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apresentação
É com muita satisfação que apresentamos os Anais do evento Conferência da SUV e IV Encontro
de Arquivos Científicos, promovido pela Fundação Casa de Rui Barbosa e o Museu de Astronomia e
Ciências Afins, em parceria com o Comitê de Arquivos de Universidades e de instituições de Pesquisa.
Os Encontros de Arquivos Científicos já estão se consagrando no calendário dos eventos
arquivísticos no Brasil como um fórum de discussão e trocas de experiências sobre as práticas
profissionais em instituições de pesquisa. A procura cada vez maior de profissionais para apresentação
de trabalhos no evento e o maior interesse em participar tem promovido debates de alto nível,
demonstrando que as iniciativas de trabalhos e experiências nessa área estão se ampliando. A qualidade
acadêmica que o evento tem adquirido fez com que instituições de fomento o tenham apoiado, tais
como Capes, Cnpq e Faperj.
A parceria com o Conselho Internacional de Arquivos se mostrou frutífera e gerou possíveis
iniciativas futuras de intercâmbio de informação e projetos. A possibilidade de participação de profissionais
brasileiros em eventos de nível internacional, realizados no Brasil, permite trocas de informações entre
arquivistas de várias nacionalidades, o que amplia os horizontes de experiências.
Além disso, a publicação dos anais deste evento, desde sua primeira edição em 2003, tem
contribuído para a ampliação da bibliografia especializada sobre o tema dos arquivos de ciência e
tecnologia. Esperamos ter contribuído para a promoção do intercâmbio de informações e para a ampliação
da bibliografia na área.
Os trabalhos aqui apresentados são os que foram encaminhados no devido tempo e o conteúdo
é de inteira responsabilidade de seus autores.
Por último, gostaríamos de agradecer a valiosa colaboração de José Maria Jardim e Sérgio
Conde de Albite e Silva que generosamente se empenharam para conseguir o apoio da CAPES e do
CNPq para a realização deste evento.

Lúcia Maria Velloso de Oliveira
Maria Celina Soares de Mello e Silva
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programa
08 de Set. |

terça-feira

10.00 - 17.00

Encontro da Coordenação da Seção de Arquivos de Universidades e Instituições de Pesquisa
(apenas para os membros da coordenação do SUV/ICA)

14.00 - 17.00

Credenciamento e entrega de material

17.30 		

Recepção no Museu de Astronomia e Ciências Afins

09 de Set. |
10.30 - 11.30
		

quarta-feira

Cerimônia de Abertura
Jose Almino de Alencar – presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, Ministério da Cultura
Alfredo Tolmasquim – diretor do Museu de Astronomia e Ciências Afins, Ministério da Ciência
e Tecnologia
Juliane Mikoletzky – presidente da Seção de Arquivos de Universidades e Instituições de
Pesquisa do Conselho Internacional de Arquivos (SUV)
Jaime Antunes da Silva – diretor geral do Arquivo Nacional, Casa Civil
Sergio Conde de Albite e Silva – representante da Comissão Científica

11.30 - 12.00

Seção de Arquivos de Universidades e Instituições de Pesquisa - ICA/SUV

		

Conferencista:
Juliane Mikoletzky, presidente da Seção de Arquivos de Universidades e Instituições de Pesquisa
do Conselho Internacional de Arquivos.

12.00 - 13.30

Intervalo para almoço

13.30 - 14.30

Reunião Anual do ICA/SUV

14.30 - 17.30

Visita ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro

10 de Set. | quinta-feira
09.00 - 12.50
		
		
		
		
		

Primeira Plenária:
Abordagens para arquivamento e custódia
Presidente de mesa:
Patricia Whatley, diretora dos Serviços de Arquivos, Gestão de Documentos e Museu da 		
Universidade de Dundee (Reino Unido), e diretora do Programa de Mestrado do Centro de Estudos
em Arquivos e Informação da Universidade de Dundee.

09.15 - 10.00
		
		

Conferencista:
Professora doutora Johanna Smit, professora da Universidade de São Paulo - USP e Diretora
Técnica do Arquivo Geral da USP.

10.00 - 11.00

Desegregation of Virginia Education (Dove) Project – Sonia Yaco, Old Dominion University (USA)

		
		

Corresponding evidence: the use of Museum Correspondence files in support of collection records
– Bernadette G. Callery, University of Pittsburgh (USA)
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Documentos para a Historia da Ciência e Tecnologia: o acervo do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo – Sonia Troitiño; Cristiane Alves Sousa, Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (Brasil)
11.00 - 11.20

Intervalo para Café

11.20 - 12.20
		
		

Preservação e acesso a arquivos científicos: o Departamento de Arquivo e Documentação da Casa
Oswaldo Cruz e o seu papel na preservação e acesso dos arquivos científicos - Laurinda Rosa
Maciel; Renata Silva Borges, Fundação Oswaldo Cruz (Brasil)

		
		
		

Tipos documentais e padronização da descrição arquivística: um estudo de caso sobre
arquivos científicos - Maria da Conceição Castro; Francisco dos Santos Lourenço, Fundação
Oswaldo Cruz (Brasil)

		
		

Recuperação da informação arquivística - Clarissa Schmidt; Johanna Smit, Universidade de
São Paulo (Brasil)

12.20 - 12.50

Debate

12.50 - 14.00

Intervalo para almoço

14.00 - 17.50
		
		

Segunda Plenária:
O impacto das influências externas na gestão de documentos e no desenvolvimento dos
arquivos

		
		

Presidente de mesa:
Professor doutor Jose Maria Jardim, professor da Universidade Federal Fluminense (Brasil)

14.15 - 15.00
		

Conferencista:
Mark Greene, Director, American Heritage (Estados Unidos)

15.00 - 15.40

Fundação Oswaldo Cruz: arquivo permanente e gestão de documentos - Verônica Martins de
Brito, Fundação Oswaldo Cruz (Brasil)

		
		

As relações entre Estado e Universidade no processo de avaliação documental - Maria Leandra
Bizello; Solange de Souza, Universidade de Marília - UNESP (Brasil)

15.40 - 16.00

Intervalo para Café

16.00 - 17.20
		

Os arquivos da UFRJ e a Gestão de Documentos - Silva Lhamas de Mello, Universidade Federal do
Rio de Janeiro (Brasil)

		
		
		

Políticas arquivísticas para implantação de um sistema se Arquivos e gestão documental na
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) - Rita de Cássia Portela da Silva; Andrea
Gonçalves dos Santos; Tatiane Vedoin Viero, Universidade Federal do Rio Grande (Brasil)
Employer and Society: resolving ethical tensions between the workplace and the profession Patricia Whatley; University of Dundee (Escócia)
Desdobramentos administrativos e científicos na criação de um repositório institucional: de uma
proposta departamental a um programa para toda a universidade - Enderson Medeiros; Rodolfo
Peres Rodrigues, Universidade Federal de Goiás (Brasil)

17.20 – 17.50

Debate

20.30		

Jantar de confraternização

11 de Set. | sexta-feira
09.00 - 13.10
		

Terceira Plenária:
O interrelacionamento entre arquivos permanentes e gestão de documentos
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Presidente de mesa:
Professor doutor Renato Tarciso Barbosa de Sousa, professor da Universidade de Brasília (Brasil)

09.15 - 10.00

Conferencista:
Caroline Brown, coordenadora do Programa de Mestrado do Centro de Estudos em Arquivos e
Informação da Universidade de Dundee (Reino Unido)

10.00 - 11.00
		

Arquivologia no laboratório: teoria, métodos e práticas de uma disciplina – Paulo Elian, Fundação
Oswaldo Cruz (Brasil)
Office of records management and Archives University of Indonesia: the circumstances leading to
establishment - Anon Mirmani, University of Indonesia (Indonésia)
Gestão de documentos: Ciclo Vital e documento em meio digital – Denise Almeida Silva; Johanna
W. Smit, Universidade de São Paulo (Brasil)

11.00 - 11.20

Intervalo para café

11.20 - 12.40
		

University recordkeeper: replacing separate university records management and archives units with a
single records and archives office - Paul Macpherson, University of New South Wales (Australia)
A relação entre os documentos de laboratórios e o arquivo: a importância da gestão de documentos
- Maria Celina Soares de Mello e Silva, Museu de Astronomia e Ciências Afins (Brasil)
O arquivo institucional do Museu de Astronomia e Ciências Afins (Mast): o compromisso com
a História da Memória da Ciência no Brasil - Araci Gomes Lisbôa, Museu de Astronomia e
Ciências Afins (Brasil)
Metodologia para análise de arquivos universitários: espectro dos trabalhos de conclusão de
curso - Rodolfo Peres Rodrigues; Enderson Medeiros, Universidade Federal de Goiás (Brasil)

12.40 - 13.10

Debate

13.10 - 14.20

Intervalo para almoço

14.20 - 18.00
		

Quarta Plenária:
As práticas arquivísticas têm influenciado os repositórios digitais?
Presidente de mesa:
Margareth Silva, Arquivo Nacional; integrante da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do
Conselho Nacional de Arquivos; membro do Projeto InterPARES/TEAM Brasil.

14.35 – 15.20
		

Conferencista:
Professora Anne Gilliland, da Universidade de Los Angeles (Estados Unidos).

15.20 – 15.50

Intervalo para café

15.50 – 16.50
		

Should I Delete It All?: Digital Preservation of electronic university business records - Jackie
Esposito, University Park (USA)
O gerenciamento de documentos arquivísticos digitais: quem os mantêm, aonde e por quanto
tempo? - Lucia Maria Velloso de Oliveira, Fundação Casa de Rui Barbosa (Brasil)
Museo de la Plata’s Photographic archive, reborn 70 year after – Tatiana Kelly, Museo de la Plata
(Argentina)

16.50 - 17.20

Debate

17.20 - 18.00

Cerimônia de encerramento e entrega de certificados.

10

program
Tuesday

| 8th Sept.

10.00 - 17.00

Section Bureau Meeting of SUV (Section Bureau/committee members only)

14.00 - 17.00

Conference Delegate Registration

17.30 		

Reception at the Museum of Astronomy and Related Sciences

Wednesday | 9th Sept.
10.30 - 11.30

Opening Session
Jose Almino de Alencar – President of Rui Barbosa’s House
Alfredo Tolmasquim – Director of the Museum of Astronomy and Related Sciences
Juliane Mikoletzky – President of the Section on University and Research Institution Archives (SUV)
Jaime Antunes da Silva – General Director of the National Archives
Sergio Conde de Albite e Silva – Member of the Academic Committee

11.30 - 12.00

Section on University and Research Institution Archives (ICA/SUV)

		

Juliane Mikoletzky – President of the Section on University and Research Institution Archives (SUV)

12.00 - 13.30

Lunch

13.30 - 14.30

Annual General Meeting of SUV

14.30 - 17.30

Visit to the Botanic Garden

Thursday | 10th Sept.
09.00 -12.50

Session 1: Approaches to collection and curation strategies
Session Chair:
Patricia Whatley, Honorary Lecturer and Programme Director, Centre for Archive and Information
Studies, University of Dundee, Scotland.
This session will focus on the nature of university and research in institution archives with
regard to acquisition policies, collection, access, curation and preservation strategies and the
methodologies adopted.

09.15 - 10.00
		

Keynote address:
Professor Johanna Smit, Professor of the University of São Paulo, Brazil

10.00 - 11.00
		

Presentations:
Desegregation of Virginia Education (Dove) Project – Sonia Yaco, Old Dominion University (USA)
Corresponding evidence: the use of Museum Correspondence files in support of collection
records – Bernadette G. Callery, University of Pittsburgh (USA)
Documents for History of Science and technology: the production of the technological Research Institute
– Sonia Troitiño e Cristiane Alves Sousa, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (Brazil)
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11.00 – 11.20

Coffee

11.20 – 12.20

Presentations:
Preservation and access to scientific archives: the role of the Departamento de Arquivo e
Documentação da Casa Oswaldo Cruz in the preservation and access of scientific archives Laurinda Rosa Maciel; Renata Silva Borges, Fundação Oswaldo Cruz (Brazil)
Records types and the standardization of archival description: case study about scientists’ archives Maria da Conceição Castro; Francisco dos Santos Lourenço, Fundação Oswaldo Cruz (Brazil)
Retrieval of archival information - Clarissa Schmidt; Johanna Smit, University of São Paulo (Brazil)

12.20 – 12.50

General discussion

12.50 – 14.00

Lunch

14.00 – 17.50
		

Session 2: The impact of external influences on records management and the development of
archival collections

		
		
14.15 – 15.00
		

Session Chair: Professor Jose Maria Jardim, Professor of the Federal University of Fluminense (Brazil)

15.00 – 15.40

Presentations:

Keynote address:
Mark Greene, Director, American Heritage (USA)

Oswaldo Cruz Foundation: archive and record management - Verônica Martins de Brito,
Fundação Oswaldo Cruz (Brazil)
The relations between state and university in the process of documental evaluation - Maria
Leandra Bizello; Solange de Souza, Universidade de Marília - UNESP (Brazil)
15.40 – 16.00

Coffee

16.00 – 17.20

Presentations:
The UFRJ’s holdings and the records management - Silva Lhamas de Mello, Universidade
Federal do Rio de Janeiro (Brazil)
Archival policies for implementing an archive and Record management system at the
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) - Rita de Cássia Portela da Silva; Andrea
Gonçalves dos Santos; Tatiane Vedoin Viero, Universidade Federal do Rio Grande (Brazil)
Employer and Society: resolving ethical tensions between the work place and the profession Patricia Whatley; University of Dundee (Scotland)
Administrative and scientific developments in the creation of an institutional epository: from
a sectorized proposal to a program to the university – Enderson Medeiros; Rodolfo Peres
Rodrigues, Universidade Federal de Goiás (Brazil)

17.20 – 17.50

General discussion

20.30		

Dinner

Friday

| 11th Sept.

09.00 – 13.10

Session 3: The inter-relationship of archives and records management

		

Session Chair:
Professor Renato Tarciso, Professor of the University of Brasília, Brazil.
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09.15 – 10.00
		

Keynote address:
Caroline Brown, Honorary Lecturer and Masters Programme Leader, University of Dundee, Scotland

10.00 – 11.00

Presentations:
Archival Science in laboratory: theory, methods and practices of a discipline - Paulo Elian,
Fundação Oswaldo Cruz (Brazil)
Office of records management and Archives University of Indonesia: the circumstances leading to
establishment - Anon Mirmani, University of Indonesia (Indonésia)
Records management: life cycle of documents and digital records - Denise Almeida Silva;
Johanna W. Smit, Universidade de São Paulo (Brazil)

11.00 – 11.20

Coffee

11.20 – 12.40: Presentations:
University recordkeeper: replacing separate university records management and archives units with
a single records and archives office - Paul Macpherson, University of New South Wales (Australia)
The relationship between laboratories’ records and the archives: the importance of record
management - Maria Celina Soares de Mello e Silva, Museu de Astronomia e Ciências Afins (Brazil)
The institutional archive of the Museum of Astronomy and Related Sciences (Mast): commitment
with the History of the memory science in Brazil – Araci Gomes Lisbôa, Museu de Astronomia e
Ciências Afins (Brazil)
Methodology for analysis of university records: spectrum of bachelor’s degree dissertation Rodolfo Peres Rodrigues; Enderson Medeiros, Universidade Federal de Goiás (Brazil)
12.40 – 13.10

General discussion

13.10 – 14.20

Lunch

14.20 – 18.00

Session 4: Does archival practice have an influence on digital repositories?
Session Chair:
Margareth Silva, National Archives (Brazil); member of the Technical Committee of Electronic Documents
of the National Conseil Archives since 2003, member of the InterPARES Project / Brazil team

14.35 – 15.20
		

Keynote address:
Professor Anne Gilliland, University of Los Angeles, USA.

