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Epígrafe
Os arquivos são ao lado dos museus e das bibliotecas, órgãos formadores de lastro cultural viabilizador do
processo de interação entre as gerações do passado com a do presente e, destas, com as do futuro. Essas
entidades documentárias são repositórias da memória da humanidade.
Arquivo é um conjunto (não coleção) de documentos de qualquer natureza, produzidos e/ou recebidos por
uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, orgânica e sistematicamente acumulados em razão de
suas funções e atividades, e preservados a título de referência, prova e fonte de pesquisas.
A arquivologia abrange ciência e estudo e a arquivística, procedimentos e técnicas relacionados aos
arquivos.
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GESTÃO DE DOCUMENTOS

Quem não
conhece a
história está
condenado a
repetir seus
erros.

Paul Preston
Fonte: http://noticias.r7.com/brasil/noticias/

ARQUIVO, ARQUIVOLOGIA E ARQUIVÍSTICA

1 Embasamento

É recomendável que a leitura deste documento seja antecedida de consulta à Sugestão Técnica
09 – Classificação Geral dos Arquivos, tendo em vista facilitar a compreensão da natureza das
entidades organizacionais mantenedoras dos acervos; do conhecimento do conteúdo
programático relativo ao estudo e à pesquisa do ramo do saber; e do domínio das atividades
técnicas a serem aplicadas à produção, gestão e preservação dos documentos.
A eminente arquivista espanhola Antonia Herédia Herrera (l983) discorre que “os arquivos estão
vinculados à história do homem. A entrada do arquivo à história foi demarcada com a aparição do
primeiro testemunho escrito, e a partir deste momento, os arquivos passaram a ter lugar de
destaque no acontecer da humanidade. Os arquivos nascem como uma necessidade da vida
pública e privada: são a memória de uma e de outra. É certo que durante muitos anos os arquivos,
face às duas finalidades que lhes são inerentes, desempenham quase que exclusivamente a de
servir de garantia de direitos. A finalidade científica, a de servir de fontes da história, virá depois”.
São marcos relevantes relacionados à estruturação do sistema nacional de arquivo e à definição
de política nacional de arquivos públicos e privados:
 1838 – Em 02.01.1838, através do regulamento nº 2, foi normalizado o art. 70 da constituição e
criado o arquivo público do império, hoje denominado ARQUIVO NACIONAL.
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 1988 - Art. 23 da Constituição Federal – É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios: Inciso III – “proteger os documentos, as obras e outros bens
de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os
sítios arqueológicos”.
 1991 - Em 08.01.1991 foi sancionada a Lei 8.159, que “dispões sobre a política nacional de
arquivos públicos e privados e dá outras providências”.

2 Noções de Arquivo

2.1 Etimologia
A palavra “arquivo, do início do século XVI, origina-se do latim archivum, essa do grego
archeion, residência dos magistrados, lugar onde se guardam os arquivos, derivado de archê,
mandado, poder, magistratura”.
De acordo com Heredia Herrera1 “os gregos em seu archeion guardavam as atas públicas, tanto
as de caráter político-administrativo, como as de caráter material para servir de garantia aos
cidadãos. A palavra, o conceito e a função passaram para o latim archivum de onde
etimologicamente originou o termo arquivo com o seu significado atual”.
Outra versão nos é apresentada por Schellenberg2, ao afirmar que “os arquivos, como instituição,
tiveram origem na antiga civilização grega. Nos séculos V e IV a.C. os atenienses guardavam
seus documentos de valor no templo da mãe dos deuses, isto é, no Metrõom, junto à corte de
justiça na praça pública em Atenas. No templo conservavam-se os tratados, leis, minutas da
assembléia popular e demais documentos oficiais. Entre outros, havia o discurso que Sócrates
escrevera em sua defesa, manuscritos de peças de Ésquilo, Sófocles e Eurípedes e as listas dos
vencedores das olimpíadas. Esses documentos foram conservados e transmitidos desde os
tempos primitivos, até talvez o século III da era cristã, na forma de rolos de papiro. Embora não
sejam atualmente guardados em arquivos, a sua preservação inicial ocorreu em tais instituições”.

