte-riograndense segundo Júlia Medeiros (1920-1930) 

2005 BDTD 

7 A odisseia das roupas de D. Pedro II: dos guarda-roupas imperiais às arcas do Museu Mariano Procópio  

2015 BDTD 

                                                      
4
 Foram selecionadas para pesquisa as publicações de número 4, 31 e 88. 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UEPG_e6f91afb777834df6272434568f54da6
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UEPG_e6f91afb777834df6272434568f54da6
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UEPG_e6f91afb777834df6272434568f54da6
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USP_d08cb7053246cdaa3cf5044e232b4b03
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNSP_a20f154ee0ce10798d86f7766edf12fa
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USP_f75003f8a0f05f7a9cdecf61eec2a36b
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFRN_549332d637da69a688c779719feae3b8
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFJF_9c62bc4f648c65a5d3f18547af535fe3
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8 A prática docente de Myriam Coeli na década de 1960 2005 BDTD 

9 Vocabulários visuais aplicados à detecção de edifícios em fotografias históricas  2009 BDTD  

10 Arquitetura da água em Salvador: legibilidade na preservação de fontes e chafarizes públicos  

2018 BDTD 

11 As mudanças da educação do RN nos idos de 1950 e 1960 :a prática de Lia Campo  

2005 BDTD 

12 As mulheres no trabalho e o trabalho das mulheres: um estudo sobre as trabalhadoras fumageiras do 

recôncavo baiano 

2012 BDTD 

13 As mulheres no trabalho e o trabalho das mulheres: um estudo sobre as trabalhadoras fumageiras do 

recôncavo baiano 

2006 BDTD 

14 Bandeiras vermelhas nas ruas da cidade!: comunismo e espaço público em Belo Horizonte ( 1945 -1951) 

2007 BDTD 

15 
Centro Educacional de Formação do Magistério Primário de Caicó: as ideias anisianas nos sertões do 

Seridó 

2018 BDTD 

16 Comércio e memória urbana: um estudo do bairro de Campinas em Goiânia  

2018 BDTD 

17 Das tendas às telhas: a educação escolar das crianças ciganas da praça Calon-Florânia/RN 2012 BDTD 

18 Descrição arquivística da fotografia do arquivo pessoal de Rui Barbosa: informação e memória  

2018 BDTD 

19 As mudanças da educação do RN nos idos de 1950 e 1960 :a prática de Lia Campos  

2005  BDTD 

20 
Matemáticas elementares na Escola Normal de Natal legislação, programas de ensino, material didático 

(1908-1970)  

BDTD 

21 Do Largo de Nazaré à Praça Santuário: as transformações entre 1982 e 2015 2015 BDTD 

22 Duplo nó: mulheres no Hospital Psiquiátrico Pinel de Pirituba (1929-1940) 

2011 BDTD 

23 Entre bandeiras, árvores e bonecas: festas em escolas públicas primárias de Minas Gerais (1906-1930)  

2009 BDTD 

24 Escola Técnica de Comércio de Itabaiana: a formação de profissionais contabilistas (1967-1978) 

2014 BDTD 

25 Estratégias como Práticas Sóciodiscursivas em uma Universidade Pública: uma abordagem crítica 2016 BDTD 

26 Hospitalidade pública: o caso da Praça Gustavo Teixeira em São Pedro, SP  

2018 BDTD 

27 Ideário Republicano nos Campos Gerais: a criação do Grupo Escolar Conselheiro Jesuíno Marcondes 

(1907) 

2010 BDTD 

28 Lutas de indígenas da Bahia: caminhos para a aprendizagem e difusão do conhecimento no ensino 

fundamental.  