15.20 – 15.50

Coffee

15.50 – 16.50: Presentations:
Should I Delete It All?: Digital Preservation of electronic university business records - Jackie
Esposito, University Park (USA)
Managing archival digital documents: who is keeping them, where and for how long? - Lucia
Maria Velloso de Oliveira, Fundação Casa de Rui Barbosa (Brazil)
		
		

Museo de la Plata’s Photographic archive, reborn 70 year after - Tatiana Kelly, Museo de la
Plata (Argentina)

16.50 – 17.20 General discussion
17.20 – 18.00

Closing Session and Presentation of Certificates
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Abordagens para arquivamento e custódia
Johanna Smit

Abstract
Approaches to collection and curation strategies
Universities and research institutions archives should represent the institution fulfilling its mission, who includes the
records generated by its administration, but it is not limited by it. Thus one can choose dilemmas that characterize
the archival activity in the context of an environment (the academy and the research) whose specific nature cannot
be ignored. The dilemmas concern the function of an archive in the institution that is divided between the custody
and the maintenance of the documents that arrive, or a concern to document the institution operating. Another
dilemma concerns the organization of the access to documents, through a language that not only represents the
quotidian of the institution, but also potentializes the reuse of documents. The last dilemma concerns the production
of knowledge, today much associated with the concept of net, relating documents of the institution with documents
generated in other institutions, public or private, besides the steep increase of documents produced by digital
medias fulfilling its administrative activities and producing and diffusing knowledge created by the institution. The
dialogue between those who create documents and archivists is recommended, but it is preceded by a discussion
over which documents make evident the operation of the institution fulfilling its mission.
Keywords: university archives, research institution archives, electronic record, information access

Eu começaria por uma reflexão aparentemente inócua, mas que me parece necessária: o que é um
documento? Posso estar enganada, mas às vezes tenho a impressão que a arquivística naturalizou uma discussão
nada consensual, ao estabelecer que os documentos produzidos ou recebidos pela instituição, no cumprimento
de suas atividades e para que estas atividades sejam viabilizadas, são documentos arquivísticos. Ou seja, são
considerados documentos aqueles documentos que acabam sendo encaminhados aos arquivos, sendo controlados
em seu trâmite e guarda (por tempo determinado ou indeterminado). Uma leitura desatenta da teoria arquivística
nos faz supor que não ocorre seleção: os documentos produzidos ou recebidos pela instituição para consecução de
suas atividades são invariavelmente encaminhados para o arquivo. Mas a bibliografia também refere a documentos
de “trato e efeito imediato” (por exemplo, correspondência de mala direta ou convites recebidos pela instituição), de
guarda eventual e que não são identificados como documentos arquivísticos (Machado, 1991, p.83).
É possível que o exemplo não seja o mais feliz, mas ainda assim: o que é um documento arquivístico?
Se nem todo documento é considerado arquivístico, esta afirmação pressupõe uma opção: alguns documentos
são considerados arquivísticos, outros não o são. A questão é: qual critério é adotado para determinar o caráter
arquivístico – ou não arquivístico – dos documentos?
A pergunta pode parecer ingênua, e em certa medida o é, mas sua resposta determina conseqüências,
para chegarmos ao tema desta fala, e por esta razão creio pertinente levantar a questão.
É bem verdade que o caráter arquivístico de muitos documentos produzidos ou recebidos por universidades
ou instituições de pesquisa não deixa a menor dúvida, uma vez que gerados pela administração para garantir seu
funcionamento. Documentos de recursos humanos, financeiros, de administração acadêmica, de infra-estrutura,
de atividades relacionadas às compras e aos contratos, indubitavelmente fazem parte de nossa preocupação
e normalmente têm lugar assegurado nos arquivos das universidades e instituições de pesquisa. No entanto, é
necessário reconhecer que muitos outros documentos são gerados e que eles são de outra natureza, talvez mais
fluida, menos regida por normas e padrões, mas de forma muito clara produzidos pelas atividades finalísticas
da instituição. Refiro-me aqui a documentos gerados pela atividade da docência, da pesquisa, ou seja, a
transferência de conhecimentos gerados dentro da universidade ou da instituição de pesquisa para diferentes
setores da sociedade. Em outros termos, refiro-me a documentos que, no seu conjunto, representam o retorno que
as instituições submetem, ou devolvem, à sociedade, mas também aos documentos intermediários, que fazem
parte do processo de produção e difusão do conhecimento, tais como rascunhos do ensaio, o roteiro de aula, as
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apresentações organizadas para ilustrar uma palestra, o questionário encaminhado no contexto de uma pesquisa
e cujas repostas foram publicadas em um artigo de periódico conceituado.
As afirmações acima têm um único objetivo: afirmar que a decisão do que seja considerado arquivístico
não deve ser naturalizada, mas discutida, pois é conseqüência de decisões. Não discuto as decisões, chamo a
atenção para sua importância, reiterando que a mesma não pode e não deve ser naturalizada.
As afirmações de Suzanne Briet, em 1951, continuam muito atuais: nem tudo é documento, é documento aquilo
que for considerado, por consenso, evidência de alguma atividade desenvolvida institucionalmente, no desempenho
de sua missão. Ou seja, o contrato do pesquisador será sempre considerado arquivístico, pois comprova uma relação
de direitos e deveres acordados entre o pesquisador e a instituição. Mas uma apresentação que o mesmo pesquisador
fez num congresso é considerada documento arquivístico? Alguns responderão: sim, claro, desde que o pesquisador
envie o documento ao arquivo. Outros dirão: esta documentação não chega ao arquivo, não adianta, ninguém se
lembra de recolhê-lo. Briet deixa claro que a decisão sobre o caráter documental de uma “evidência registrada”
constitui uma opção, negando assim a relativa naturalização que a arquivística tende a exercer (Smit, 2008a). A
condição de um documento “reconhecido na qualidade de documento arquivístico” não é natural, mas atribuída, em
função de critérios, não esqueçamos nunca deste fato! No universo dos arquivos a condição arquivística atribuída
aos documentos administrativos é consensual, chegando a configurar uma sinonímia: documento administrativo =
documento de arquivo. Mas nem todo documento é administrativo, embora seja produzido de acordo com a missão
institucional. Esses “outros” documentos são geralmente caracterizados por uma das opções abaixo:
•

•

“não-documentos”, que são esquecidos, apagados, não considerados institucionalmente documentos
arquivísticos ou então são considerados documentos arquivísticos mas, por diferentes razões, não são
recolhidos aos arquivos;
Documentos erigidos em “jóias da coroa”, literalmente enquadrados, pendurados na parede, ou
encadernados para adornar a estante de alguma sala de reuniões, geralmente de forma completamente
descontextualizada.

Evidentemente, nenhuma das duas opções acima convém.
A pergunta é: qual é a missão das universidades e instituições de pesquisa?
1. Formar cidadãos que, enquanto profissionais, estão aptos a resolver problemas;
2. Formar pesquisadores que propõem soluções para os problemas apresentados pela sociedade
contemporânea;
3. Desenvolver pesquisas para solucionar problemas apresentados pela sociedade contemporânea.
A pergunta complementar a esta é: qual é a missão do arquivo? Custodiar e preservar os documentos ou
agir para bem representar o funcionamento da instituição através de evidências documentais?
Samuels, nos “Varsity Letters”, ao argumentar a favor da abordagem funcional para arquivos de universidades,
propõe que a seleção de documentos deve “não focar inicialmente a história da instituição, de pessoas e eventos,
a estrutura e os registros institucionais, mas a compreensão daquilo que a instituição faz – quais são suas funções”
(Samuels, 1998, p.2). Ela continua a argumentação, citando Hugh Taylor e Terry Cook, que sugerem que “o foco
da avaliação deveria mudar do registro para o contexto conceitual de sua criação, do físico para o intelectual, da
matéria para a mente” (p.3).
O arquivo deve, pois, espelhar a missão da instituição, através de documentos que evidenciam as
atividades desenvolvidas no cumprimento de sua missão. A partir dessa afirmação, proponho a seguir três
dilemas que a problematizam.

Primeiro dilema
Não adianta esconder o sol com a peneira: é necessário admitir que uma parte importante da documentação que
comprova o funcionamento da instituição, de acordo com suas finalidades, escapa ao arquivo ou, na melhor das hipóteses,
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não está bem representada nos arquivos, pois é encaminhado à biblioteca ou porque fica “guardado” na
gaveta do pesquisador.
Chegamos assim à enunciação de um primeiro dilema:
fazer com que o arquivo represente a missão da instituição e não somente custodie
os documentos que foram considerados representativos, geralmente por razões
administrativas e/ou legais.
A afirmação pode parecer singela, mas, na prática, é isto que vem acontecendo? Não me parece que a
resposta seja tão positiva assim!
A documentação do funcionamento – administrativo – da instituição está garantida, mas a documentação
das atividades finalísticas é bem menos evidente. Há que se considerar que diferentes atividades finalísticas geram
poucos documentos (por exemplo discussões sobre abordagens pedagógicas, atividades de apoio ao ensino ou à
pesquisa, Samuels, 1998, p.9), e seria importante elaborar ou adotar uma política de registro sistemáticos destas
atividades. O arquivista não pode se colocar somente como guardião dos documentos: esta função é imprescindível
e deve ser garantida por ele, mas ele deve intervir, quando necessário, propondo ou organizando a produção de
documentos que, sem esta iniciativa, não existiriam e fariam falta!
Repetindo e enfatizando o que foi acima afirmado, o arquivo deve representar a instituição no desempenho
de sua missão, e não somente em seu funcionamento administrativo. O segundo dilema, que será apresentado
a seguir, voltará à questão, ou seja à especificidade dos arquivos de universidades e instituições de pesquisa,
mas por ora fiquemos com um repúdio total entre a distinção freqüentemente praticada entre a documentação
administrativa e a documentação “acadêmica” ou “de pesquisa”, distinção artificial que ignora a complementaridade
entre essas duas funções, e que, em sua complementaridade, garantem o desempenho da missão institucional.
Não me refiro, neste momento, a projetos de documentação que reúnem documentos sobre uma temática
e que muitas vezes “salvam” documentos que de outra maneira estariam perdidos ou totalmente esparsos, mas
considero estas iniciativas, embora totalmente louváveis, casos particulares de um tema que não pode prescindir
da complementaridade entre atividades administrativas e atividades finalísticas.

Segundo dilema
Estabelecida a necessária complementaridade entre a documentação gerada pelas atividades
administrativas e atividades finalísticas, e ainda recorrendo ao conceito do “continuum” que contextualiza os
documentos em suas condições de produção, para em seguida controlá-lo em sua trajetória (fases corrente,
intermediária e, quiçá, permanente), um novo dilema pode ser enunciado:
enxergar claramente a complementaridade entre o arquivo administrativo e os documentos
que registram a memória institucional, ou seja, intervir desde a produção do documento com
a visão arquivística, mormente quando a produção documental se faz em meio digital!
Aliás, o documento em meio digital coloca novos problemas, para todos os arquivos, mas eu acrescentaria
um, particularmente importante: boa parte da produção de conhecimento hoje se faz em rede (Latour, 2000, Pennock,
2006 e Glick, 2006), o que significa, para os arquivistas, que projetos de pesquisa são elaborados entre diferentes
proveniências, não sendo possível muitas vezes determinar uma proveniência única. Como ficam nossos critérios
de descrição e ordenação de documentos diante de documentos produzidos em rede? E como ficam os resultados
dos trabalhos sendo comunicados em rede, por meio de documentos com autoria e proveniência múltipla?
Não aprofundarei aqui todas as questões relacionadas aos documentos eletrônicos e os cuidados
arquivísticos que devem ser implementados – desde a produção do documento, para garantir sua integridade e
autenticidade – mas é necessário enfatizar que:

17

•

•

“registros em meio digital são criados na educação superior e outras instituições em grandes
quantidades e usados diariamente por diferentes grupos de usuários-parceiros” e “muitos registros e
dados administrativos são hoje rotineiramente criados e armazenados sob forma digital unicamente”
(Pennock, 2006, p. 41);
a produção e difusão dos conhecimentos gerados pela instituição é cada vez mais alimentada, ou
determinada, pelo trabalho em rede.