2.2 Breve Registro Histórico
Historicamente a função arquivística é associada ao surgimento da escrita. Sempre houve por
parte dos governos e das autoridades, desde a antiguidade, grande preocupação em registrar e
preservar os documentos relativos à propriedade, planos militares e assuntos administrativos. O
esforço do homem, através dos tempos, para criar, arranjar e conservar os seus acervos
arquivísticos nos é transmitido através da matéria “Arquivos e bibliotecas: breve catálogo - Marcos
históricos”3, a seguir:

ANTES DE CRISTO
 3000-2800. No templo de Eanna, na cidade da Mesopotâmia chamada Uruk (hoje Varka), perto
do estuário do Eufrates, foram encontrados os documentos escritos mais antigos que se
conhecem. Trata-se de livros de contas e inventários redigidos em escrita cuneiforme acadiana
sobre tabuletas de argila. Esses documentos constituem os primeiros arquivos do mundo e seu
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interesse era essencialmente econômico. Mais ou menos na mesma época aparece no Egito a
escrita hieroglífica, primitivamente destinada às inscrições nos monumentos.
 1400-1200. Segundo vestígios descobertos em Tell-el-Amarna, no Egito, Ugarit, na Síria, e
Boghaköy (antiga capital dos hititas), na Turquia, sabe-se que certos Estados do Mediterrâneo
oriental possuíram arquivos perfeitamente organizados nas diversas chancelarias, onde se
conservava a correspondência diplomática escrita sobre tabuletas de argila. Outras tabuletas
do mesmo período foram também descobertas no chamado Palácio de Nestor, ao norte de
Pilos, no Peloponeso.
 79-78. Construção, em Roma, ao pé do Capitólio e acima do fórum, do Tabularium (arquivos
centrais do Império Romano) cujas ruínas ainda são visíveis hoje. No início, os romanos
escreviam sobre tabuletas de madeira embranquecida (álbum). Em seguida, adotaram os rolos
de papiros utilizados pelos egípcios e pelos gregos. Os textos de lei fundamentais eram
expostos ao público em tabuletas de bronze.