2018 BDTD 

29 Matemáticas elementares na Escola Normal de Natal legislação, programas de ensino, material didático 

(1908-1970) 

2016 BDTD 

30 Memórias, deslocamentos, lutas e experiências de um exilado espanhol: Pedro Brillas (1919-2006) 

2017 BDTD 

31 O arranjo de fotografias em unidades de informação: fundamentos teóricos e aplicações práticas a partir do 

Fundo José Pedro Miranda do Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto 

2005 BDTD 

32 Os parques infantis de Ribeirão Preto: um estudo sobre a sua implantação  

2016 BDTD 

33 Presença de alunos negros no ensino profissionalizante na primeira república em Cuiabá 2012 BDTD 

34 Sistemas de informação multimídia na preservação de acervos permanentes  

2003 BDTD 

35 Tempo Capturado: A Transformação do olhar na representação do Centro de Vitória a partir do Acervo 

Fotográfico do Arquivo Público Municipal 

2012 BDTD 

36 Traços de compaixão e misericórdia na história do Pará: instituições para meninos e meninas desvalidas no 

século XIX até início do século XX  

2010 BDTD 

37 Um painel com cangalhas e bicicletas: os (des)caminhos da modernidade no alto sertão da Bahia (Caetité, 

1910-1930) 

2012 BDTD 

38 Vocabulários visuais aplicados à detecção de edifícios em fotografias históricas 

2009 BDTD 

39 A escola de aprendizes artífices de natal: república, trabalho e educação (1909 1942) 2008 BDTD 

40 Lutas de indígenas da Bahia: caminhos para a aprendizagem e difusão do conhecimento no ensino 

fundamental. 2018 
BDTD 

41 Das tendas às telhas: a educação escolar das crianças ciganas da praça Calon-Florânia/RN 2012 BDTD 

42 
Centro Educacional de Formação do Magistério Primário de Caicó: as ideias anisianas nos sertões do 

Seridó 218 
BDTD 

43 Imago Mundi‟  ibliography: (of literature,” mainly published in 1971-1973.) 1975 SCOPUS 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFMG_a0235cf69c4c092ca3302a330c7bf6b8
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFBA-2_1d2331fd7993650914594b074a3e5d3c
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFRN_78bcfade3d5fd602bcbc5334291a1486
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFBA-2_4e2374435ea7337c43dc09a141233674
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFBA-2_4e2374435ea7337c43dc09a141233674
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UPM_a1027aeaa70425764d85d00678a6f0c6
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UPM_a1027aeaa70425764d85d00678a6f0c6
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFMG_90b00ee23a923d57f1b4db76d2a03fde
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFRN_2a6c33c88c28b43e7a363502a80ebb20
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFRN_2a6c33c88c28b43e7a363502a80ebb20
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFG_74a1d17d1f144789bf7c92aeb372a7c4
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFBA-2_9a0c5d7d33ba22bb00b93addbd07c0a9
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFRN_fc09d5be3428a27ae4172928a74816ce
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFRN_8a829b5a0f5d3df40921f0d67caa2d8a
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFRN_8a829b5a0f5d3df40921f0d67caa2d8a
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_SP-1_104f732409f67c41960414854c0c16db
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFMG_3652296703081fb92447b1a94ddf6460
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFS-2_de182e40fe337b6e1a6c02d3a609abe4
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USP_9d85d9891ed2da5dac19a4b25418a924
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UEPG_4733c55570f7b27ddc271700266e6524
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UEPG_4733c55570f7b27ddc271700266e6524
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFBA-2_ae3485fcf21e820c5bcc3df003d33010
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFBA-2_ae3485fcf21e820c5bcc3df003d33010
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFRN_8a829b5a0f5d3df40921f0d67caa2d8a
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFRN_8a829b5a0f5d3df40921f0d67caa2d8a
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_SP-1_0b196ee51a7d64bdf86d05152f5420a3
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNSP_e7dc846e51828915cc35ee28447f5ecc
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNSP_e7dc846e51828915cc35ee28447f5ecc
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USP_426912046f297e89cb5ec34c6a040dcf
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFMG_4b8164bba1739571b81326fedd20c418
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFES_b1748b94ee3e8c93fa0b09e48d9640b9
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFES_b1748b94ee3e8c93fa0b09e48d9640b9
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_SP-1_994e571349c035e4a3e64b4774398891
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_SP-1_994e571349c035e4a3e64b4774398891
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNSP_a620c9c53da81b9a76421f09cf6ea5d6
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNSP_a620c9c53da81b9a76421f09cf6ea5d6
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFMG_a0235cf69c4c092ca3302a330c7bf6b8
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44 Past imperfect? reflections on the evolution of Canadian federal government records appraisal 2013 SCOPUS 