O tema da produção de conhecimento em rede nos leva a deter-nos – que seja de forma superficial – no
produtor de documentos de universidades e instituições de pesquisa, que arrisco caracterizar como componentes
de duas castas separadas: os administradores e os pesquisadores/docentes.
Os administradores, cuja relação com a produção e utilização dos documentos é normalizada, muitas
vezes até por legislação ou normas institucionais. A função institucional dos administradores se exerce através
de documentos, não há funcionamento institucional sem a devida produção documental, tanto para acionar a
“máquina” quanto para registrar - ou provar – o funcionamento dessa mesma máquina. Correndo o risco de uma
simplificação abusiva, eu diria que os documentos gerados por estes administradores se confundem em sua
maior parte com o desenvolvimento das atividades-meio da instituição, e que os documentos por eles gerados,
são consensualmente considerados de natureza arquivística.
Os pesquisadores e/ou docentes, cuja função pode ser resumida pela expressão “geração e difusão de
conhecimento novo”. Trata-se de identificar uma categoria muito especial de produtores documentais, que no
desempenho de suas funções olham invariavelmente para um futuro, ainda não descoberto, recorrendo a um
presente conhecido e por isto mesmo demandando sua superação.
Por definição, o pesquisador é alguém que não se conforme com o que já sabe, é alguém curioso, que
considera que aquilo que ele ainda não sabe é mais interessante do que aquilo que ele já sabe: resumo aqui uma
questão de postura, de vivência do tempo presente e de olhar sobre o mundo, retomando afirmações feitas por
ocasião do III Encontro de Arquivos Científicos (Smit, 2008b, p.64-66). A pesquisa pressupõe uma pré-disposição e
postura específicas. Trata-se de identificar um “modo de vida muito peculiar”: enquanto ser curioso, insatisfeito com
seu próprio conhecimento (condição sine qua non para identificar o pesquisador com “p” maiúsculo), o pesquisador
é por definição um ser em constante ebulição, que dedica uma imensa parcela de seu tempo a superar o que ele já
sabe. Em outras palavras, o pesquisador deve se manter informado sobre o que já é conhecido e ao mesmo tempo
tentar incessantemente ultrapassar esse estágio do conhecimento. Há pesquisadores muito mais metódicos e outros
mais caóticos, há os mais geniais e outros menos brilhantes, mais combativos, mais exigentes, mais orgulhosos, mais
excêntricos, mais auto-centrados, mais agressivos, mais determinados, mais ambiciosos, mais... e outros menos.
Forçoso é contatar que o pesquisador é um ser especial, que não produz documentos do mesmo modo, e na mesma
sistemática e com os mesmos objetivos, desejos e pulsões, do administrador da universidade ou do instituto de
pesquisa (científica ou tecnológica). Não se trata aqui de valorizar uma produção documental em detrimento de outras,
até porque sua complementaridade já foi afirmada, mas de reconhecer que a produção documental do pesquisador/
docente tem uma dinâmica própria, que a distingue da dinâmica da produção documental do administrador.
Este pesquisador pode trabalhar isoladamente ou em rede (situação cada vez mais freqüente, conforme
acima afirmado), mas não deixa de se caracterizar pela curiosidade e pela insatisfação com o estado de
conhecimento no qual se encontra. Ou seja, ele reúne informações sobre o que já sabe para tentar superá-las,
através de seu detalhamento. Exagerando um pouco, pode-se dizer que a produção de conhecimento se alimenta
do conhecimento anterior, configurando uma espiral um tanto quanto “antropofágica”. As conseqüências para o
arquivo são imensas, pois o “passado”, o “já conhecido” tem “utilidade” para ser superado e, portanto, “serve”
enquanto está sendo superado. Uma vez superado, alimenta a história das idéias e das ciências, torna-se muito
importante para o arquivo e quase que totalmente desinteressante para o pesquisador.
O pesquisador, além de constantemente tentar superar o conhecimento acumulado e, portanto, também
se superar, normalmente trabalha dentro de condições institucionais que também introduzem no ambiente de
pesquisa algumas variáveis.
O financiamento da pesquisa prioriza determinadas temáticas e gera um ambiente altamente concorrencial,
redundando em status e financiamento (não necessariamente nesta ordem). Ou seja, além de brigar consigo
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mesmo, para superar o que ele já conhece, o pesquisador briga com o meio-ambiente que determina prioridades,
condições de sucesso e visibilidade. Este pesquisador nutre uma “vaidade acadêmica”, fortemente ancorada em
uma “liberdade acadêmica”, troca informações com colegas (seus “pares”), participa de instâncias decisórias,
busca ampliar seu raio de ação através da conquista de recursos financeiros e humanos, justifica incessantemente
a importância de sua pesquisa, objetivando sua sobrevivência, nutrindo-se do passado para propor um futuro, pela
superação desse mesmo passado. Todos os passos, rascunhos, tentativas, realizadas para tentar ultrapassar o
conhecimento estabelecido não são muito importantes, a seus olhos, uma vez os resultados alcançados. Os meios
perdem, para o pesquisador, muito de seu interesse, uma vez os resultados alcançados.
Os resultados do processo de pesquisa, contudo, muitas vezes não serão encaminhados ao arquivo, pois se
tornarão artigos de periódicos, patentes, capítulos de livros, relatórios técnicos, etc. Ao pesquisador interessa, por
vaidade e por consciência do ambiente concorrencial no qual ele se encontra, preservar as provas de seu sucesso,
ou seja, os resultados finais da pesquisa, sendo que os registros intermediários (os rascunhos, os ensaios, os
cadernos de campo com anotações de experimentos ou pesquisas) não se revestem do mesmo interesse dedicado
aos resultados finais. Estes, uma vez publicados, encadernados ou patenteados, são via de regra encaminhados à
biblioteca, estabelecendo uma distinção totalmente arbitrária e artificial entre o processo da pesquisa e os produtos
resultantes do processo.
A separação entre produtos da pesquisa “publicados” e os “outros documentos” revela um dos grandes
problemas a enfrentar, pois a ótica arquivística não pode se contentar com a reificação dos resultados da pesquisa,
uma vez que sua missão se traduz na representação das atividades institucionais, nas quais a publicização dos
resultados integra um quadro muito maior de atividades realizadas.
O recolhimento, ao arquivo, dos “vestígios” da pesquisa, e não somente de seus resultados – ciência em
construção e ciência acabada, na distinção proposta por Latour (2000, p.17), constitui certamente um desafio
– talvez o maior – de arquivos de universidades e instituições de pesquisa, cônscios de sua responsabilidade
de custodiarem uma representação do desenvolvimento de atividades institucionais, integrando nas mesmas os
resultados da pesquisa, mas não se limitando às mesmas.
Encontramo-nos, assim, diante de uma situação muito freqüente e extremamente peculiar, ou seja, que
os documentos gerados pelas atividades finalísticas das instituições geralmente estão sub-representados nos
arquivos, ou até estão ausentes destes.
Neste quadro deve-se ainda lembrar que o produtor de documentos - o cientista/pesquisador/docente
- muitas vezes não está sensibilizado para a questão arquivística. Ele é um produtor muito diferenciado, pois
produtor de muitos documentos determinados pelo seu trabalho intelectual e não por procedimentos rotineiros,
razão pela qual ele confunde freqüentemente o público com o privado, ao considerar “particulares” documentos
produzidos no exercício de sua função acadêmica ou de pesquisa. A produção intelectual abre espaço para uma
compreensão mais “particular” dos documentos, o que certamente explica porque muitos documentos produzidos
nestas condições não são percebidos em sua condição arquivística pelos seus produtores mas tampouco pelos
arquivistas. Para completar este dilema, “o conceito de liberdade acadêmica também leva a uma percepção de
independência” (Buckley, 2006, p.32), sem esquecer que a construção do conhecimento em rede redunda na
produção de muitos documentos que permanecem “escondidos” no computador “pessoal” do pesquisador!

Terceiro dilema
Um último desafio se impõe: o arquivo deve refletir a instituição no desempenho de sua missão, mas não
pode caracterizar um conjunto documental inerte, pois seu re-uso deve ser projetado, previsto, favorecido.
Situando-me na perspectiva do continuum arquivístico que não propõe o isolamento entre documentos
de fase corrente e documentos em fase permanente, mas concebe os documentos a partir de seu contexto de
produção, fato é que um último dilema se impõe, e que pode ser enunciado como segue:
é necessário organizar o acesso à informação pensando no momento atual mas
potencializando seu re-suo no futuro.
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De certa forma afirma-se aqui que é necessário achar uma solução para conciliar o irreconciliável, a saber,
o presente e o futuro numa única linguagem.
A organização do acesso à informação presente em documentos produzidos hoje, para um acesso hoje
ou em um futuro muito próximo, conduz naturalmente à adoção de uma linguagem presente no cotidiano da
instituição. A conseqüência natural desta situação pode ser resumida pela expressão “organização da informação
centrada na instituição”. Trata-se, nesta perspectiva, de adotar uma linguagem que reflita o funcionamento
institucional no momento presente.
No entanto, uma parcela dos documentos produzidos deverá, em um futuro mais próximo ou mais distante, ser
recolhido ao arquivo permanente, tornando-se material para a pesquisa e sendo consultado por pessoas que vivem em
outro momento e que, conforme o caso, não têm um vínculo com a instituição, mas estão elaborando uma pesquisa
sobre alguma atividade desenvolvida pela instituição. Em função do recuo do tempo e da provável inexistência de
vínculo entre o pesquisador e a instituição que gerou e acumulou os documentos, forçoso é constatar que estaremos
diante de outra linguagem, outra forma de nomeação das atividades geradoras dos documentos. O dilema se resume
em compatibilizar o “acesso à informação centrado na instituição” com um “acesso à informação centrado no usuário”,
incorporando a linguagem de um usuário desvinculado do momento de produção dos documentos.
Em resumo, a organização do acesso à informação sempre se caracteriza por uma operação lingüística,
não há como representar o sentido do todo – o arquivo, que por sua vez representa o todo institucional – sem
recorrer a um código lingüístico que, por oposições, confere sentido às semelhanças e diferenças postuladas entre
séries documentais, atividades, grupos ou fundos. Será, portanto, necessário introduzir uma abordagem lingüística no
arquivo, compatibilizando linguagens usadas por diferentes usuários em momentos históricos igualmente diferentes.

O “mix” de dilemas
Para concluir, retorno aos dilemas entrevistos (certamente há ainda outros!) e que podem ser assim
resumidos:
1. o arquivo de universidades ou instituições de pesquisa deve contemplar tanto as atividades
administrativas quanto finalísticas da instituição;
2. a documentação produzida pelas atividades finalísticas se divide em documentação dos resultados
(de preferência, publicada), geralmente não encaminhada ao arquivo, e documentação do processo
– geralmente entendida como de domínio particular do docente ou pesquisador e por esta razão
dificilmente recolhida ao arquivo;
3. cabe ao arquivo desenvolver políticas e estratégias para recolher – ou produzir - documentos
produzidos pelas atividades finalísticas da instituição, de modo a espelhar, de fato, a instituição no
desenvolvimento de sua missão e a garantir a preservação de informações sobre o desenvolvimento
científico e tecnológico produzido pela instituição;
4. cabe ao arquivo compatibilizar, na organização da informação, uma abordagem centrada na
instituição com uma abordagem centrada no usuário, de modo a tornar acessível a informação
pelos diferentes tipos de usuários (internos ou externos) que recorrem à informação custodiada
pelos arquivos.
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Documenting the struggle for integrated Virginia Schools:
a case study