DEPOIS DE CRISTO
 98. Um documento redigido na província de Kansu, China, menciona a invenção do papel, cuja
lenda atribui o mérito ao Ministro Ts’ai Lun. Da China, o novo invento passou para o Japão e a
Coréia e foi revelado aos árabes por volta do ano 750 a partir do centro comercial de
Samarcanda, estendendo-se rapidamente por todo o mundo islâmico.
 538. O Imperador Justiniano decreta que todos os atos e tratados consignados nos registros da
cidade ou gesta municipalia e conservados permanentemente em um prédio público especial
batizado com o nome de archeion ou archivum devem ser considerados autênticos. Desde
então, os arquivos fazem parte integrante do corpus júris sobre o qual se baseia o
desenvolvimento do direito europeu.
 753-755. As atas ou estatutos redigidos sobre pergaminhos cerrados ou selados com sinete de
cera constituem os documentos mais importantes da Idade Média européia. O documento mais
antigo desse tipo que se conservou encontra-se nos Arquivos Nacionais de Paris: trata-se do
original da Carta outorgada por Pepino, o Breve, à abadia de Saint-Denis. Os primeiros
arquivos de atas e cartas tiveram origem nos monastérios. Os arquivos municipais e estatais só
se constituíram mais tarde.
 1198. Inauguração do atual registro dos arquivos da Santa Sé por ocasião da transferência da
Chancelaria Pontifícia ao Vaticano. O antigo registro, sobrevivência da tradição de inscrição
dos atos públicos ou commentarii em vigor sob os romanos, desapareceu no incêndio de São
João de Latrão. Alguns anos mais tarde, as chancelarias reais de Paris, Barcelona e Londres
empreenderam a tarefa de manter um registro da correspondência diplomática, importante para
a organização dos arquivos. Em Londres, esse registro foi conservado em forma de rolos.
 Cerca de 1450. Juntamente com as antigas cartas ou arquivos do tesouro, aparecem os
primeiros arquivos administrativos que absorvem, a partir do século XIV, um volume crescente
de papel que a Europa ocidental importa através dos portos espanhóis.
 1794. A Convenção Nacional da República Francesa adota a lei do 7 Messidor, ano II, sobre os
arquivos, que abre ao público os arquivos nacionais, até então mais ou menos secretos. O
sistema de organização dos arquivos sobre uma base nacional ou regional, adotado na França
pelo regime revolucionário, tornou-se o modelo de organização dos arquivos modernos na
Europa ocidental.
 1821. Criação em Paris da Escola das Cartas, primeiro estabelecimento especializado na
formação de arquivistas e bibliotecários; o ensino enfatiza o estudo das fontes históricas.
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 1841. Por decreto, o estudo dos arquivos da França fica sujeito ao Princípio do respeito aos
acervos. A norma da proveniência, em parte já observada em outros países e pela qual os
arquivos são classificados em função das autoridades e instituições que os originaram, tornouse a base do sistema moderno de organização de arquivos.
 1910. Primeiro Congresso Internacional de Arquivistas e Bibliotecários em Bruxelas. Questões
na ordem do dia: reparação e restauração dos volumes de arquivos, constituição de arquivos
econômicos (ideia nova na época) e tratamento dos arquivos cinematográficos.
 1918. Em 1º de julho de 1918, publicação pelo governo da Rússia revolucionária de um decreto
de “reorganização e centralização dos arquivos”, o princípio da centralização dos arquivos de
Estado se converterá na regra para o conjunto dos países socialistas.
 1948. Impressionados pelos danos causados nos arquivos durante a Segunda Guerra Mundial,
os especialistas reunidos em Paris a convite da Unesco decidem criar o Conselho
Internacional de Arquivos (CIA). Representantes de 33 países participarão dois anos mais
tarde do congresso para sua fundação.
 1950. Nos EUA a adoção do Federal Records Act sanciona a existência de um sistema racional
de gestão da documentação e ao mesmo tempo estabelece os princípios dos centros de
documentação. Na Grã-Bretanha o Public Records Act instaura em 1958 outro modelo de
administração dos arquivos públicos.
 1968. A criação da Associação Regional de Arquivos para o Sudeste da Ásia (Sarbica)
confirma o interesse dos países do Terceiro Mundo pelos métodos arquivísticos modernos. No
mesmo ano, o congresso de Niamey decide criar um centro de formação nacional em Dakar. O
resultado dessa decisão - Ebad - é um modelo de cooperação reforçada entre os arquivos,
bibliotecas e centros de documentação. O Conselho Internacional de Arquivos engloba desde
então nove regiões situadas nos quatro cantos do mundo, e no Congresso Internacional dos
Arquivos celebrada em Washington, em 1967, pode-se falar em uma autêntica “revolução geoarquivística”.
 1984. Cerca de 1.300 arquivistas representando mais de cem países participam do X
Congresso Internacional de Arquivos reunidos em Bonn (República Federal da Alemanha).
Tomando por tema geral o ‘desafio arquivístico’, os participantes estudam as consequências da
revolução da informática e das mídias e evocam suas novas responsabilidades para com o
público.