45 Past imperfect (l'imparfait): Mediating meaning in archives of art 2006 SCOPUS 

46 Open secrets, open justice 2015 SCOPUS 

47 Processing the Past: Contesting Authorities in History and the Archives 2011 SCOPUS 

48 Toward using citizen scientists to drive automated ecological object detection in aerial imagery 2017 SCOPUS 

49 Looking for blackness: Considerations of a researcher's paradox 2003 SCOPUS 

50 Convergence, connectivity, ephemeral and performed: new characteristics of digital photographs 2014 SCOPUS 

51 An imperial gift 1986 SCOPUS 

52 The archive(s) is a foreign country: Historians, archivists, and the changing archival landscape 2011 SCOPUS 

53 Fashionable nonsense or professional rebirth: Postmodernism and the practice of archives 2001 SCOPUS 

54 Macroappraisal in theory and practice: Origins, characteristics, and implementation in Canada, 1950-2000 2005 SCOPUS 

55 M. O. hammond of toronto: Canadians, colonials, and public taste 1994 SCOPUS 

56 Trophy, evidence, document: appropriating an archive film from Liepaja, 1941 2016 SCOPUS 

57 Defamiliarizing the aboriginal: Cultural practices and decolonization in Canada 2004 SCOPUS 

58 Photographic heritage and Web 2.0: The Flickr: The Commons experience 2011 SCOPUS 

59 History, heritage, and colonialism: Historical consciousness, Britishness, and cultural identity in New 

Zealand, 1870-1940 2015 
SCOPUS 

60 Mobile identities: Photography, smartphones and aspirations in urban Nigeria 2019 SCOPUS 

61 Earth into property: Colonization, decolonization, and capitalismo 2010 SCOPUS 

62 Archives, memory, and interfaces with the past 2002 SCOPUS 

63 DICER1 Syndrome: Characterization of the Ocular Phenotype in a Family-Based Cohort Study 2019 SCOPUS 

64 Practice theory: a new approach for archival and recordkeeping research 2017 SCOPUS 

65 Storyable Images: Manfred  eier‟s Private-to-Public Archive 2016 SCOPUS 

66 Air power‟s visual legacy: Operation Orchard and aerial reconnaissance imagery as ruses de guerre 2015 SCOPUS 

67 Locating memory: Photographic acts 2006 SCOPUS 

68 Residency 2010 SCOPUS 

69 The great war, archives, and modern memory 1998 SCOPUS 

70 From album to archive: Context, meaning, and two photographic albums from an India mission 2008 SCOPUS 

71 Seeing archives: Postmodernism and the changing intellectual place of archives 2002 SCOPUS 

72 Another side of William Notman 1986 SCOPUS 

73 The National Archives of Canada 1996 SCOPUS 

74 The „little wanzer‟ 1986 SCOPUS 

75 Ned hanlan: Portrait of a sports hero 1987 SCOPUS 

76 Archives, records, and power: The making of modern memory 2002 SCOPUS 

77 Leber Congenital Amaurosis Associated with Mutations in CEP290, Clinical Phenotype, and Natural 

History in Preparation for Trials of Novel Therapies 2018 
SCOPUS 

78 The Yale Center for British Art: The Photograph Archive and Iconographic Access 1980 SCOPUS 

79 A suggested 12-m telescope optical system configuration for China 2016 SCOPUS 

80 What is recorded is never simply 'what happened': Record keeping in modern organizational culture 2002 SCOPUS 

81 "Fit for Citizenship": Scouting and the centennial celebrations of 1967 2018 SCOPUS 

82 Insights into the Commons on Flickr 2010 SCOPUS 

83 MBIR: A cryo-ET 3D reconstruction method that effectively minimizes missing wedge artifacts and 

restores missing information 2019 
SCOPUS 
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84 O arranjo arquivístico como escrita: uma reflexão sobre a narrativa em imagens a partir do Fundo Pedro 

Miranda no Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto 2006 
Brapci 

85 Memória do Arquivo Público do Estado da Bahia: 1890-1984 
2013 

Brapci 

86 Catálogo onomástico das imagens fotográficas identificadas em livros no acervo da biblioteca apoio e 

divulgação cultural 2002 
Brapci 

87 Editorial 2017 Brapci 

88 A fotografia como documento arquivístico e seu lugar nos arquivos municipais: o arquivo público da 

cidade de belo horizonte 2017 
Brapci 
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Transcrição e Digitalização dos manuscritos da Colônia de Blumenau do século XIX 