Sonia Yaco

Abstract
Fifty years ago, the state of Virginia, in the southeastern US, embarked on a strategy called “Massive Resistance”
to prevent “racial mixing” in public schools. Massive Resistance legislation resulted in over 14,000 students being
locked out of their schools to avert integration for periods ranging from five months to five years. Although the
federal and state courts eventually struck down the laws that prescribed these school closings, Virginia continued
to find ways to circumvent desegregation. At the same time, African American and white citizen groups pressed for
integration. The events of this turbulent time had far reaching effects on society yet little documentation of school
desegregation in Virginia is currently available publicly. Reasons for this void in the historic record range from apathy
to shame. A new curation initiative, the Desegregation of Virginia Education (DOVE) project, seeks to create a broad
base of support for documenting these events and in so doing to raise an awareness of the importance of archives
and research institutions. DOVE’s purpose is to identify, locate, catalog and preserve records that document school
desegregation. Led by Old Dominion University Libraries Special Collections, DOVE includes historians, archivists,
librarians and public officials from about eighteen Southern repositories. DOVE identifies record holders, such as
school districts, historical societies, civil rights organizations, libraries and archives and inventories their records.
Surveying these records involves getting cooperation from people who may wish to hide an ugly past as well as those
who feel school desegregation is unimportant and from members of groups who have been marginalized by society.
The methodology developed as part of this project will serve as a model for other states to use in documenting school
desegregation as well as for other politically sensitive topics such as the internment of Japanese Americans.
Keywords: Documentation projects, collection development, Virginia, educational desegregation
Withholding education from a population has far reaching, detrimental effects on society. A lack of
documentation about societal events creates a hole in history the same size and shape as the injustice itself. In
the mid-1980s, a new prosecutor in Prince Edward County Virginia was talking to an African-American telephone
company employee about how to get a better job. The employee said he couldn’t advance because he didn’t know
how to read a ruler, because schools were closed for African-Americans, to prevent integration, when he was a
child. The prosecutor was stunned -- he had never heard of this. While Prince Edward County was an extreme case
-- schools were closed for five years -- elsewhere in Virginia, schools were closed for periods of five months to a
year to prevent integration. But few people know about this and there is only scattered documentation of the school
closings or of the eventual desegregation of schools in the state.
A year old documentation project, Desegregation of Virginia Education (DOVE) has been developed to
identify, locate, preserve and catalog records that document school desegregation. Led by Old Dominion University
Libraries Special Collections, DOVE includes historians, archivists, librarians and public officials from about eighteen
Southern institutions. This paper provides a history of DOVE and describes its methodology. The problems DOVE
encountered and the insight gained along the way may be instructive to other documentation projects related to
school desegregation or other politically sensitive topics.
To understand the challenges DOVE faces, one must first understand the history of government, education
and school desegregation in Virginia. The English settled in Jamestown Virginia in 1607 and unlike later northern
colonies, Virginia would continue to be populated primarily by English settlers, not German, French or Dutch. The
English model of only landed-gentry being allowed a political voice prevailed in Virginia until the repeal of the poll
tax in the 1960s. Education followed a similar path. Although Virginia had established colleges in the 17th century,
Virginia schools were generally created to educate the sons of wealthy land owners. There was no provision for
educating the masses, certainly not at public expense. This model of education would prevail in Virginia for the next
300 years. The education system was two-tiered: private schools for wealthy, land owning, white men and minimal
education for the rest of the population. The history of narrowing the gap between these tiers is one where the
improvement of African-American education led to the improvement of poor and middle-class white education.
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There have been isolated times in Virginia’s history, starting in the 1700s, when some African-Americans
and white children have gone to school together. There have also been time periods, particularly between the Nat
Turner rebellion of 1831 and the end of the Civil War, when it has been illegal to educate African-Americans at all.
However the pattern that has predominated has been racially segregated schools.
After the Civil War, the intervention of the federal government led to the creation of more schools for AfricanAmericans and more schools for whites. The elementary school at the African-American Hampton Institute was
one of the best schools in the South. The superior quality of this elementary school led to creation of improved
elementary schools for white children. By the 1910s there were public schools across Virginia, although it would be
decades before all counties had high schools.
At the same time that public education expanded, Jim Crow laws were enacted that created segregated
school systems. Based on the “separate but equal” doctrine, these schools had legal provisions for public funding
for both races. However the reality was that the funding was not equal and sometimes violated state law. Virginia
spent several times as much money on white students as on black. Several counties only had high schools for white
students, none for African-Americans. African-Americans successfully sued some local school districts because tax
dollars intended for blacks schools were being siphoned off into white schools. In the 1930s the NAACP brought
suits against the inequality of black and white teachers’ pay.
After Truman integrated the military in 1948, integrated schools seemed within reach. In 1950 an Arlington
private school, the Burgundy Farm Country Day School became the first integrated school in the state. Litigation
forced University of Virginia’s Law school to admit its first black student the same year. A year later a lawsuit in rural
Prince Edward County was filed that eventually became part of Brown v. Board of Education. Senator Harry F. Byrd led
Virginia to enact a wide range of legislation to prevent desegregation that shut down schools and rescinded compulsory
education laws in any integrated district, and provided public financing for “segregationist academies” -- white only
private schools. The legislation, dubbed ‘Massive Resistance’ by Byrd, created a wide range of legislation led to over
14,000 black and white students being locked out of schools for periods ranging from 5 months to 5 years to prevent
integration.1 While public schools were closed, some white children went to segregationist academies, some black
and white children went to separate “parlor schools” but most African-American students went without any education
at all. In 1959, the majority of Massive Resistance laws were struck down by state and federal courts. Two important
provisions remained that prolonged segregation -- the public financing of segregationist academies and the Pupil
Placement Board that systematically assigned black children to black schools and white children to white schools.
The early 1960s saw only token desegregation in K-12 although Virginia desegregated more schools earlier
than anywhere in the south, with the exception of Texas. In the mid-1960s a series of lawsuits brought down the
remaining Massive Resistance laws and created an affirmative duty for school districts to desegregate. This together
with legislation and busing brought about real integration in the 1970s. The late 1980s was the end of integration in
some areas as busing for racial balance ended and the beginning in others as the first desegregated schools were
built. Still other districts remain segregated in 2009. In Prince Edward County, only blacks go to public schools, white
students still go to the same private school that was started as a segregationist academy 50 years ago.
Higher education began token integration of undergraduate classes in the mid-1960s. The threat of
terminating funding by the US Department of Health Education and Welfare in 1969 caused broader integration.
Despite the progress since then there are still racial divisions between Virginian universities, which is not surprising
in an educational system that was defined by segregation for most of the last 400 years. There is still a distinctly
black and white land-grant school, although they are both integrated -- Virginia Tech, a large, well-funded university
in rural Virginia with a predominantly white student body, and Virginia State University, a small, underfunded school,
near urban Richmond with a predominantly African-American student population. Norfolk, a city of 250,000 people,
has two state universities, Norfolk State University, a historically black college, and Old Dominion University (ODU),
historically white, although it is now the most integrated university in Virginia.
Other issues separate colleges in the state. Virginia Military Institute, a public university, only admitted
females after litigation in 1997. As is common in many regions, class distinctions exist between well-endowed
private schools and publicly funded universities. Competition for state budget dollars and students creates tensions
1
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between older prestigious schools and newer universities. These divisions combined with regional chauvinism make
competition rather than collaboration the dominant characteristics of relations in political and educational institutions.
The Hampton Roads metropolitan area, for example, consists of seven different cities, each with a separate city
government and school system. New York City, in contrast, with 10 times as many people, has combined the five
boroughs into one city with one school system.
Gender, race, class and geographic divisions have ramifications in the collecting policies of the state’s cultural
institutions. Although they have made huge strides in overcoming past biases, the two biggest cultural institutions in
the Commonwealth, the Library of Virginia and the Virginia Historical Society, have historically focused their efforts
on collecting the papers of wealthy white families. Some feel these organizations still prioritize collections and
services for Richmond, where they are both located. Since Richmond is not only the capitol of present day Virginia
but also the past capitol of the Confederacy, more than regional biases come into play.
While pressure from HEW and a series of lawsuits in the 1970s improved funding for African-American cultural
institutions, they still lack the funding needed for widespread collection development. The exception is Hampton University,
a relatively well-funded, private institution. However as a private university it doesn’t have much ability to collect public
records. The net effect is that African-American history, for most time periods, is under-documented in the state.
The extent of this lack of documentation on school desegregation in particular became clear to me in April
2008. I invited members of an informal local archivists and special collections librarian group to see the school
desegregation collections we hold in the Old Dominion University Libraries Special Collections and University
Archives. Because I was new to Virginia and the South, I asked the archivists what other archives had collections
that related to school desegregation. The answer was that they knew the whereabouts of only a handful of school
desegregation collections. As we began discussing the matter, members expressed concern about the lack of
documentation and suggested that a group be formed to locate, preserve and catalog existing manuscripts related
to school desegregation in Virginia. They suggested that I spearhead a documentation project. I felt that I was a
poor choice to lead this project. Not only was I lacking in local ties, but I also have a northern accent - a potential
handicap when asking Southerners for material about racism. I was also a newly minted archivist, fresh out of
graduate school. After the meeting, I approached several organizations to see if they would take on this project.
A regional archives organization and the state Library of Virginia were interested in the idea but felt that it was
too big for them. However they expressed interest in participating in such a project if it was created. Eventually
I decided that if I could find someone who knew the subject area well and had good connections, it would be
possible for me to help lead the project. I spoke to Old Dominion University history professor Dr. James Sweeney,
a scholar in Massive Resistance, about the project. We agreed that I would do the ‘heavy lifting’ and that he would
fill an advisory role. His contacts around the state were invaluable for getting DOVE established.
I asked advice from a great many people in the initial stages of the project. I sent an abstract of the project
to Dr. Sweeney’s contacts and mine for tips on how to develop the project. Concerned about the political implications
of calling the organization “DOVE”, a bird of peace, when desegregation was anything but peaceful, I sought advice
of local members of the African-American community. The feedback was incorporated into abstract to become a
proposal that was sent to historian and archivist listservs as an invitation to an exploratory meeting for the project.
In designing the structure of the organization, we decided to create a state wide body to set policy and smaller
task forces to do the actual surveying. We considered creating task forces based on types of record holders such as
government agencies, religious organizations, teachers groups, and citizen groups. Another idea was to create task
forces based on geographic regions. We considered having overlapping topical and regional task forces but decided
it wasn’t practical. In the end we decided to create geographically based task forces with stakeholders.
A central philosophy in organizing DOVE was that the organization should be diverse in professions, type
of institution, ethnic groups, and geography. Not only was this in line with the topic of the project, but it is necessary
for the success of the organization. The members include a range of professions – historians, archivists, public
librarians, governmental agency employees, and elected officials. Historians provide subject content expertise and
have typically done research in numerous repositories in the state. They also have knowledge of the location of
material not yet in archives. DOVE’s racial makeup currently is 90% white, 10 % African-American and HispanicAmerican. To foster regional diversity, general meetings are held at different locations around the state. This has met
with resistance as people were used to holding meetings in the state capitol, a central location. In an organization
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that is trying to break the mold of giving preference to the old established order in the state it is particularly important
to hold meetings in each part of the state, even when it is inconvenient to some people. Doing so sends a message
to DOVE members, and the heads of their institutions, that DOVE cares about records and organizations in all
regions of the state. It is also a way to educate DOVE members about the resources in each region.
We began by holding general meetings about every two months. The purpose of the meetings was to
plan the project, set policies and forge institutional ties. While initially the meetings had limited agendas and
lasted only two hours, we later moved to longer meetings so that we can cover more ground and have a chance
to get to know each other on an informal basis over lunch in the middle of the meeting. Starting the meetings
mid-morning is a convenience for people who must drive long distances to get to the host site.
After a year of general meetings, regional task forces are now forming. Thus far, we have designated chairs
for seven of the eight DOVE regions. Chairs are selecting people knowledgeable in history of local communities
and people with good social networks. People active in churches and civic organizations are being asked to join
the regional task forces. Another suggestion is that a member of the local media be on task forces, since they may
material on their community’s school desegregation process. The other reason to include them is to publicize DOVE
locally to attract donations of material and to solicit volunteers. People who might know where local records are
include realtors, who may be the first to hear about people moving out of their houses wishing to find a secure place
for their personal or organizational papers. It may be prudent to include politicians on task forces to provide political
legitimacy to the project locally.
The regional task forces will rely heavily on volunteers for surveying the repositories. We have begun
recruiting volunteers through the American Association of Retired People (AARP), archivist organizations, church
newsletters and Old Dominion University Libraries newsletters. Interns from several universities have also been
recruited. Skill sets of volunteers dictate the tasks that they can do for the organization. A retired lawyer is far better
equipped to survey court records than a freshman computer science major. A case in point is that a graduate student
with a background in public history has helped to develop an outline of a training procedure for DOVE volunteers.
We expect to expand upon this once task forces begin training volunteer surveyors.
DOVE’s initial plan was to conduct the survey in two phases, Phase 1 would be a survey of material already
in libraries and archives, and Phase 2 would survey material housed elsewhere. This plan assumed that libraries and
archives already had well-developed inventories of their collections and would be willing to survey their own collections.
However we found that smaller archives and libraries did not have adequate inventories that would allow them to easily
identify school desegregation material in their collections. Larger libraries, including those in DOVE, have informed
us that it is unlikely that they will be able to survey their own holdings for a variety of reasons -- limited staffs, budget
cutbacks, and feeling that DOVE is low priority. A fallback plan was to inventory in-state repositories using their online
finding aids. However a trial of this idea showed that few of these repositories had finding aids online. Consequently
DOVE has determined that regional task forces will survey all types of records holders at the same time.
The scope of material DOVE wishes to survey spans 40 years, from the pre-Brown challenges to school
segregation in the mid-1940s to the Riddick case that ended court ordered busing for school integration in 1986.
The DOVE project is trying to document K-12 and postsecondary education in Virginia. DOVE will be surveying
material housed in public repositories such as archives and libraries courthouses, governmental agencies, school
districts and private institutions such as churches and citizens’ groups as well as records held by individuals.
Primary sources sought by DOVE fall into two broad categories, governmental and nongovernmental records.
Governmental records include court proceedings, meeting minutes, school Board resolutions. Nongovernmental
records include as newspapers and newsletters, diaries, publications, personal correspondence, videos/ audio
files, scrapbooks, and photographs. Individual student records and personnel records are not covered in the
scope of DOVE due to confidentiality laws.2
After regional task forces are formed, they will have two initial tasks: identify likely record holders and
recruit volunteers to survey those records. Volunteers will have to be trained in archival research methods, records
surveying and educated about school desegregation topics. Letters of introduction will be sent to record holders
telling them about the DOVE project and the surveying. Then teams of researchers will go on site to survey their
2
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records. After they have filled out paper forms, regional task forces will enter them into the DOVE catalog. This
will give regional task forces the chance to review their own records for correction. The collaborative tools Google
Docs and Scrib’d are being used to keep track of the status of repositories surveying in the state and the paperwork
associated with the surveying.
Some surveying will be done outside of the regional task force structure. Record holders have been
contacting DOVE members about school desegregation material on an ad hoc basis, which is added to the DOVE
catalog when appropriate. Out-of-state repositories with known collections of Virginia school desegregation
collections will need to be surveyed. This includes the Library of Congress, and several electronic union
catalogues such as OCLC’s Archives Grid.
Outreach is an important part of developing a collaborative documentation project. Initially our audience has been
historians and archivists. In addition to posting to listservs, the DOVE co-chairs have given talks at regional and national
archivist and historian conferences. While this helps to build networks it also raises the profile of DOVE, allows us to
gather information about the needs of scholars, recruits DOVE volunteers and adds to the credibility of the organization.
The general public has been the target of other DOVE outreach. A book I co-authored on the history of
school equality in Hampton Roads Virginia created a public platform to discuss DOVE in speeches at book signing
events.3 This in turn generated a newspaper article about DOVE by a local reporter who had previously used the
school desegregation collections at Old Dominion University for an award-winning series about the end of Massive
Resistance.4 5 The DOVE story was picked up by AP and printed in newspapers across Virginia including specialized
newspapers such as the Virginia Lawyers Weekly. Both the speaking events and the newspaper articles generated
volunteers and donated materials. AARP became interested in DOVE as a result of one of the talks about the book.
Publicity has also brought reactions to the project that may hamper our effectiveness. Some critics have
displayed apathy about desegregation. An online comment to a newspaper article on DOVE said, “who cares - this
is a non-issue.” A Virginia history listserv contributor voiced similar sentiments. This type of apathy may simply be
a cover for those people who wish to hide an ugly past by understating its historical significance. Other people may
understand the historic importance of desegregation but be ashamed or protective of their role in segregationist,
racist or anti-busing groups. One consideration in giving our project a relatively neutral name was to increase the
likelihood that segregationists would allow us to survey their holdings. Locating the holdings of this population
may require a different strategy than outreach to other communities although we send a uniform message to all
communities: DOVE seeks to insure that all their voices are heard.
DOVE’s ability to survey or preserve African-American community’s cultural records may be inhibited by
Virginia’s history of undervaluing African-American communities. Creating culturally diverse regional task forces that
include a cross section of communities will be crucial to DOVE’s success.
The state’s long history of institutional competition has been one of the biggest challenges DOVE has
faced. Larger libraries have questioned the validity of a relatively new university such as ODU leading the
project. Territorialism is sometimes hard to distinguish from plantation paternalism as when one library said
that it might confuse people donating material to African-American institutions if they were approached by
“unknown persons” in DOVE. Several institutions voiced concerns that DOVE was duplicating an electronic
union catalog of finding aids they had developed, Virginia Heritage.6 However Virginia Heritage contains only
a small portion of the holdings of the state’s archives. Only 23 of the state’s repositories participate in this
catalog and it contains only those finding aids that have been EAD encoded. The College of William and Mary,
and active participant of Virginia Heritage, estimates that only 20% of its collections are in the catalog. Smaller
repositories lack the expertise and funding to encode their collection in EAD, or even to create finding aids. For
the same reason Virginia Heritage is unsuitable for cataloging records held by governmental agencies, courts,
and nonprofit agencies. Provisions have been made to automate the importation of records from Virginia
Heritage to the DOVE catalog for collections related to school desegregation.
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One of the challenges DOVE faces is the ownership and access issues involved in school desegregation
records not currently held by repositories. Concerns have been voiced that repositories will use the DOVE catalog
as a shopping list for acquiring these collections. There has been discussion over whether to include records still
in private hands since describing collections opens record holders to researchers. We have decided to include
only those collections in the catalog that private record holders are willing to allow researchers to access. Access
requirements such as needing to contact the record holder in advance can be specified in the catalog record. To
ensure that we have permission to use descriptions of the collections in the DOVE catalog for material in private
hands, as well as in all repositories, we developed a description permission form.

Funding
Because DOVE does not yet have external funding, thus far all expenses have been absorbed by
participating institutions. Old Dominion University Libraries houses DOVE and provides in-kind funding in the
form of server space and staff support. Leading DOVE takes approximately 10% of my time. Other library staff
involved in DOVE at ODU includes the system librarians who created and maintain the Dublin Core DOVE
catalog; metadata cataloging staff who will provide keyword tagging of the records and librarians who provide
grant writing expertise. The College of William and Mary has provided staff time and funding for printing DOVE
brochures and pens. Free meeting space has been provided by institutions hosting DOVE meetings. Travel
to general meetings was initially paid for by participant’s institutions but most have now cut all travel funds.
Individual participants have largely been funding their own travel to general meetings.
Recent budget cuts have highlighted the need for external funding for the DOVE organization. We are in
the process of applying for a planning grant that would include monies for DOVE general and regional task force
meetings, and training surveyors. Monies for preservation supplies and literature to distribute to small archives
would also be requested. Additionally we will be applying for grants to transform the current Dublin core DOVE
catalog into an online interactive map and timeline, similar to the History Browser’s Jefferson Travels.7 A digital
sandbox feature would allow DOVE participants to upload a variety of digital objects: images, audio/video files,
or text files. For example when the DOVE Piedmont task force finds an oral history about an early experience in
desegregation in professional schools they could upload the oral history, add descriptive information, and it would
become part of the DOVE database. The next day the northern Virginia task force might receive an e-mail containing
a first-hand account of a child’s first year in an Arlington desegregated school. They could upload the narrative,
and add descriptive information about it. Later an archivist could upload a digitized image of the first desegregated
classroom in Surry County. Records could still be added to the DOVE catalog without attaching a digital object.