“Com a Revolução Francesa, reconheceu-se a responsabilidade do Estado na preservação dos
documentos de valor do passado, e proclamou-se o direito do povo de acesso aos documentos,
passando os arquivos a serem considerados bens públicos. O século XIX foi então consagrado à
organização e exploração da grande massa de arquivos herdados do passado. Surgiu uma
arquivística essencialmente voltada para os diplomas medievais; criou-se, em 1821, a École des
Chartes (Escola de Cartas), que forma até hoje arquivistas-paleógrafos altamente qualificados, e
lançaram-se, em meados desse século, as bases da arquivística moderna, com o princípio do
respect des fonds (respeito dos fundos), da proveniência (Provenienzprinzip), do respeito à ordem
original (Registratusprinzip) e o da centralização. Procedeu-se a grandes empreendimentos de
classificação e inventário, dentro de rigorosos princípios científicos”.
Os arquivos são ao lado dos museus e das bibliotecas, órgãos formadores de lastro cultural
viabilizador do processo de interação entre as gerações do passado com a do presente e, destas,
com as do futuro. Essas entidades documentárias são repositórias da memória da humanidade.
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1.2.1 Marcos Históricos no Brasil
 1824. Na Constituição Imperial, em seu Art. 70, foi prevista a criação do Arquivo Público do
Império, tendo como paradigma os arquivos da Argentina e do México.
 1838. O Art. 70 da Constituição foi normalizado pelo Regulamento nº 2, de 02/01/1838, criando
o Arquivo Público do Império. Nas palavras Celina do Amaral Peixoto Moreira Franco: “Na
realidade, criou-se em 1838 o Arquivo Público do Império, transformado durante a República
em Arquivo Público Nacional, recebendo, posteriormente, a denominação de Arquivo
Nacional”.
 1840. Tem início as atividades do Arquivo Público, com a nomeação do Diretor Ciro de Brito.
 1889. O Arquivo Público do Império foi transformado em Arquivo Público Nacional, através do
Decreto nº 10, de 21/11/1889. “O Arquivo Nacional, embora guardião de documentos
históricos, não é um mero repositório de papéis antigos expostos à curiosidade do público.
Antes de servir à história, dá apoio à administração pública federal, depositário que é da
documentação por ela produzida ao longo do tempo. Seu acervo é franqueado tanto ao
pesquisador que busca elemento para o seu trabalho acadêmico como o simples cidadão que
procura, por exemplo, sua origem genealógica ou documento probatório que pode resolver
uma questão judicial. Suas competências são recolher, preservar, e dar acesso aos
documentos produzidos e acumulados por instituições governamentais da esfera federal bem
como atuar como órgão central do Sistema Nacional de Arquivos”.
 1937. Através do Decreto-Lei nº 25, de 30/11/1937, foi “organizada a proteção do patrimônio
histórico e artístico nacional”.
 1968. Foi sancionada a Lei nº 5.433, de 08/05/1968, que regula a microfilmagem de
documentos oficiais.
 1969. Com a emissão do Decreto nº 64.398, de 24/04/1969, foi regulamentada a Lei 5.433/68,
que regula a microfilmagem de documentos oficiais.
 1971. Em assembléia geral realizada no dia 20 de outubro de 1971, foi aprovado o Estatuto da
Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB).
 1975. Através do Decreto nº 75.657, de 24/04/1975, que dispõe sobre o Sistema de Serviços
Gerais (SISG), no DASP foi criada a atividade de Protocolo, Movimentação de Expedientes,
Arquivo e Transmissão e Recepção de Mensagens.
 1976. Foi aprovado através da Portaria nº 230, de 26/03/1976, do Ministério da Educação e
Cultura, o Regimento Interno do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no qual
foi prevista a catalogação sistemática e proteção aos arquivos estaduais, municipais,
eclesiásticos e particulares.
 1978. Foi criado, através do Decreto 82.308/78, o Sistema Nacional de Arquivo (SINAR).
 1978. Foi sancionada a Lei 6.546, de 04/07/1978, que dispõe sobre a regulamentação das
profissões de Arquivista e de Técnico de Arquivo.
 1978. Com a emissão do Decreto 82.590, de 06/11/1978, foi regulamentada a Lei nº 6.546/78,
que dispõe sobre as profissões de Arquivista e de Técnico de Arquivo.
 1983. Através da Instrução Normativa DASP - 138, de 15/04/1983, foi instituída a Sistemática
de Numeração Única de Processos. Em 02/12/1983, foi emitida a Portaria DASP - 928,
aprovando o Catálogo Nacional de Unidades Protocolizadoras dos órgãos integrantes do SISG.
 1984. Foi criado, através do Decreto 90.740, de 20/12/1984, o Grupo Arquivo do Serviço Civil
da União.
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 1986. Com a emissão do Decreto 92.394, de 12/02/1986, foi criado na SEPLAN o Serviço
Nacional de Protocolo (SENAPRO).
 1991. Foi sancionada a Lei 8.159, de 08/01/1991, que dispõe sobre a política nacional de
arquivos públicos e privados e dá outras providências.
 1991. Foi sancionada a Lei 8.394, de 30/12/1991, que dispõe sobre a preservação,
organização e proteção dos acervos documentais privados dos presidentes da República e dá
outras providências.
 1994. O Decreto 1.173, de 29/06/1994, fixou a competência, organização e funcionamento do
Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ e do Sistema Nacional de Arquivos - SINAR,
conforme disposto no Art. 26, da Lei 8.159/91.
 1994. Foi sancionada a Lei 8.935, de 18/11/1994, regulamentando o Art. 236 da Constituição
Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro. Destacam-se os seguintes Artigos
dessa Lei, como sendo da maior relevância quanto a utilização de modernos recursos
tecnológicos para a produção documental e consequente utilização de documentos especiais
para armazenamento e recuperação das informações:
a) “Art. 41. Incumbe aos notários e aos oficiais de registro praticar, independentemente de
autorização, todos os atos previstos em lei necessários à organização e execução dos
serviços, podendo, ainda, adotar sistemas de computação, microfilmagem, disco óptico
e outros meios de reprodução. (O grifo é nosso)”.
b) “Art. 42. Os papéis referentes aos serviços dos notários e dos oficiais de registro serão
arquivados mediante utilização de processos que facilitem as buscas”.
c) “Art. 46. Os livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistemas de computação
deverão permanecer sempre sob a guarda e responsabilidade do titular do serviço notarial
ou de registro, que zelará por sua ordem, segurança e conservação”.