– acervo que integra o setor de obras raras da Biblioteca Universitária da UFSC 
Transcription and Digitization of manuscripts of the 19th Century Blumenau Colony - collection that 

integrates the rare works sector of the UFSC University Library 
 

 

Glaucia da Silva, Universidade Federal de Santa Catarina, lauciasilvat@gmail.com 

Aline Carmes Krüger, Universidade Federal de Santa Catarina, aline.kruger@ufsc.br 

 

 

Resumo: O presente estudo tem por objetivo apresentar a “Conservação, transcrição e digitalização dos manuscritos da 

Colônia de Blumenau do século XIX – acervo que integra o setor de obras raras da Biblioteca Universitária da 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC”. Para o alcance do objetivo foi feito uma pesquisa bibliográfica, 

utilizado o método comparativo documental e as Normas Técnicas para Transcrição e Edição de Documentos 

Manuscritos. O processo de digitalização está sendo realizado em parceria com o Arquivo Central da UFSC. 

Primeiramente foi realizada a higienização e organização dos documentos em ordem cronológica, bem como a 

confecção de pastas em material adequado para acondicionamento dos manuscritos. Após, foi dado inicio ao processo 

de transcrição, medição e averiguação do estado de conservação do acervo. Em relação a transcrição paleográfica, a 

maior dificuldade encontrada foi a identificação dos sobrenomes dos colonos alemães citados nos textos das cartas. 

Outra dificuldade está relacionada à identificação de abreviaturas e siglas, pois algumas não constam nos dicionários 

especializados. Os manuscritos, na sua maioria assinados por Hermman Blumenau, fundador da Colônia, informam a 

respeito do modo de vida na época e das dificuldades encontradas para se restabelecer neste local. A partir do conteúdo 

dos manuscritos, verificou-se a importância da Paleografia para preservação e disseminação deste acervo e da história 

local, dada a relevância da imigração alemã para a povoação da região onde hoje está situada a cidade de Blumenau.  

Palavras-chave: Transcrição. Paleografia. Colônia Blumenau. Digitalização. Repositório UFSC. 

 

Abstract: This study aims to present the “Conservation, transcription and digitization of manuscripts of the 19th 

Century Blumenau Colony - collection that integrates the rare works sector of the Library of the Federal University of 

Santa Catarina - UFSC”. In order to reach the objective, a bibliographic study was done, using the comparative method 

and the Technical Standards for Transcription and Editing of Manuscripts. The digitization process is being undertaken 

in partnership with UFSC Central Archive. First, the cleaning and organization of the documents in chronological order 

was done, as well as the assembly of folders in appropriate material for the packaging of the manuscripts. Subsequently, 

the process of transcription, measurement and verification of the conservation status of the collection was initiated. 

Concerning paleographic transcription, the utmost difficulty encountered was the identification of German surnames of 

the settlers mentioned in the letter. Additional difficulty is associated to the identification of abbreviations and 

acronyms, as some of them are not in the specific dictionaries. The manuscripts, mostly signed by Hermman Blumenau, 

founder of the Colony, inform about the way of life at the time and the difficulties encountered in reestablishing life in 

this place. From the content of the manuscripts, it was verified the importance of Paleography for the preservation and 

dissemination of this collection as well as the local history, given the relevance of German immigration to the 

population of the region where the city of Blumenau is settled today.  

Keywords: Transcription. Paleography. Colony Blumenau. Document scanning. UFSC repository. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A preservação da memória e do patrimônio histórico cultural representado nos arquivos, museus e bibliotecas 

merece cada vez mais atenção na atualidade, dado a importância da transmissão da nossa herança cultural para as 

futuras gerações. A formação desta memória perpassa um processo histórico significativo que deve, portanto, ser 

conhecido e disseminado. Desta forma, apresentamos o desenvolvimento de um trabalho de conservação, transcrição 

paleográfica e digitalização da coleção de manuscritos referente à Colônia de Blumenau do século XIX, acervo 

disponível no setor de obras raras da Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina (BU/UFSC).  