Implications for other documentation projects
Projects that document a particular population, such as the New York state Latino Heritage Documentation
project, or a particular time period, such as Wisconsin’s post-1945 records assessment project, require different
strategies than for documenting politically sensitive issues.8 9 One purpose of the DOVE project was to serve
as a model for school desegregation documentation projects in other states, but it is equally applicable to
documenting America’s internment of Japanese-Americans during World War II. As discussed in this paper, one
of the most important tasks in such a documentation project is to understand the historic context of the social
phenomenon that is to be documented. Strategies need to be developed to reach out to parties on all sides
of an issue, including those who are ashamed of their past. Creating a professional, institutional, racial, and
geographically diverse group can help to build a broad base of support for a project.
It is hard to find the right time to do some documentation projects. Now, with the worst recession in many
of our lifetimes, could be considered to be a poor time to initiate the Desegregation of Virginia Education project.
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Some historians have said that the DOVE project should have been done 30 years ago when more stakeholders
were alive, before crucial records were thrown out, when people still knew where the records were located.
However, 30 years ago Virginia was uninterested in the subject. Now, in the wake of publicity about the 50th
anniversary of the end of Massive Resistance, there is a great deal of interest in desegregation. Stakeholders,
many of them in their 80s, are dying and the children are making decisions about what todo with their papers. So
in fact this may be the best time to initiate DOVE, and it is certainly thelast chance we will have to find the records
thatdocument school desegregtion in our tate.
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Corresponding evidence:
the use of Museum Correspondence files
in support of collection records
Bernadette G. Callery

Abstract
While museum correspondence files are readily seen as valuable sources of information about an institution’s
culture, particularly as they include information on the development of exhibitions and educational programming
as well as the administrative functions of the organization, including the hiring of staff and financial negotiations
with governing boards, they also have considerable use in support of collection records, as they frequently contain
information about the museum’s acquisitions. The digitization of correspondence may provide greater access to
information about the acquisition process and the artifacts themselves, providing the appropriate metadata has
been identified to assure effective access to these records. This paper will discuss the challenges of creating
metadata to improve access through digitization of 30 letterbooks containing copies of the outgoing correspondence
of the director’s office of the Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh, Pennsylvania, covering the period
1896-1913, the critical early years of the Museum’s existence. The content of these letters includes instructions
and encouragement to field collectors in South America, Africa, and the American West, negotiations with donors
for major gifts, and specific construction details on the Museum’s 1907 building which was created to appropriately
house the growing number of dinosaurs and other paleontological specimens, insect, bird and mammal collections,
and archaeological and anthropological artifacts. Each letterbook is arranged chronologically and contains a
rudimentary hand-written name index of correspondents. Digital capture of the content is complicated by the fragility
and illegibility of some of the manuscript and typewritten text. Supplied metadata would include names of associated
curators and collectors, and some identification of the objects collected or projects discussed, in order to link this
correspondence to the traditional collection records. The integration of this legacy data into the overall information
infrastructure is a continuing obligation of cultural institutions as they migrate their paper-based record-keeping
systems into the digital age.
Keywords: museum archives; digital curation; administrative archives; collection records; collection
manag ement systems.

Introduction
While the correspondence files of a natural history museum can be readily seen as valuable sources of
information about the institution’s own administrative history, they frequently contain information about the objects
acquired by the museum. Collection information in museums is seldom centralized, as the organizational structure,
and subsequent recordkeeping systems, tend to be divided along disciplinary lines, with individual departments
frequently maintaining their own records. It is also the nature of natural history collections that the accession
record, typically the initial record describing individual specimens or artifacts, is frequently incomplete at the point
of creation and that information about the individual specimen or collection grows by accretion over time, as the
collections are curated, used in research, or prepared for exhibition. In this intellectual environment, information
about the identity of a given object and its circumstances of acquisition must be assembled from a variety of internal
sources, carefully weighing the relative merits and authority of each source. Maintaining the understanding of these
often fragmentary records and their interrelationships with other institutional records is a delicate matter, requiring
familiarity with individual as well as institutional memory.
This paper will discuss the challenges of adding correspondence files to this fragile information ecosystem,
using as a case study a collection of 30 letterbooks containing copies of the outgoing correspondence of the
director’s office of the Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh, Pennsylvania. These letterbooks cover the
period of 1896-1913, which were the critical early years of the Museum’s existence. The contents of these letters
include, among many other subjects, instructions and encouragement to field collectors in South America, Africa,
and the American West, negotiations with donors for major gifts to the Museum, and specific construction details on
the Museum’s 1907 expansion building which was specifically created to appropriately house the growing number
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of dinosaurs and other paleontological specimens, insect, bird and mammal collections, and archaeological and
anthropological artifacts. Even in the 1907 letterbook volume which is almost totally taken up with the many details
of construction and exhibit installation associated with the opening of the new building, the then director, the noted
entomologist W.J. Holland, had time to write to Richard Rathbun, Assistant Secretary of the Smithsonian, and
Caspar Purdon Clark, director of the Metropolitan Museum of Art, on behalf of an unnamed local collector who was
looking for someone to “arrange for him a collection of ancient time pieces which he has been accumulating for a
number of years past.”10 Shortly thereafter in a letter to Clark,11 Holland revealed that the donor was H. J. Heinz,
Pittsburgh food purveyor and philanthropist, who gave his major collection of watches to the Museum later that year,
indicating that Holland’s attentions to him were repaid. On the other hand Holland could be quite short with potential
donors whose collections he did not want for the Museum, as he indicated in his refusal of a bullet mold, “It is a
waste of postage stamps on your part to offer the object which you say you have at the price that you ask for it.”12
There are approximately 15,000 individually numbered items in the letterbook collection, with an average
of 500 items per letterbook. The content is largely typescript, and appears to have been produced on thin paper
by using single-sided carbon paper, one of the many wet or dry copying techniques so lovingly detailed in the
1999 work by Rhodes and Streeter, Before Photocopying: The Art & History of Mechanical Copying, 1780-1938.13
Each letter book is arranged chronologically and contains a handwritten name index of the correspondents, clearly
constructed as the letterbook was assembled, as there is little alphabetical arrangement beyond that of the original
letter in the index entries. There is no subject access to the content of the letters beyond what contextual knowledge
an individual researcher might bring to a search of the name index. The inherent vice of both the paper used for the
copies and the insertion technique of pasting individual tissue sheets onto gummed stubs, which are then stab-sewn
into the expansion folds of the binding structure, has resulted in a very unstable format, which has further degraded
over time and inadequate housing. Not all the manuscript indexes are complete, missing parts of pages or entire
sections of the index. Additionally, while access to the letterbooks is limited, both physically and intellectually,
they tell only part of the story. Incoming correspondence is scattered across collections in the institutional archives
as well as files maintained in the individual museum departments. A variety of additional record types, including
the primary accession record, exist in multiple – and variant – versions – across the informational structure of
the museum. Part of the challenge of managing museum archives is that collection records are always current,
regardless of when they were created or amended, and information dealing with an individual object could include
correspondence dating from the earliest years of the museum up through the present.
Networked museum collection management systems, particularly those which allow the capture of the form
and content of such supporting, but often invisible, documentation as deeds of gift and collection permits, in addition
to the fielded data derived from ledger books and other item-level cataloging tools, increasingly successfully mimic
institutional memory. In discussing how institutional museum archives are used to bridge these gaps between
the museum’s various – and occasionally conflicting – recordkeeping systems, museum archivist Deborah Wythe
specifically mentions the use that registrars make of institutional archives, noting that they “are able to supplement
the basic object information in their files with more detailed information from records in the archives, documenting
credit lines, donor information, and exhibition history.”14 Recognizing the tension between the institutional archives
and the curatorial departments for responsibility for these institutional records, she acknowledges that “records
relating to the collection are always permanent and logically a part of the museum archives, but many such records
are permanently active and needed in the originating department on a daily basis.”15 The contents of the letterbooks,
which represent the outgoing correspondence of the director’s office, comprise a reasonably complete record of this
phase of the ongoing activity of the institution at the highest administrative level.
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Digitization as a strategy for access
One approach to simultaneously create access copies of the letterbooks and capture their content for
potential integration with the Museum’s other resources would be to digitize the text and then convert those
page images to searchable text using Optical Character Recognition (OCR) software. While commercially
available OCR packages are much touted in the business and records management communities as the perfect
solution to the problems of management of legacy document collections, our initial experiments in applying
OCR to the typescript letterbook content have not produced encouraging results. In this preliminary stage of
our investigations, it is necessary to contain costs and therefore we have not purchased any of the high-end
products. It is certainly possible that they would yield better results. However, the fact remains that due to
the nature of the copying process that produced the letterbooks, individual characters in the text are not wellformed and there are considerable background artifacts such as print-through, smudges, and torn and soiled
edges, all of which contributes to the difficulty in obtaining a clear image for the OCR process.
Given the poor condition of the letterbooks, some preservation reformatting will have to be done as the
material cannot continue to be used safely in its present form. If the OCR is not successful and users will not
have access to full-text searching of the content as a means of locating information on a particular object or
event, one option would be to transcribe the existing hand-written index of correspondents using the existing
information of the correspondent’s name and the page number or letter number as a locator. However, this would
not be entirely satisfactory, as a spot check of the completeness of the indexes to the letterbooks indicated that
approximately 10% of the letters pasted into the letterbooks had no entries in the manuscript indexes. There
is also the problem of inconsistency in the use of the name of an individual or the organization with which that
individual is associated. On another project using the Carnegie letterbooks in order to determine whether or not
the Museum had received free railroad transportation for the delivery of the paleontological material excavated
in Wyoming and Utah between 1899 and 1923, it became clear that the manuscript index inconsistently used the
name of individual railroad presidents, dispatchers and passenger agents as well as various abbreviated forms of
the corporate name of the railroads themselves, making it very difficult to locate all the letters sent to the Union
Pacific Railroad. There are also problems with a direct transcription of the names included in the manuscript
index, as the names are often abbreviated and occasionally unreadable, leading to inconsistencies or gaps in the
created index. Another more labor-intensive approach would be to create a new index by examining each item
of correspondence and capturing information on correspondent, the correspondent’s organization, sender (since
the letterbooks include letters sent by various assistants), date and letter number. Assuming that an authority
file was created at the outset to regularize issues of variant names of individuals and organizations, a cumulative
index would be an obvious benefit to searching the whole of the letterbook content.

Related Research Projects
In looking at a number of successful archival projects in natural history museum collections which have
digitized correspondence or other collection records, it appears that while some have used various commercial
database and OCR packages to help capture and provide access to existing printed, typescript or hand written
content, it is more common that these have been augmented by substantial customized software and hardware
applications. While many of these projects were intended to serve as models for future development, they have
tended be one-off, grant-funded research efforts. Projects typically address the issues of a particular resource or
type of record, with little continuing work done at the conclusion of the funded project. While information on work
flow, technical specifications and overall project management may exist in the project files, these projects are
often dependent upon specific hardware or software as well as specific individuals, few of whom will remain with
the institution beyond the term of the grant.
An examination of the 2007 special issue of the International Journal on Document Analysis and
Recognition which deals with the analysis of historical documents reinforces these concerns of sustainability
and generalizability. While many of the projects described present ingenious solutions to the myriad problems
of integrating legacy archival data into institutional information systems, they all seem to require specialized
information science research environments in which to make them work. The editors of this theme issue identify
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five broad categories of challenges with the analysis of historical documents, beginning with digitization. The
other challenges are dealing with the presence of artifacts of the page such as ink seepage and the subsequent
opportunities for digital enhancement, understanding and utilizing the physical layout of the content as a means
of analysis, recognizing the context in which the documents were created in order to extract significant elements
of information, and word spotting, or the identification of shape-related features of significant keywords in the
document and subsequent identification of other instances of that shape. The editors recognize the need to
involve domain specialists, including archivists, in projects involving the analysis of historical documents, as it is
important to “capture knowledge and semantic information from such experts as well as provide them with user16
friendly means of specifying, interacting with, monitoring and validating the analysis process and its results.” ��
The hybrid situation described in the paper dealing with the successful capture of museum specimen records
which include both typescript and hand-written annotation combines a commercial OCR package with customized
image analysis and text post-processing tools in order to generate database content is a tempting example of
what can be done when sufficient resources are available for development.17

Diplodocus Archives
Two of the Carnegie Museum of Natural History’s correspondence collections had previously been digitized,
and those digitized images converted to searchable text using optical character recognition (OCR) as part of the
SmartWeb Exhibit project, funded by an Institute of Museum and Library Services grant in 2000-2002, which was
designed to deliver information on demand to both onsite and online visitors. The Carnegie Museum of Natural
History’s Diplodocus and Douglass Archives, a website hosted by Carnegie Mellon University, also in Pittsburgh,
digitally captured correspondence, photographs and published popular and scientific articles documenting the
Museum’s early paleontological discoveries, especially that of the Museum’s signature dinosaur, Diplodocus carnegii.
Of particular interest to historians of paleontology is the correspondence with the noted paleontological collector
Earl Douglass, during the period 1894-1931, as his letters essentially serve as field notes. Not only do these letters
provide extensive records of major discoveries, field conditions and collecting techniques, but they occasionally
include drawings, such as that reproduced from the letter from Douglass to Holland on 6 November 1911. This
drawing is the first illustration of the land on the border between Colorado and Utah that becomes the United States
National Dinosaur Monument. For those interested in the creation and distribution of full-scale reproductions of
the Carnegie Museum’s specimen of Diplodocus carnegii to eleven of the world’s museums, this correspondence
collection includes correspondence and printed material dealing with the negotiations for and the installations of the
eleven casts, beginning with the first presentation to the British Museum of Natural History in 1905 and ending with
the gift of a replica to the Paleontological Museum in Munich in 1932. The only replica in South America was given
to the Museo de la Plata in Buenos Aires and mounted under the direction of the Carnegie Museum’s much-traveled
director, W.J. Holland, in 1912.
Building on research developed by Carnegie Mellon University to digitize and provide access to the
congressional papers of Pennsylvania Senator John Heinz, and known as HELIOS (Heinz Electronic Library
Interactive Online System)18, the dinosaur archives project scanned two collections of correspondence, which included
both typescript and handwritten material, during 2000-2002. The rationale for making the archival correspondence
available directly to museum visitors was that increasingly limited labels describing the specimens on display made
it difficult for visitors to gain any sense of the original scientific or cultural context of the object, as all they saw was
its current placement within the artificial context of the Museum. One of the goals of the project was to use the
correspondence in response to users’ queries for more information on a particular exhibited specimen in the belief
that the inclusion of “extensive correspondence between the museum’s administrators, scientists and field collectors, the
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Apostolos Antonacopoulos and Andy C. Donwton, “Editorial: Special issue on the analysis of historical documents.” International Journal on Document Analysis
and Recognition, 9(2-4), April 2007, 76.
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Andy Downton, Jingyu He and Simon Lucas. “User-configurable OCR Enhancement for Online Natural History Archives.” International Journal on Document
Analysis and Recognition, 9(2-4), April 2007, 263-279.
18

Edward A. Galloway and Gabrielle V. Michalek, “The Heinz Electronic Library Interactive Online System (HELIOS): Building a Digital Archive Using Imaging,
OCR, and Natural Language Processing Technologies.” The Public-Access Computer Systems Review 6(4), 1995: 6-18.
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required field expense reports and the photographs [would] capture the museum’s side of the story.”19 However, the primary

user access to the site in the system’s browse mode mimicked the physical arrangement of the correspondence
collection, i.e., in folders, with separate entries for each individual item within the folder. Groups of related material,
such as sketches or newspaper clippings attached to an individual letters were maintained through the use of
“bundles,” the term used to record the physical relatedness of the documents, and to allow higher resolution or
the choice of individual file formats to better represent photographs, maps, field sketches, or other image-based
material, but still retain the relationship of the parts to the whole document group. While OCR was attempted to
provide access to the content of the correspondence, using an early version of TextBridge, it was not particularly
successful. Extensive metadata about the individual items was supplied at the verification stage of the scanning,
and transcriptions of the handwritten texts were included when available. Users could view the documents retrieved
by their queries in either image or text view, the former being the scanned page image and the latter the display of
the metadata and the OCR derived text.