1.3 Conceitos

Corriqueiramente a palavra arquivo tem sido empregada com os seguintes significados:
 móvel de madeira, aço e outros materiais utilizado em escritório para guardar documentos;
 área ou prédio destinado a servir de depósito de documentos;
 em informática, informação consistida em suportes de dados legíveis por máquina;
 órgão encarregado da gestão e custódia dos acervos documentais de uma instituição pública
ou privada;
 pessoa detentora de informações valiosas sobre determinado assunto;
 título de publicações (periódicas) técnicas e científicas.
Muitas são as aplicações possíveis sobre a palavra arquivo, principalmente tendo conotação com
as palavras informação (armazenamento e recuperação) e memória.
Interessa, aqui, registrar o verdadeiro sentido da palavra arquivo como é empregada por
eminentes arquivologistas (estudiosos e teóricos).
Tanto o Arquivo Nacional do Brasil4 quanto a Associação Brasileira de Normas Técnicas5 definem
Arquivo como “designação genérica do conjunto de documentos produzidos e recebidos por uma
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pessoa física ou jurídica, pública ou privada, caracterizado pela natureza orgânica de sua
acumulação e conservado por essa pessoa ou por seus sucessores para fins de prova ou
informação”. Na Norma Técnica em referência a definição recebe a seguinte complementação:
“De acordo com a natureza do suporte, o arquivo terá a qualificação respectiva, como por
exemplo: arquivo audiovisual, fotográfico, iconográfico, de microformas, informático”. A despeito
da denominação de “arquivo informático” julgamos importante registrar que o mesmo tipo de
material é classificado no Código de Catalogação Anglo-Americano6 como “Arquivo de Dados
Legíveis por Máquina”.
Para Marilena Leite Paes “arquivo é a acumulação ordenada dos documentos, em sua maioria
textuais, criados por uma instituição ou pessoa, no curso de sua atividade, e preservados para
consecução de seus objetivos, visando a utilidade que poderão oferecer no futuro”.7
A Associação dos Arquivistas Holandeses define Arquivo como “o conjunto de documentos
escritos, desenhos e material impresso recebidos ou produzidos oficialmente por determinado
órgão administrativo ou por um de seus funcionários, na medida em que tais documentos se
destinavam a permanecer na custódia desse órgão ou funcionário”.8
Shellenberg2 afirma “que para serem arquivos os documentos devem ter sido produzidos ou
acumulados na consecução de um determinado objetivo e possuir valor para fins outros que não
aqueles para os quais foram produzidos ou acumulados. Arquivos públicos têm, então, dois tipos
de valores: valores primários, para a repartição de origem, e valores secundários, para as outras
repartições e para pessoas estranhas ao serviço público”.
Na Lei 8.159, de 08 de janeiro de 1991, que “dispõe sobre a política de arquivos públicos e
privados e dá outras providências”, em seu Art. 2º, temos a seguinte definição: “Consideram-se
arquivos, para os fins desta Lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos
públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de
atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou
a natureza dos documentos”.
Conclui-se que arquivo é um conjunto (não coleção) de documentos de qualquer natureza,
produzidos e/ou recebidos por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, orgânica e
sistematicamente acumulados em razão de suas funções e atividades, e preservados a título de
referência, prova e fonte de pesquisas.