O setor de obras raras da BU/UFSC detém em seu patrimônio um acervo documental de manuscritos ainda 

inéditos no que diz respeito a sua transcrição e disseminação. Os manuscritos aqui tratados pertencem ao acervo de 

correspondências da colônia alemã de Blumenau, Santa Catarina, do século XIX. Estes documentos integram o Acervo 

Catarinense de Originais Manuscritos (ACOM). O trabalho de conservação, transcrição e digitalização destes 
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documentos irá permitir um melhor acesso e interpretação dos mesmos para os pesquisadores e proporcionar um 

conhecimento da história, da língua e da forma de escrita na época do registro documental. 

O objetivo desta pesquisa é apresentar os procedimentos realizados no processo de conservação, transcrição 

paleográfica e digitalização dos manuscritos da Colônia de Blumenau, que integram o acervo de obras raras da 

Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina.  

O primeiro passo no desenvolvimento metodológico consistiu na transcrição paleográfica dos manuscritos, 

que foi realizada linha a linha, seguindo as estruturas existentes no documento, e se fez uso das Normas Técnicas para 

Transcrição e Edição de Documentos Manuscritos, que oferece diretrizes e convenções para a padronização das edições 

paleográficas. Para que seja possível o uso dos documentos no futuro, seja por razões administrativas ou como fonte 

para pesquisa, foi necessário a realização de ações de conservação nos documentos. Deste modo, os documentos 

permanecerão no seu melhor estado físico e suas informações estarão acessíveis. Na sequência, o processo de 

digitalização está sendo realizado em parceria com o Arquivo Central da UFSC utilizando a equipe de técnicos e os 

equipamentos específicos do Serviço de Digitalização e Microfilmagem de Documentos (SDMD) da Coordenadoria de 

Arquivo Central (CARC). O processo de digitalização atende a legislação vigente e as diretrizes e normas do Arquivo 

Nacional/Conarq.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

A Biblioteca Universitária da UFSC detém em seu acervo um conjunto documental de manuscritos e realiza a 

Gestão documental dos mesmos, entendendo a Gestão de Documentos de uma forma ampla, referindo-se a todo o 

tratamento concedido ao documento, desde a criação até a preservação, quando considerado histórico
5
. Os manuscritos 

aqui analisados compõem o conjunto documental da Colônia alemã de Blumenau do século XIX constituem-se de um 

arquivo permanente, que se conserva em razão de seu valor histórico e documental. A conservação, transcrição 

paleográfica e digitalização dos manuscritos da Colônia de Blumenau do século XIX têm como objetivo reestabelecer o 

material dos danos já ocorridos e disponibilizá-lo para pesquisa por meio da transcrição e digitalização. O material 

original será acondicionado, limitando sua manipulação, sendo acessado para futuras exposições e/ou divulgações, 

priorizando sua preservação para gerações vindouras. 

O principal objetivo da reunião de documentos em um órgão central é torná-lo acessível e colocá-lo à 

disposição dos usuários a experiência do passado. A necessidade de priorizar estes manuscritos se deve a não 

catalogação dos mesmos, à fragilidade dos suportes empregados, às evidências da necessidade de prevenir e deter as 

ações degenerativas, principalmente àquelas relacionadas à manipulação dos documentos; o reconhecimento do 

apagamento das informações nos suportes; bem como a demanda de consulta por parte de pesquisadores. 

Tendo em vista a fragilidade do suporte empregado, as degradações e os danos já ocorridos, a perspectiva de 

exposição e disponibilização da coleção para o público acadêmico e a comunidade em geral, são necessárias ações 

imediatas de conservação, transcrição e digitalização dos documentos. 

 

2.1 CONSERVAÇÃO  

 

Para impedir que os documentos não se percam é importante que ocorra a gestão documental desde o 

nascimento até a destinação final do documento. 

Dentro dos procedimentos e operações técnicas da gestão documental está a preservação e a conservação, que 

são atividades desenvolvidas com o objetivo de prolongar a vida do documento sem que ele se torne inacessível ou 

inutilizável por conta do seu estado físico.  