Sitio Conte
A project which incorporated a wide variety of text and image material, including illustrated field notes, was
the Sitio Conte website built by the University of Pennsylvania Archives. This project bought together the published
and unpublished materials dealing with the University of Pennsylvania Museum’s 1940 expedition to Sitio Conte,
Panama, providing extensive documentation of this Pre-Columbian cemetery dating to ca. AD 450-900. The online
exhibition is a repurposing and extension of the popular exhibition, “River of Gold: Panamanian Treasures from Sitio
Conte,” which began traveling to United States museums in 1996. This site allowed users to read the diary of J.
Alden Mason, the director of the excavation, as well as the field notebooks, photographs and site plans prepared by
Robert Merrill, the expedition’s surveyor, engineer and photographer. There was no keyword searching available to
give direct subject access to specific passages in these texts. The archival material was supplemented by scanned
images of corresponding published reports and contemporary newspaper clippings. Individual photographs as
well as individual pages in the notebooks were included, with thumbnails available for preview and searching.
Access was provided to an online database of all catalogued artifacts resulting from this expedition. However, this
site appears to have vanished from the University of Pennsylvania Museum’s Archives site, illustrating yet another
hazard of digital collections, that of impermanence.

American Museum of Natural History Congo Expedition, 1909-1915.
Released in 2002, this website brings together the field notes, diaries, photographs and drawings which
documented the expedition to the Congo in 1909-1915 led by American Museum of Natural History mammalogist
Herbert Lang, assisted by Columbia University undergraduate and budding ornithologist James Chapin. Supplemented
with online access to the 160 scientific publications that incorporated these findings, sound recordings and video
clips, this complex website presents not only a view of the Congo at the time of the expedition, but provides evidence
of the continued impact of the expedition’s collections on the zoological and anthropological research. An elaborate
structure of hyperlinks connects searchable transcriptions of fieldnotes with the corresponding page images of the
field notebooks and photographs of the corresponding specimen or artifact. Data from the fieldnotes and specimen
catalogs are also searchable. In addition to the specimen photographs, there are 98 watercolor sketches by Chapin,
over 2200 of the surviving 8000 photographs taken by Lang, and many images of the over 4000 anthropological
objects cataloged into the collection. However, here again, while the content provided is exceptionally rich and the
links relating specimens with their illustrations and documentation in field correspondence, collection records and
published literature are extraordinarily valuable to the researcher, the information management system developed
for this project has not been replicated elsewhere in the Museum and little documentation on the design and
implementation process exists.

19

Bernadette Callery and Robert Thibadeau, “On Beyond Label Copy: Museum-Library Collaboration in the Development of a Smart Web Exhibit.” Museums and
the Web 2000. URL: http://archimuse.com/mw2000/papers/callery/callery.html.
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All three sites, each admirable in its own way, were one-off projects, and the technologies employed were not
used elsewhere in the institutions to provide access to other collections. Lacking easily accessible technical specifications,
their ability to influence future projects, particularly those under development in other museums, is limited.

Physical and intellectual aspects of the Carnegie Museum letterbook scanning project
In order to provide access to this material, the initial plan was to scan the portion of the Carnegie Museum
letterbook collection that contains typescript material, provide access to the content by allowing users to search
the text produced from the application of OCR software, and then display the corresponding page image in
response to user’s queries. There are many issues here, both technical and philosophical, not the least of which
is the initial capture of the pages. Given that condition of the originals, which are on thin paper and bound in a
variety of ways that makes the volumes difficult to open and use without damage, the original plan was to use an
overhead or planetary scanner, the Minolta 5000, which the Carnegie Museum Library uses extensively to scan
printed material from the Library’s collection for interlibrary loan purposes. Initial experiments at scanning at 300
and 600 dpi produced files that included the background tone of the paper, which further complicated the success
of the OCR. Some experiments were run on the sample scans by colleagues at the University of Pittsburgh
Archives Service Center. Even by doing some limited manipulation of the resultant .tif file, the results were
scarcely better than those resulting from the use of the Microsoft Document Imaging software that is part of the
Microsoft Office XP suite. Ideally further experiments in OCR will be run on more robust OCR software such as
the popular Omnipage and ABBYY FineReader to see if a more complete rendering of the text can be obtained.
Another decision that will have to be made is whether to leave the letterbook volumes intact or to disband
them. Clearly, given the poor condition of the binding structures, even careful handling increases the risk of
damage. However, if the pages are disbound, then considerable preliminary work will need to be done in order to
clearly indicate their original order. The advantage of this careful examination of the individual items will result in
a comprehensive statement of the completeness of the letterbooks, as some gaps in the pagination have already
been noted by researchers. Simply using the existing numbering will not be sufficient, as some volumes have every
page numbered and some volumes only have one number assigned for each multi-page letter.

Issues of authenticity with copies
Issues of authenticity, while not quite at the fever pitch of the debate today, were also present during the
time of the popular use of the letterbooks. While there was less of a concern in telling the original from the copy
than is presently the case with digitized documents, as the paper used for the copy was clearly different from that
of the original, there was some concern with the enumeration of the characteristics of the ideal copy.
Rhodes and Streeter note that nineteenth century users of carbon copies objected to their use because
“carbon copies were not necessarily exact duplicates of their originals. Only the original would have the sender’s
signature on it. If corrections were made to the original after it was typed, they would have to be made on the
copies as well, a tedious task that was sometimes neglected. Therefore, a carbon copy might not be an accurate
representation f what had been sent to the recipient.”20
Users of the copies also missed the visual attractions of the letterheads and the actual signature, as well
as any annotations, changes or corrections on the letter itself. In the case of the Carnegie Museum letterbooks,
it is not always clear just who the signer was, since the typescript closing of the letter merely gives the writer’s
title, not his name. Curiously, a series of letters requesting gifts of representative economic botany material for
a planned Gallery of Botany were marked as “signed “by the Custodian, Botanical Collections, but “approved”
by the Director, perhaps indicating the relative responsibilities of the two. The identity of the individuals who
would have signed the letters could probably be determined by those familiar with the Museum’s history, but
the addition of those names as metadata in the record describing the individual letters would be advisable to
assist more casual users if this content were to made more widely available.
20

Barbara J. Rhodes and William Wells Streeter, Before Photocopying: The Art & History of Mechanical Copying, 1780-1938: A Book in Two Parts. (New Castle,
DE: Oak Knoll Books, 1999), 128.
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Another of the contemporary concerns with the creation of the copies of the letters, whether using one of the
early press copy processes or using carbon paper, is an eerie precursor of the current discussions surrounding
the capture and maintenance of electronic records, i.e. that the decision to make a copy had to be made at the
time of the creation of the original. O’Toole notes that the technology of making the copy created an artifact that
differed in material and conventions of access and long-term storage, thus separating the logical and temporal
sequence of correspondence files. “Filing and indexing the correspondence were also difficult: at a most basic
level, it was necessary to file incoming and outgoing letters separately, since the former were loose sheets and
the latter were pages of a bound copybook.”21

Conclusion
The value of correspondence files in natural history museums as supplements to the other more conscious
forms of collection record is recognized, but not always utilized as the correspondence files are yet one more
independently maintained body of records to be located, searched, and the information analyzed by the researcher.
Even if the existence of these additional information sources is known, limited or non-existent access to specific
content in the records may deter users unwilling to make a linear search through the entire collection. While the
letterbook correspondence files, as a record group type, are typically arranged in chronological order, and typically
include indexes of the names of correspondents built as part of the process of creating the files, users knowing
the approximate time of an event, such as the announcement of a scientific discovery, or the name of an specific
individual associated with a particular acquisition, may have better success in finding useful information. While
linear search may still be required, at least there is a point identified in the continuum of the correspondence file from
which to begin searching. Serendipitous digital discovery is also possible, provided references to the collection are
harvested by the various web crawlers.
As with all recordkeeping systems, the principal challenges of identifying and then extracting useful information
from correspondence files as a specific document type are the expected ones of identification of the specific access
elements. The generally standardized form and structure of early twentieth century business correspondence allows
for the identification of the correspondent and the date, elements most frequently used in associated indexes. Full-text
search, providing that the OCR of the content has been successful and complete, increases the likelihood of discovery,
although the hazards of variable terminologies, abbreviations and local jargon are well known. Mechanical aids such as
name indexes, archival finding guides, and item-level descriptions such as calendars of correspondence all help maintain
the network of relationships that represents research in archival collections.
Perhaps the most compelling advantage of digitization is that these correspondence files will effectively be
centralized – or their digital surrogates placed in virtual relationships with other similarly scattered collection records.
The integration of this legacy data into the overall information infrastructure is a continuing obligation of cultural
institutions as they migrate their paper-based record-keeping systems into the digital age.
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Documentos para a história da ciência e tecnologia:
o acervo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas
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Abstract
Documents for History of Science and technology: the production of the technological Research Institute
By 110 years of history, the Institute of Technological Research comes out in the scientific development,
industrialization and modernization of the country, becoming national reference in the seek area and
technological development, having produced and accumulated over its work a rich acquis, symptomatic of its
activities and functions. Among the many tasks in your list of activities, was involved in the development of
technologies, which enabled the rapidly expanding urban city of São Paulo in the 20th century and technical
support provided to the deployment of manufacturers of automotive Brazilian Park. Participated actively in
deployment projects of major works of infrastructure, such as roads, hydroelectric and steel. Currently, the
IPT develops projects in areas of tip as biotechnology, new materials, risk assessment and environmental
preservation of the environment. To management and conservation of mass documentary produced within
their activities, created the sector historical memory, allocated within your Department and Information
Technology - DAIT, whose main function is to collect, organize, maintain and make this acquis to public
consultation, promote remembrance of science and technology. In addition to the technical treatment for
the file of the institution itself, the sector memory history collects personal files and develop a programme
of oral history with important researchers of IPT, which formed part of the history of science and Brazilian
technology, objectifying the capitation of stories on personal and professional experiences in the area. The
acquis composed by reports, technical advice, certificates, minutes of meetings, reports, maps, plants,
photographs, books and notes of researchers, videos, tapes, cassettes, specialized libraries, often containing
rare works, as well as parts and equipment tell us, sometimes, in a direct or indirect way a little of the history
of the development of national science and technology in its more strands.
Keywords: preserving the memory; science and technology; technological institute.

Introdução
Entre as várias razões que motivaram a exposição desta apresentação, está o interesse em compartilhar
nossa experiência sobre o processo de implantação do Setor de Memória22 do Instituto de Pesquisas Tecnológicas.
Iniciado em 1990, e sofrendo uma série de interrupções ao longo do tempo, o processo de centralização dos
arquivos das diversas áreas que compõem o instituto ainda encontra-se em andamento.
Mais do que a simples reunião de documentos em um mesmo espaço físico, o projeto de criação do
Centro de Memória, tem por missão o resgate da história do Instituto, a criação de uma cultura de preservação
da memória institucional e, conseqüentemente, a implantação de políticas internas voltadas para essa finalidade,
estabelecendo assim novas maneiras de se tratar os documentos gerados pela instituição.
Mas não só na questão da recuperação e conservação dos registros reside esta proposta. Assim como a
ação de preservação, o centro apresenta uma proposta de difusão da atuação do IPT e de suas contribuições para
a sociedade ao longo de seus 110 de existência, tanto no que diz respeito à produção do conhecimento científico
e tecnológico, quanto ao desenvolvimento da economia e de políticas públicas.
Tendo em conta essa trajetória secular, acreditamos ser importante aproveitar essa experiência para
identificar os elementos capazes de delinear, de alguma maneira, a dinâmica das relações entre ciência e tecnologia
em conjunção com ações de cunho social, econômico, cultural e político.
22

Vamos utilizar aqui, a denominação Setor Memória Histórica, que é o nome que atualmente recebe o núcleo responsável pela custódia e preservação dos
documentos permanentes do IPT. Contundo, gostaríamos de comentar que dependendo do período, e gestão, a Memória Histórica recebe o status de setor ou de
centro.
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A memória ipeteana
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) foi fundado, em 1899, por Antônio
Francisco de Paula Souza, como Gabinete de Resistência dos Materiais (GRM), anexo à Escola Politécnica, com
o objetivo de fornecer uma base científica, dar apoio às aulas teóricas das disciplinas de Resistência dos Materiais
e de Estabilidade das Construções e elaborar pesquisas e estudos de interesse dos docentes da Escola.
Em 1926, tornou-se oficialmente Laboratório de Ensaios de Materiais (LEM), cujas pesquisas subsidiaram a
indústria e engenharia paulista. Durante os anos 30, o engenheiro Ary Torres, contando com o apoio de docentes da
Escola Politécnica, transformou o Laboratório de Ensaios de Materiais em Instituto de Pesquisas Tecnológicas, nome
pelo qual até hoje é conhecido. Essa ascendência de status visava o atendimento de demandas sociais e econômicas
de um Estado em crescente urbanização, além das novas necessidades de produção e consumo da sociedade,
introduzindo, para isso, novas técnicas e materiais baseados no desenvolvimento de pesquisa científica.
Desde a sua criação o IPT vem desempenhando um papel preponderante na consolidação da pesquisa
tecnológica no país, em setores, tais como:
•

•

•

•

•

•

•

•
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Metalografia: o IPT em 1907 foi responsável pela introdução da metalografia microscópica no
Brasil. Realizando ensaios em trilhos ferroviários e auxiliando na modernização das estradas de
ferro, importante meio de transporte da época.
Metalurgia: atuou no campo de caracterização e de ensaios mecânicos de metais. Por ocasião
do Movimento Constitucionalista (1932), fabricou armas, capacetes, periscópios de trincheiras e
outros artefatos. Projetou, montou e operou a Usina Experimental de Metalurgia (1940) em Apiaí.
Participou da construção da Usina de Volta Redonda e da Companhia Siderúrgica Paulista,
permitindo a inserção do país na fase da indústria pesada.
Metrologia: esta área foi criada em 1934, visando atender as necessidades da indústria e do comércio
paulista. Os primeiros padrões de massa e de comprimento, importados do Bureau Internacional dês
Poinds et Mesures, hoje fazem parte do acervo histórico do Instituto.
Estudo de Madeiras Nacionais e Aeronáutica: em decorrência do trabalho de classificação e pesquisa
das características das madeiras nacionais, o Instituto passou a fabricar componentes de aviões
como contraplacados, mancais e hélices. Esta área atingiu o seu ápice na década de 40, com a
construção de várias aeronaves como o Planalto, o Bichinho e o Paulistinha. Mais de 1000 unidades
deste último chegaram a ser produzidos pela Companhia Paulista de Aviação e pela Sociedade
Construtora Aeronáutica Neiva.
Química: criada em 1934 atuava na área de cerâmica, combustíveis, lubrificantes, tintas e vernizes.
Durante a Segunda Guerra Mundial, realizou investigações sobre borrachas e dessalgantes para água
do mar. Desenvolveu também pesquisas no campo de materiais radioativos e derivados de petróleo.
Solos e Fundações: a seção foi criada em 1935, com a finalidade de desenvolver estudos de estruturas
e fundações. Esta seção teve uma participação importante no desenvolvimento urbano do país,
realizando sondagens de solos para construção de ruas, avenidas e rodovias. Seus técnicos participaram
das grandes construções, como Usina de Volta Redonda (1941), as auto-estradas Anchieta (1939) e
Anhangüera (1940), grandes edifícios, barragens, aeroportos metrô de São Paulo, entre outros.
Transportes: é marcante a sua participação nessa área pela construção do tanque de provas para os
ensaios de modelos de embarcações nos anos 50 e na construção e instalação de grandes plataformas
marítimas para a exploração de petróleo, desde os anos 1970.
Elaboração de Normas e Especificações: o IPT participou da elaboração da primeira norma brasileira,
a NB-1 (Normas para execução e cálculo de concreto armado), em 1937, juntamente com o Instituto
Nacional de Tecnologia - INT e outras entidades. Contribuiu de forma decisiva para a criação da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em 1940. Antes disso, porém, já organizava
especificações para o recebimento de materiais para diversas repartições e órgãos públicos. Tais
especificações, assim como as primeiras normas técnicas, também compõem o seu acervo.