Retornando aos ensinamentos de Shellenberg, é mister que nos conscientizemos de que todo
documento, ao ser produzido, passa a ter um valor primário para quem o elaborou, como
instrumento de prova dos atos administrativos e executivos, característicos dos processos de
tomada de decisões. Este valor probatório predomina em todo o período de vida corrente do
documento. O mesmo documento passa a ter um valor secundário, não somente para quem o
emitiu para sua própria informação e referência, mas principalmente para terceiros como prova
das atividades oficiais, legais, políticas, econômicas, religiosas, culturais, etc., fonte e testemunho
que se transformam dos acontecimentos do passado das pessoas, autoridades, instituições,
famílias, nações... Os documentos de arquivo não são propriedade das autoridades e instituições
que os produziram, mas sim, patrimônio social. É um dever institucional tratá-los, preservá-los e
mantê-los em condições acessíveis aos pesquisadores e consulentes em geral.
Ao conceituar arquivo como conjunto de documentos e não como coleção, a intenção é dar forma
e consistência à natureza dos acervos e à sua gênese. O que caracteriza uma coleção é ser
formada por documentos que não guardam entre si qualquer relação orgânica, vindo a constituirse em acervos gerados de forma aleatória, ou seja, a coleção é formada por documentos de
gêneros, natureza e procedência indefinidos. Já o acervo arquivístico é caracterizado como
conjunto, ou seja, os elementos que o compõem formam um todo coligado, inter-relacionado e
contíguo; e cada parte formada por um item documental compreende um elo na sequência do
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processo decisório. Um item documental (segundo a ABNT, “a menor unidade arquivística
materialmente indivisível”), enquanto parte integrante de um acervo, não deve ser tratado como
peça isolada como o seria em uma coleção, pois ele faz parte de uma sequência, emitido em
razão das funções e objetivos de uma instituição, órgão ou pessoa em decorrência de atividade
profissional. Nas palavras de Jenkinson, apud Santos9, “os arquivos não são colecionados. Quem
dera a palavra coleção fosse banida do vocabulário do arquivista, ao menos para firmar este fato.
Sua existência não é devida, ou pelo menos não o deve, ao fato, de alguém os haver reunido com
a idéia de que pudessem ser úteis aos estudiosos do futuro ou para provar uma questão ou para
ilustrar uma teoria. Agrupam-se e atingem a fase do seu arranjo por um processo natural: são um
produto, quase, como se poderia dizer, um organismo, como uma árvore ou um animal. Têm, por
conseguinte, uma estrutura, uma articulação e uma inter-relação natural das partes que são
essenciais ao seu valor. Um documento avulso de um fundo de arquivos não teria, por si só, maior
expressão do que teria um único osso separado do esqueleto de um animal extinto e
desconhecido”.
Arquivo não é um amontoado de papéis velhos, desordenados, empoeirados, infestados de
pragas e jogados em porões insalubres, como muitos dirigentes, ultrapassados e desinformados,
insistem em manter. Arquivo é a memória da instituição, e, como tal, é inato, surge com o
nascimento da instituição; é sistemático e orgânico; cresce naturalmente como resultado do
desenvolvimento institucional, é, por essa razão, vivo; mesmo considerando a hipótese do
desaparecimento da instituição, o arquivo continuaria existindo como referência documental do
seu passado e fonte para pesquisa histórica.