É importante ressaltar que as ações de preservação precisam ser realizadas desde o nascimento do arquivo, 

não se deve esperar o documento apresentar sinais de danos para empregar atividades de conservação. É preciso 

conscientizar as instituições e a população sobre a importância de se preservar os documentos que contam a nossa 

história para as futuras gerações 

Cassares (2000, p. 12) define conservação como “um conjunto de ações estabilizadoras que visam 

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

                                                      
5
 Sobre documentos históricos em Bibliotecas, ver: MARQUES, Luciana Bergamo. Documentos históricos de bibliotecas 

universitárias do Rio Grande do Sul: no encalço da realidade de preservação. 2018. 115 p. Disponível em: 

http://www.bu.ufsc.br/teses/PCIN0185-D.pdf. 
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especìficos (higienização, reparos e acondicionamento)”. Para Spinelli,  randão e França (2011, p. 4) a conservação é 

dividida em duas categorias, a preventiva e reparadora: 

 
Conservação preventiva: um conjunto de medidas e estratégias administrativas, políticas e 

operacionais que contribuem direta ou indiretamente para a conservação da integridade dos acervos e 

dos prédios que os abrigam. São ações para adequar o meio ambiente, os modos de acondicionamento 

e de acesso, visando prevenir e retardar a degradação. 

Conservação reparadora: toda intervenção na estrutura dos materiais que compõem os documentos, 

visando melhorar o seu estado físico. 

 

Pavesi e Rosa (2014) falam que a importância, o cuidado, a proteção e a conservação de patrimônios 

documentais, são bens inestimáveis para a reconstituição das diferentes memórias construídas ao longo dos séculos pela 

humanidade. Pavesi e Rosa (2014, p. 867) ainda colocam que: “A Conservação da memória documental é importante 

para a geração de conhecimento em qualquer área de pesquisa, pois a informação é inerente ao ser humano e necessária 

para o desenvolvimento de pesquisas, seja qual for a necessidade que instigou a procura por esses registros históricos.” 

As questões relacionadas à conservação são de fundamental importância não apenas pela permanência física 

do documento, mas pela potencialidade desse, enquanto documento histórico. Sendo que, por meio da conservação a 

matéria original permanece íntegra, possibilitando a apreciação estética sem nenhum comprometimento por perda de 

material original. Os manuscritos aqui estudados foram produzidos em papel de uso corrente, sendo que estes devido à 

fragilidade, ao envelhecimento natural e ações de fatores químicos, físicos decorrentes do meio ambiente, apresentam 

problemas na conservação da informação registrada. A maioria apresenta certa acidez propiciando a hidrólise ácida, o 

que acelera o seu envelhecimento. E é conhecido que fatores externos, como a temperatura, umidade relativa, a 

luminosidade e outros agentes degradadores, mesmo quando controlados, não impedem o envelhecimento natural dos 

materiais orgânicos. A conservação preventiva, por meio da observação constante e a ação de conservação curativa são 

necessárias para que o registro histórico seja preservado e intervenções restauradoras não sejam necessárias. Desta 

forma, torna-se urgente a conservação, transcrição e digitalização dos documentos manuscritos da Colônia de 

Blumenau, para que as informações sejam disponibilizadas em outro suporte e os originais sejam acondicionados em 

material adequado para sua preservação. 

A seguir listamos algumas ações que foram desenvolvidas no que se refere à conservação: exame detalhado 

do estado de conservação dos documentos; preenchimento de ficha de diagnóstico de conservação; higienização com 

trincha e o acondicionamento dos documentos.  

A climatização do ambiente, o controle da luminosidade natural e artificial, do ataque biológico, juntamente 

com o manuseio correto e sistemas de segurança contra roubo e incêndio são ações fundamentais para preservação dos 

acervos. Desta forma, os fatores de degradação extrínsecos ao documento são controlados e os intrínsecos ao processo 

de fabricação são minimizados, prolongando a vida útil dos mesmos. 