Atualmente, as funções e atividades meio e fim desenvolvidas pelo IPT são divididas de acordo com o
seguinte organograma:
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Diante desta estrutura organizacional, e da grande a massa documental que vem sendo acumulada há
mais de um século, houve o entendimento da necessidade da criação de um setor próprio que desse suporte a
consulta de informações e gerenciamento dos documentos considerados “históricos” pelo Instituto.
Desta maneira, para resguardar essa documentação e a história institucional, bem como desenvolver uma
política sistemática de preservação de acervo, o IPT cria em 1989 um setor denominado Memória Histórica.
O setor Memória Histórica nasce como um projeto e vale fazer aqui o relato de seu surgimento:
Durante quase um século de existência, nunca houve antes a iniciativa de resgate da história institucional
ou da simples implantação de ações de cunho arquivístico, visando à organização e sistematização de informações
que se encontravam dispersas nos diversos centros de pesquisas que compõem o IPT. Conseqüentemente, ficava
a cargo dos pesquisadores e profissionais das diversas áreas, a guarda e conservação dos registros provenientes
de suas atividades. Deste modo, a acumulação e seleção dos documentos obedeceram durante décadas a critérios
ligados mais a referências pessoais do que ao respeito a diretrizes técnicas institucionais.
Entretanto, em 1989, dentro das comemorações dos 90 anos do IPT, foi formada uma equipe composta
por cinco pesquisadores para a elaboração do livro IPT: 90 anos de Tecnologia 23. Para a realização deste trabalho
deu-se inicio ao diagnóstico da situação da documentação existente nas divisões do Instituto.
Verificou-se que cada diretoria tinha seus próprios critérios de arquivamento quanto à forma de organização
e ao sistema de armazenamento empregado. Em muitos dos centros, não havia uma estrutura adequada para a
acomodação desse material, nem forma de acesso possível.
Vale fazer menção aqui, do importante papel desempenhado pelas bibliotecas, que nesse período
funcionavam como repositório de informação, não só de material bibliográfico, mas também de origem arquivística.
Sob os seus cuidados, ficavam importantes documentos como relatórios de atividades, documentos cartográficos
e fotográficos, planilhas, cópias dos relatórios técnicos, propostas de trabalhos, artigos, cadernetas e anotações
de pesquisadores, entre tantos outros provenientes das atividades diárias e que serviam de suporte para o
desenvolvimento dos trabalhos subseqüentes.
Nessa época, o sistema de bibliotecas era descentralizado, sendo que cada área técnica (Naval, Metalurgia,
Geológica, Engenharia Civil, etc.), contava com uma biblioteca particular de apoio. Em 1995, essas bibliotecas foram
unificadas e seus acervos concentrados na Biblioteca Central do IPT. Em paralelo ao processo de centralização, é
realizada a separação entre os diferentes materiais do acervo, ou seja, apenas o material bibliográfico é transferido
para a Biblioteca Central, enquanto os documentos procedentes das atividades de pesquisa permaneceram sob
custódia de seus centros de origem.
Contudo, apesar das bibliotecas assumirem a responsabilidade de guarda de parte dos documentos
das áreas, não significava a ausência total da existência de um arquivo. O único setor reconhecido para
guarda dos documentos resultantes das atividades técnicas do IPT é o Arquivo Técnico Central (ATC),
onde eram e ainda hoje são arquivados os seguintes documentos: relatório de ensaio; relatório técnico;
referência técnica; relatório conjunto; relatório de medição; parecer técnico; relatório de atendimento
tecnológico; certificado de calibração; certificado de conformidade; certificado de materiais de referência.
A documentação que não se enquadrasse dentro da tipologia acima mencionada, deveria permanecer nas
bibliotecas ou setores administrativos das áreas.
Diante deste quadro, após o diagnóstico realizado pelo projeto de recuperação da memória histórica,
verificou-se a necessidade de intervenção técnica em parte da documentação levantada.
Os documentos encontrados em estado de conservação precário, assim como os mais antigos identificados,
foram retirados de suas unidades de origem e encaminhados para um espaço destinado à memória do Instituto,
na tentativa de recuperação da documentação histórica do IPT. A seleção do material feita contemplou, além de
documentos textuais, documentos iconográficos e objetos tridimensionais diversos.
A partir dessa iniciativa, acrescida da necessidade de gestão da informação demandada pela própria
instituição, surge pela primeira vez uma proposta sólida para a criação de um arquivo permanente, como ponto
receptor de documentos previamente avaliados. Diante, disto, tornou-se imprescindível a elaboração de plano de
classificação e da tabela de temporalidade para as atividades meio e fim.
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Em 1994, com a mudança de governo, esse grupo foi extinto e as atividades que vinham sendo
desenvolvidas paralisadas. A responsabilidade pelo acervo selecionado passou a ser alçada da Biblioteca
Central24, com apenas um funcionário e um estagiário destinados; atuando principalmente nos momentos festivos
e nas datas comemorativas da Instituição.
A partir de 2000, o setor de Memória Histórica entra numa nova fase, tornando-se mais atuante na
preservação dos documentos e desenvolvendo diretrizes orientativas para o estabelecimento de políticas de
preservação, como a retomada da discussão sobre a necessidade do estabelecimento de um plano de classificação
e da implantação da tabela de temporalidade, sendo para isso instituída uma comissão de avaliação permanente
— que viria a ser constituída em 2005.
Como estratégia para a conscientização sobre a importância da preservação dos documentos do Instituto; o
setor vem nos últimos anos, promovendo eventos como exposições, seminários e workshops. Gostaríamos apenas
de destacar, entre os eventos organizados, o seminário Políticas públicas para preservação documental: o resguardo
da memória da ciência e tecnologia (2005), o qual reuniu profissionais de diversas instituições do país, em torno
da discussão sobre a importância do estabelecimento de estratégias para a salvaguarda dos acervos de ciência e
tecnologia; e mais recentemente o papel desempenhando dentro das comemorações dos 110 anos de IPT (2009).
Atua também em atividades destinadas à difusão, entre elas o levantamento de temas específicos,
como suporte ao desenvolvimento de projetos das áreas fins da instituição, na produção de textos, na promoção
de intercâmbio de informações e experiências interinstitucionais, além de disponibilizar seu acervo a consulta
pública, atendo usuários de origens diversas.
O setor Memória Histórica entende a guarda do acervo do IPT como uma ação que provoca reflexões
sobre a atuação do instituto durante seus longos anos de vida e que deve contribuir para a construção da
história da ciência e tecnologia do país.

Caracterização do acervo
O IPT, no decorrer de seus 110 anos, produziu e acumulou um valioso acervo histórico que relata a trajetória
pioneira do Instituto no desenvolvimento científico e tecnológico, na industrialização e na modernização do Brasil.
Atualmente, encontram-se no setor Memória Histórica documentos das áreas de Metalografia, Metalurgia,
Metrologia, Aeronáutica, Madeiras, Química, Solo e Fundações, Naval, Normas Técnicas e Informação Tecnológica,
além de alguns fundos pessoais que refletem temas como o desempenho do Instituto na consolidação da pesquisa
tecnológica; no desenvolvimento das estradas de ferro; na atuação no campo de caracterização e ensaios
mecânicos de metais; na construção civil com estudos inovadores nas áreas de estruturas e fundações que
permitiram a rápida expansão urbana da cidade de São Paulo no século XX; na construção de aeronaves como
o Planalto, Bichinho e o Paulistinha; no processo de substituição de importações de várias tecnologias durante 2a
Guerra Mundial; no suporte técnico para a fundação das montadoras de automóveis no Brasil e na participação dos
projetos e implantação de grandes obras de infra-estrutura como rodovias, usinas hidrelétricas e siderúrgicas.
O Setor de Memória Histórica conta com um acervo de 280 metros lineares de documentos textuais,
5.000 imagens, 350 obras raras, 1000 periódicos e cerca de 100 plantas e desenhos, 300 objetos, 100 fitas
de vídeo e cassete. Documentos como relatórios de atividades tecnológicas, pareceres técnicos, registros de
ensaios, correspondência, atas de reuniões, manuais técnicos, publicações técnicas do IPT, obras literárias
raras, mapas, plantas de projetos, fotografias, diapositivos, vídeos, fitas cassetes, objetos tridimensionais
(como maquetes de aviões, armamentos, balanças de precisão, maquinário), estão entre algumas das peças
sob custódia do setor.
Amostras de madeiras e placas de rochas ornamentais, pertencentes à xiloteca e litoteca dentro do Centro
de Tecnologia de Recursos Florestais e do Centro de Tecnologia de Obras de Infra-Estrutura, também são coleções
consideradas de importância histórica, que estão no programa de recolhimento proposto, da mesma forma que os
cerca de 1000 negativos de vidros da área de metalografia.
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A unificação das bibliotecas das diferentes áreas na Biblioteca Central, em 1995, subordinada ao Centro de Informação Tecnológica, que recentemente, em
2008, teve seu nome alterado para Departamento de Acervos e Informação Tecnológica (DAIT).
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Na xiloteca encontra-se a coleção de amostras de madeira, a documentação sobre a classificação e
pesquisa das características das madeiras nacionais aplicadas à construção civil e naval, à fabricação de caixotes
para exportação de frutas e à fabricação de componentes de aviões (hélices e contraplacados), além das amostras
de madeira e registro de inventário das madeiras nacionais iniciadas em 1904. A xiloteca contém 19 mil amostras,
456 volumes entre registro de ensaio e certificados de madeira, configurando-se como o primeiro acervo do gênero
no país a consolidar e difundir o conhecimento das madeiras nacionais
Na Litoteca encontram-se a coleção de rochas ornamentais, os registros das pesquisas e os relatórios de
ensaios, que constituem importantes ferramentais para a construção civil, indústria de papel e equipamentos de
precisão. São ao todo 172 placas de rochas e 70 metros lineares de documentos textuais.
Além da documentação permanente do Instituto, iniciou-se um projeto de captação de arquivos pessoais de
pesquisadores que desempenharam papéis importantes na história do IPT. Até o momento, foram incorporados ao
acervo do setor os fundos dos professores Alberto Pereira de Castro, Eston Nedo e do engenheiro Miguel Sieguel.
Outro projeto desenvolvido pelo Setor de Memória Histórica é o “Acervo de História Oral do IPT”, que contou
com o apoio financeiro do CNPq. Objetivava o resgate da memória ipeteana através da reunião de depoimentos
de pesquisadores que atuaram na instituição entre os anos 1930 e 1950. Foram entrevistados pesquisadores
e técnicos como os engenheiros Olavo Setubal, Alice Kosuta; os professores Romeu Corsini, Oswaldo Fadiga,
Antonio Nápoles Neto e Tharcisio Damy; os químicos Silvia Moro e Wolfgang Kolbe, a técnica Margarida Murbach,
entre tantos outros colaboradores. O produto deste trabalho deu origem a um catálogo no qual consta além dos
dados necessários para o acesso, um resumo biográfico e descritivo do conteúdo tratado pela entrevista.