2 Finalidade dos Arquivos

Como foi enfatizado, os documentos de arquivo possuem valores primário e secundário. O valor
primário é aquele que o documento possui para a administração e para as pessoas que o
produziu ou dele se utilizam como veículo disseminador de informações e como instrumento
viabilizador e legitimador do processo decisório. Podemos afirmar que o valor primário de um
documento é aquele relacionado aos aspectos informacionais e jurídicos das funções
administrativas e executivas, servindo como de fonte de referência para o seu produtor.
Face ao valor primário dos documentos pode-se definir a primeira finalidade dos arquivos: servir
à administração que os produziu.
Uma vez extinto o valor primário, ou seja, quando o documento deixa de ser útil à administração
que o produziu, esse mesmo documento passa a possuir um valor secundário. O valor secundário
está relacionado com os acontecimentos do passado das pessoas, das instituições, das nações.
É correto afirmar que cada item documental, independentemente do suporte que o contém,
encerra em si a memória de um ato/fato administrativo/executivo. Podemos afirmar que o
documento que serviu à administração no passado, adquire um valor secundário, pois o mesmo
se converte no registro testemunhal dos atos/fatos do passado de quem os emitiu. Então o
documento se converte em “bem cultural” e, como tal, deve ser tratado.
Com base no valor secundário dos documentos, o arquivo adquire outra finalidade: servir de
base para o conhecimento da história.
Conclui-se, que os arquivos possuem as seguintes finalidades:
a) servir a administração;
b) consistir a base de conhecimento da história.
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3 Funções dos Arquivos

É ponto consensual entre renomados autores que as funções precípuas dos arquivos são:
a) guarda e conservação dos documentos;
b) utilização e acessibilidade aos acervos documentais.

4 Arquivologia e Arquivística

O exercício profissional relacionado à Arquivologia e Arquivística compreende uma especialização
regulamentada através da Lei 6.546, de 04 de julho de 1978 e do Decreto 82.590, de 06 de
novembro de 1978, e aberta ao mercado de trabalho para profissionais de nível superior, o
Arquivista; e de nível médio, o Técnico de Arquivo. Compreende uma arte, a Arquivologia; e,
finalmente, uma práxis, a Arquivística.
A regulamentação profissional de Arquivistas e Técnicos de Arquivo será abordada em
profundidade no fascículo relativo à legislação específica sobre arquivos.

4.1 Arquivologia
A arquivologia é o somatório das habilidades intelectuais abrangendo a ciência, a arte e o estudo
dos arquivos. Enquanto ciência envolve toda complexidade de conhecimentos teóricos,
objetivando o entendimento e o domínio da natureza dos arquivos. A arte está voltada à
capacidade criadora, à concepção sistemática, à abordagem, ao modo e à habilidade do
profissional em acomodar os conhecimentos científicos e a capacidade técnica no
desenvolvimento e implementação de projetos de arquivo, com o fito de obter resultados
satisfatórios. O estudo é a disciplina e a aplicação do intelecto voltado à aprendizagem. É o
exame, a análise e a síntese da ciência e da arte objetivando desenvolver novos conhecimentos,
descobertas e técnicas, de forma a promover a retroalimentação do sistema de aprendizagem e o
consequente aperfeiçoamento da arquivologia. “A arquivologia é o complexo de conhecimentos
teóricos e práticos relativos à organização de arquivos e às tarefas essenciais do arquivista, de
recolhimento e conservação de arquivos de valor permanente e elaboração dos respectivos
instrumentos de pesquisa, bem como às de eliminação de documentos de valor transitório e de
controle de arquivos em formação. Ocupa-se da análise, identificação, avaliação, arranjo,
descrição, conservação, restauração, reprodução e uso dos arquivos como fonte da história. É
considerada ciência, disciplina, técnica e arte”.

4.2 Arquivística

A arquivística compreende a parte essencialmente técnica e prática voltada à aplicação de
conhecimentos teóricos e experiências às tarefas de produzir, arranjar, descrever, difundir, utilizar
e tornar acessíveis aos usuários os acervos documentais.
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