 

2.2 PALEOGRAFIA  

 

É muito comum um pesquisador que está no início de sua pesquisa, ou que nunca teve contato com um 

documento manuscrito antigo, ao se deparar com um, ficar arrebatado pelo deslumbramento que um documento antigo 

pode nos provocar, ou muito assustado, inseguro em poder tocá-lo ou mesmo lê-lo. É natural que um documento 

aparentemente ilegível, espante o leitor. O exercício paleográfico realizado com calma, cautela e empenho, pode tornar 

um documento ilegível em documento legível, despertando o interesse no desconhecido, decifrando histórias 

respeitáveis e possibilitando o acesso à informação. Em síntese, a Paleografia abrange a história da escrita, a evolução 

das letras, bem como os suportes da escrita e os instrumentos de escrever. Segundo Berwanger e Leal (2008), a 

Paleografia é o estudo técnico de textos antigos, na sua forma exterior, que compreende o conhecimento dos materiais, 

instrumentos para escrever, a história da escrita e a evolução das letras, objetivando sua leitura e transcrição. 

A prática de ler manuscritos antigos requer muita leitura e muito aprendizado, pois precisamos conhecer não 

somente o tipo de letra da época em que o documento foi escrito, mas também a época em que o documento foi 

elaborado, o momento histórico em que o mesmo foi produzido. Para a análise paleográfica devemos observar à base da 

escrita, a tinta, a grafia das palavras, a caligrafia, a pautação, os parágrafos, a pontuação, a numeração, bem como 

eventuais tentativas de adulteração do documento, entre outros aspectos.  

Os documentos aqui analisados são manuscritos da Colônia de Blumenau dos anos de 1865 a 1882, na sua 

maioria assinados por Hermman Blumenau. São documentos enviados ao presidente da Província de Santa Catarina 
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comunicando os modos de vida na Colônia, as necessidades de subsistências, relatórios dos trabalhos realizados, 

informações sobre arrecadações, solicitações de pagamentos, entre outros.  

São documentos textuais que tem como suporte o papel. Estão organizados de maneira cronológica, podendo 

ser escritos em frente e verso ou em mais de uma folha. A medição aproximada da maioria deles é de 33,0 x 22,0cm. 

O material utilizado na escrita foi a pena de ave, ou a pena de aço, ambos recursos de grafia que existiam no 

século XIX, que possibilitam o traçado fino e o uso de tinta. Os manuscritos apresentam uma escrita humanística 

cursiva intermediária, pertencente a corrente do final do século XIX (CONSTANTE; FAJARDO; RICHTER, et al., 

2010). Esta escrita é derivada da humanística redonda e da gótica florentina cursiva, e apresenta uma inclinação 

pronunciada, com as letras ligadas umas as outras, o que atribui velocidade a escrita (FETTER; LIMA, [s.d.]).  

Acioli (2003 apud ANDRADE, 2009) afirma que os diferentes tipos de letras utilizados no Brasil entre os 

séculos XVIII e XIX formam um conjunto único, que pouco difere da utilizada nos dias atuais, o que facilita a leitura 

dos manuscritos do período. 

A inclinação da grafia do manuscrito é à direita (destrógera), com traçados finos e um tamanho de letra 

médio, sendo possível identificar as maiúsculas por serem maiores e com uma forma diferenciada. O peso da mão sobre 

o documento é equilibrado, não contendo assim muitas marcas de tinta ou engrossamento das letras. O traço fino, a 

consistência da escrita e o tamanho das letras sugerem que os redatores apresentam certo grau de instrução.  

A caligrafia da maioria dos documentos é de certa forma clara e com letras bem pronunciadas, porém em 

alguns deles se apresenta bastante confusa e ilegível. Os manuscritos apresentam abreviações em seus textos, o que 

muitas vezes causou dificuldade de entendimento por não ser possível encontrar seu significado em dicionário 

específico. Abaixo listamos alguns exemplos de abreviaturas encontradas nos textos:  

 

a.c. - ano corrente 

br. corr. - braças correntes 

br. cub. - braças cubicas 

cath - cathólica 

Cias - Companhias 

Dmo - Digníssimo 

Dor - Doutor 

evang - evangélica 

Exmo - Excelentíssimo 

id. - idem  

Illmo - Ilustríssimo 

pos corr. - palmos correntes 

pos םos - palmos quadrados 

pa - para 

p. p. - próximo passado 

Snr - Senhor 

Sa Exa - Sua Excelência  

thesa - thesouraria 

trab. - trabalhador  

Va Exa - Vossa Excelência 

 

Os documentos, por se tratarem de manuscritos datados do século XIX, evocam em suas escritas palavras 

com grafias diferentes da gramática brasileira atual, como por exemplo: Deos, Directoria; Commercio, Thesouraria, 

Effectivo, huma. Além dos valores monetários não mais utilizados nos dias atuais. Ressalta-se que a inexistência de 

uma norma para a escrita, acarretava que os manuscritos do período apresentassem grafias variáveis e com traços de 

oralidade.  

Vimos, portanto, que a Paleografia tem assim um papel significativo na construção da história e da memória, 

uma vez que oferece ferramentas para a compreensão de manuscritos antigos e suas complexas interpretações. No 

quadro da Ciência da Informação a Paleografia não pode dispensar-se como ferramenta para a compreensão do processo 

gerador da Informação.  
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2.3 DIGITALIZAÇÃO  

 

O processo de digitalização atende a legislação vigente e as diretrizes e normas do Arquivo Nacional/Conarq, 

considerando a tipologia documental e a especificidade dos documentos. Para esta etapa foi respeitado a Resolução nº 

31, de 28 de abril de 2010 que dispõe sobre a adoção das Recomendações para Digitalização de Documentos 

Arquivísticos Permanentes. Para manuscritos sem a presença de cor a captura digital foi de resolução mínima de 300 

dpi, escala 1:1, com margem preta de 0,2cm ao redor do documento, 8 bits, modo tons de cinza.  

 

2.4 REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL UFSC  

 

A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) tem revolucionado o método de coletar, produzir e 

disseminar a informação, mudando gradativamente a forma como as instituições acessam e lidam com a informação. Os 

documentos da Colônia de Blumenau do século XIX são convertidos do suporte papel para o digital visando o acesso e 

a preservação. Assim, juntamente com o setor de obras raras da BU/UFSC faz-se o processo de indexação e 

disponibilização do documento original em arquivo digital PDF/A e imagem TIFF, acompanhado de sua transcrição 

paleográfica, também em arquivo PDF/A, no Repositório Institucional da UFSC, na coleção “ACOM – Acervo 

Catarinense de Originais Manuscritos”, que encontra-se subordinada   comunidade “Manuscritos” e a comunidade 

“ iblioteca Universitária”. Para tanto, são definidos os metadados a serem utilizados e padronizadas as informações que 

são inseridas. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

A preservação da memória e do patrimônio histórico cultural tem cada vez maior relevância na atualidade, 

dado a importância da transmissão da nossa herança cultural para as futuras gerações. O fundo documental do Setor de 

Obras Raras da Biblioteca Universitária da UFSC é uma ampla fonte de informação para a pesquisa histórica, 

arquivística e paleográfica. Este patrimônio pode ser utilizado como documento historiográfico, bibliográfico, 

arquivístico, cultural, bem como análise da produção e processo gerador de informação. Através da utilização dos 

acervos preservados e contextualizados, objetiva-se a integração do individuo com o mesmo. Apesar de ser 

compreensível a vida perene da matéria, a conservação tem por objetivo o prolongamento da sua vida útil, em função do 

caráter insubstituível dos documentos.  

Identificar “os modos de ler e escrever” um documento é importante para a análise dos mesmos. E é somente 

o estudo e a prática diária e o contato constante com os documentos que permitirá o seu entendimento e sua transcrição 

efetiva. Podemos aqui listar uma série de dificuldades encontradas durante o exercício de transcrição: o não 

reconhecimento do tipo de letra, as diversidades nas formações de palavras e chaves, expressões e abreviaturas não 

usuais nos dias de hoje (sendo que muitas delas não se encontram em dicionário especializado), o estado de conservação 

do papel ou da tinta.  

O acervo documental é um registro histórico de grande efeito. Torna-se possível, portanto, a leitura da cultura 

local a partir destes documentos. Dessa forma, espera-se que a BU/UFSC possa disponibilizar aos usuários a transcrição 

e a digitalização dos documentos com segurança, proporcionando o acesso à informação deste acervo.  

Finalmente, entende-se que as ações aqui realizadas e apresentadas estão em concordância com uma 

adequada política de conservação preventiva, indispensável ao pleno desempenho das atividades inerentes à natureza 

desta instituição. Sua realização possibilita que a totalidade dos manuscritos da Colônia de Blumenau do século XIX, 

tenha sua integridade físico-estética preservada. 
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