Procedimentos técnicos
A história de organização da documentação é uma história de paralisações e retomadas de trabalho. Não
é novidade, que a cada mudança de gestão, costumam mudar as políticas e direcionamento dados aos trabalhos
técnicos. Também não é novidade, que o trabalho de organização arquivística é um trabalho moroso pela própria
natureza da função e exige alto controle dos procedimentos empregados. Para isto, é fundamental que o arquivista
registre a metodologia empregada na organização de seus fundos ao longo do desenrolar de seu trabalho, pois é
justamente aqui que se iniciam algumas das principais dificuldades enfrentadas pelo Memória Histórica.
Não é exagero afirmar que o setor Memória Histórica e seu acervo vem enfrentando uma experiência nômade.
Desde 1989, quando os primeiro recolhimentos foram realizados, esse acervo já teve seu espaço transferido cinco
vezes, peregrinando por diferentes prédios do complexo da unidade IPT da capital. Infelizmente pudemos constatar
que durante essas transferências de depósito, parte da identificação do acervo se perdeu e parcela da documentação
misturou-se a fundos que não lhe eram de origem.
O grupo que deu início ao setor teve o mérito de despertar essa preocupação com a preservação da
memória, contudo em relação a aspectos técnicos optou pela organização do acervo institucional, recolhido
naquele momento, pautada em critérios cronológicos, sem realizar a pertinente distinção entre proveniência da
documentação ou séries tipológicas. Desta maneira, em uma mesma unidade de instalação, encontravam-se
diferentes tipos documentais das mais variadas áreas do instituto.
Diante desse panorama, em 2005 deu-se inicio aos trabalhos de identificação e descrição das caixas
organizadas com simples critérios cronológicos. Para elaboração desse trabalho foi estabelecido um modelo de
ficha descritiva para as unidades de instalação, contendo os seguintes campos: código localizador, procedência,
data inicial, data final, quantidade de documentos, descrição e observações documentos relacionados.
Mais do que simplesmente identificar o conteúdo das caixas, o processo de identificação também tinha
o objetivo de detectar quais critérios organizacionais foram empregados para o agrupamento da documentação,
posto, como já comentamos anteriormente, não haver registros das técnicas e metodologias empregadas para
essa finalidade. A documentação estava disposta em grupos que remetiam aos seus órgãos produtores, porém
não faziam menção a quais áreas os acumularam. Por exemplo, documentos enviados ao IPT pelo Ministério
da Fazenda, estão agrupados dentro de uma unidade de instalação, sob o título “Ministério da Fazenda” e
data-limite dos documentos, não levando em conta se a correspondência trocada entre as duas instituições, e
acumulada pelo IPT, é passiva ou ativa.
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Da mesma maneira, outros agrupamentos temáticos arranjados não levaram em consideração quais seções
ou divisões do IPT emitiram/receberam os documentos, nem tampouco a tramitação interna pelas diferentes unidades
do instituto, conseqüentemente todos se encontram misturados, independente de sua função administrativa.
Paralelamente ao trabalho de identificação, foram realizados pela equipe alguns procedimentos
básicos de conservação, como a desmetalização, retirada de fitas adesivas, substituição das antigas caixas
arquivo de papelão por caixas de polionda, mudança da posição em que os documentos estavam dispostos
nas prateleiras, de vertical para a horizontal.
Em relação aos fundos pessoais de pesquisadores, foram produzidas listagens de entrada que garantem,
ainda que de uma forma primaria, o controle e acesso a documentação. Contudo, faz parte da programação
do setor, a organização arquivística de tais fundos, assim como a catalogação das coleções fotográficas e da
Revolução de 32. Para isso, intenciona-se a montagem de uma equipe específica para o desenvolvimento das
atividades ligadas à organização de arquivos pessoais e coleções.
Já mencionamos aqui essa característica nômade do setor Memória Histórica e como isso contribuiu,
de certa maneira, para a perda do controle de parte da documentação. No entanto, ainda não comentamos
que atualmente os depósitos de acervo não estão reunidos no mesmo edifício, mas sim separados. Inclusive,
a área técnica de tratamento documental, que também funciona como área de acervo para os documentos
iconográficos e parte dos objetos de pequeno porte, além de área de consulta, encontra-se alocada em um
edifício separado dos depósitos de documentação textual e de objetos de grande porte. Não é necessário explicar
as conseqüências dessa disposição geográfica e os esforços de logística necessários para o andamento dos
trabalhos de organização e consulta do acervo.
Apesar dessas questões, o número de consultas atendidas vem aumentando gradativamente. Os usuários
que se utilizam desse acervo podem ser divididos em duas categorias: usuários internos e usuários externos. Os
usuários internos são aqueles provenientes das diversas áreas do IPT, que utilizam o acervo da instituição para dar
suporte ao desenvolvimento de suas atividades, enquanto que os usuários externos são em geral pesquisadores
como estudantes da graduação e pós-graduação, estudantes do ensino médio, historiadores, consultores de centro
de memória, arquivistas e curiosos, que se utilizam desse acervo para embasar suas pesquisas de mestrado,
doutorados, escrever livros, realizarem exposições e outros trabalhos.
Procuramos apresentar aqui um breve relato sobre o histórico da criação e do desenrolar das atividades do
setor Memória Histórica, na intenção de compartilhar algumas de nossas experiências.
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Preservação e acesso a arquivos científicos:
o Departamento de Arquivo e Documentação
da Casa de Oswaldo Cruz e o seu papel na preservação
e acesso dos arquivos científicos
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Abstract
Preservation and access to scientific archives: The role of the Departamento de Arquivo e Documentação da Casa
Oswaldo Cruz in the preservation and access of scientific archives
This presentation aims to show the main role of the Departamento de Arquivo e Documentação (DAD) da
Casa de Oswaldo Cruz (COC), celebrating in 2009 twenty years of work and dedication in preserving the
scientific archives of the Fiocruz Foundation, other researchers and Institutions that have contributed to protect
and maintaining alive the memory and the history of the sciences and health studies. In order to gather,
preserve and make accessible the archives under its custody, the DAD is structured in the following manner:
Serviço de Arquivo Histórico (Historical Service Archives); Serviço de Gestão de Documentos (Document
Administration Services) and Seção de Conservação de Documentos (Document Conservation Division). The
Historical Service Archives is responsible for collecting the institutional documentation, gathering external
archives of other Institutions and private collections of the scientific community. Once organized the data and
documents are made available to the public through the “Sala de Consulta” (Consultation Room). The Document
Administration Services in conjunction with the de Gestão de Documentos e Arquivos (SIGDA), implement the
implementation and training of qualified personnel in this subject manner. The Document Conservation Division
is responsible for maintaining and preserving the archives under the custody of DAD and also provides support
to other historical division in the Fiocruz organization.
Keywords: records management; archival procedures; institutional history.

Apresentação
O objetivo deste trabalho é apresentar as principais ações do Departamento de Arquivo e Documentação
(DAD) da Casa de Oswaldo Cruz (COC), que comemora em 2009, 20 anos de trabalho e dedicação à preservação
dos arquivos científicos da Fiocruz e de outras instituições, bem como aqueles coletados junto a pesquisadores
cujas trajetórias tenham contribuído para a memória das ciências e da saúde.
Para contextualizar teoricamente este trabalho considera-se a definição de arquivos científicos proposta por
Silva (2006, p.99) que inclui tanto os documentos produzidos no desenvolvimento de políticas e ensino científicos
quanto os da estruturação das diferentes disciplinas e contribuição dos cientistas para suas áreas os quais, segundo
a autora, podem ser classificados em três categorias:
(...) arquivos de tutela, que são os de instituições públicas, no nível de ministérios e
agências, apresentando características administrativas; arquivos de instituições de
pesquisa e ensino, aqueles que tanto apresentam características administrativas,
oriundas das funções administrativas da instituição, quanto os arquivos de laboratórios
e de centros de pesquisa propriamente dita (exploração, experimentação e teorização);
e arquivos pessoais de cientistas, formados pelos documentos produzidos e guardados
pelo cientista no decorrer de sua vida.
A COC é uma unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz/Fiocruz e foi criada em 1986 com
o objetivo de se constituir em um centro de pesquisas e documentação em História das Ciências e da Saúde no
Brasil. O DAD foi criado em 1989 e é responsável pelas ações das políticas que visam reunir, preservar e dar
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acesso aos registros relevantes sobre a trajetória das ciências biomédicas e da saúde pública, bem como atuar
como centro de referência e informação nessas áreas.
A estrutura do DAD hoje é constituída pelos Serviços de Arquivo Histórico e o de Gestão de Documentos e
pela Seção de Conservação de Documentos. O primeiro fica responsável pelas atividades relativas aos processos
de recolhimento e aquisição de acervos pessoais e de outras instituições, pela Sala de Consulta, pela constituição
do acervo de história oral e de iconografia como também pela produção de documentários em saúde. Ao Serviço
de Gestão cabe proporcionar orientação técnica a órgãos e entidades no que se refere à implantação de programas
de gestão de documentos, à formulação de políticas e diretrizes de gestão de documentos no âmbito da Fiocruz,
além de desenvolver atividades de ensino, formação e capacitação de recursos humanos na área. Estas ações
visam o estabelecimento de políticas e processos de gestão de arquivos, condição necessária para a adequada
formação do seu patrimônio científico e cultural de valor permanente. A Seção de Conservação de Documentos
tem por objetivo preservar e conservar o acervo documental sob custódia da COC e apoiar ações e atividades de
preservação de acervos documentais no âmbito da Fiocruz.
O DAD tem a missão de preservar, organizar e dar acesso ao amplo patrimônio documental sob sua guarda
e destaca-se pela sua atuação na disponibilização ao público desse legado de grande valor histórico e científico
para as áreas da história das ciências e da saúde. Seu acervo é constituído de documentação institucional e de
arquivos e coleções pessoais de cientistas e de outras instituições, e possui documentos textuais, iconográficos,
sonoros, audiovisuais, entre outros.
Este acervo reúne 92 fundos e coleções que totalizam 1260 metros com arquivos provenientes de fundos
institucionais, pessoais e de outras instituições, datando de 1803 até os dias atuais. A documentação audiovisual
possui cerca de 80 mil itens iconográficos, entre imagens em papel e negativos de vidro e flexíveis, além de cerca
de 700 entrevistas de história oral e cerca de 2500 vídeos em saúde produzidos e/ou acumulados a partir de
projetos de pesquisa e documentação.

Serviço de Arquivo Histórico
O Serviço de Arquivo Histórico (SAH) desenvolveu suas atividades ao longo da existência do DAD através
da organização de equipes de acordo com as competências e áreas de atuação. A experiência dos profissionais
que passaram pelo Departamento e que nele se fixaram, foi fundamental para a consolidação do trabalho que se
realiza atualmente tanto com a organização de arquivos como de constituição de acervo.
Tanto a documentação produzida pela instituição quanto a adquirida por meio de doação é tratada
por estas equipes e têm valor permanente. O compromisso deste Serviço é com a realização de um trabalho
de qualidade e alcance das metas planejadas, sempre buscando atingir melhores resultados no trabalho de
organização e disponibilização de arquivos.
Este Serviço é responsável pela organização e gerenciamento das áreas de depósito do DAD, pela
elaboração de instrumentos de controle e de pesquisa, pela aquisição e pelo recolhimento de acervo, sendo
neste caso uma atuação em conjunto com o Serviço de Gestão de Documentos. O envolvimento dos membros
desta equipe e o trabalho em parceria com as demais instâncias gestoras do DAD, Serviço de Gestão de
Documentos e Seção de Conservação de Documentos, é fundamental para o desenvolvimento das atividades
relativas aos seus processos de trabalho.
Em relação à Sala de Consulta, parte integrante do SAH, é importante dizer que ela representa uma
das conquistas mais importantes do DAD e há cerca de um ano realiza o atendimento ao público através de
agendamento. Esta mudança se deu com o intuito de prestar um serviço de maior qualidade, tanto para o
usuário quanto para o trabalho de preservação realizado pelo Departamento visando, ainda, a segurança do
acervo sob sua custódia. O apoio necessário para seu pleno funcionamento é um compromisso tanto por parte
da chefia do departamento quanto das equipes envolvidas com o tratamento de acervo. Nos anexos deste
trabalho, apresentamos algumas tabelas e gráficos que mostram o atendimento nos anos de 2007, 2008 e
primeiro semestre de 2009.
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Serviço de Gestão de Documentos
O Serviço de Gestão de Documentos tem tido papel de pólo irradiador do Sistema de Gestão de Documentos
e Arquivos – Sigda/Fiocruz e promovedor de ações de adesão a este. Nesse sentido, nos últimos dois anos
o Sigda avançou em unidades da Fiocruz como o Instituto Oswaldo Cruz (IOC), a Escola Nacional de Saúde
Pública (ENSP), em Bio-Manguinhos, no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) e no
Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD). No que diz respeito à capacitação de recursos humanos em atividades
arquivísticas, 371 profissionais foram treinados, número que corresponde a mais da metade de todos os egressos
dos cursos de gestão de documentos ministrados desde 1999.
O Serviço tem contribuído também com o desenvolvimento da área de Ensino através da parceria que a
COC estabelece com outras unidades (ICICT, EPSJV e ENSP) no Curso de Especialização Técnica em Informação
e Saúde (CETIS), na coordenação da disciplina Gestão de Documentos. Este curso, que até 2007 ocorria no Rio de
Janeiro (Fiocruz) e em Porto Alegre (Grupo Hospitalar Conceição), em 2008 teve a sua área de atuação expandida
com a inclusão na Escola Técnica em Saúde Jorge Novis, em Salvador, Bahia. O Serviço de Gestão de Documentos
promove Fóruns de Arquivo e Encontros de Arquivos Médicos que têm foco na gestão e a especificidade dos
documentos nos arquivos médicos.

Seção de Conservação de Documentos
Nos últimos 10 anos o trabalho desta equipe se consolidou e ampliou sua capacidade de resposta e
participação em várias atividades do DAD e fora deste. Foi o caso da implementação de uma série de processos
de trabalho relativos aos procedimentos de conservação e pequenos restauro de documentos.
Além disso, a equipe teve destacada participação na montagem das Salas de Exposição Carlos Chagas e
Oswaldo Cruz. Grande parte do fortalecimento desta área no DAD pode ser refletida com a reestruturação organizacional
da COC que a tornou parte do organograma e ultimamente com a inserção de novos membros na equipe.

Divulgação e Recuperação da Informação
Desde meados da década de 1990, a equipe se empenhou em publicar os instrumentos de pesquisa
produzidos para os arquivos organizados e também para o acervo em sua totalidade. A primeira foi o ‘Guia do
Acervo da Casa de Oswaldo Cruz’ em 1995, que foi revisto, atualizado e deverá ser relançado até 2010.
Outra iniciativa no sentido de ampliar a capacidade de atender ao público que pesquisa em seu acervo, foi
a elaboração e execução do projeto de estruturação e desenvolvimento da base de dados do DAD. As atividades
relativas a este projeto tiveram seu início na década de 1990, como parte de um projeto de divulgação do acervo
existente e ampliação da capacidade de atendimento ao usuário. Foi desenvolvido através de uma parceria entre
a COC e a BIREME, duas instituições cujo perfil de competência no tratamento documental, sistematização e
disponibilização de informação, figura como importante iniciativa nestes campos.
A parceria entre a COC e a BIREME teve início em 1996, através da inclusão da Biblioteca da Casa de
Oswaldo Cruz, na rede de centros cooperantes da BIREME devido ao escopo de seu acervo que é voltado para o
campo de História da Ciência, da Medicina e da Saúde. Nesse mesmo ano, as duas instituições se uniram para a
implementação da Base HISA - Base Bibliográfica em História da Saúde na América Latina e Caribe, com objetivo
de mapear a produção científica deste campo no âmbito da América Latina.
A partir de 2002, a COC se estabeleceu como coordenadora do segmento temático História da Saúde e
da Medicina e em 2005, implementou a primeira Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), a Biblioteca Virtual Adolpho
Lutz, de acordo com o modelo de cooperação do projeto implantado que reforçou a demanda dos seus centros
cooperantes por solução tecnológica para divulgação/descrição de acervos arquivísticos.
Concomitante a isso, a COC vinha desenvolvendo dois projetos com objetivo de divulgar o acervo sob
sua guarda, o “Guia de Fontes para a História da Saúde e da Medicina no Brasil” e o “Programa de Automação da
Descrição do Acervo Arquivístico da Casa de Oswaldo Cruz” (PROARQ). O primeiro objetivava a identificação,
coleta, sistematização e acesso, via Web, de informações sobre os acervos arquivísticos que se configuram
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como fontes para pesquisa e produção de conhecimento nas áreas de História da Saúde e da Medicina no
Brasil. O segundo teve como finalidade o desenvolvimento de um sistema de automação da descrição do acervo
da Casa de Oswaldo Cruz, que possibilitaria a recuperação das informações seguindo o princípio da descrição
multinível preconizada pela Norma ISAD (G).
Em 2005, no âmbito do 7º CRICS/BVS foi criada a Rede Latino-Americana de História e Patrimônio
Cultural da Saúde, em uma iniciativa conjunta da COC, da BIREME, da Coordenação Geral de Documentação
e Informação, do Ministério da Saúde do Brasil e da Unidade do Patrimônio Cultural da Saúde, do Ministério da
Saúde do Chile. Seu objetivo principal foi reforçar um conjunto de projetos do Ministério da Saúde voltados para
a preservação do Patrimônio Cultural da Saúde, com metas como a restauração da Biblioteca da Faculdade de
Medicina do Terreiro de Jesus, em Salvador; a recuperação do acervo bibliográfico da Academia Nacional de
Medicina; o inventário dos acervos do Instituto Municipal Nise da Silveira (SMS/RJ) e o inventário dos acervos
dos hospitais federais localizados no Rio de Janeiro.
A necessidade de desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica de baixo custo para descrição de
documentos de arquivo e recuperação da informação constitui o objeto das diferentes iniciativas acima listadas.
Neste sentido, a implantação da base de dados Arch em 2009 representa a convergência destas iniciativas em uma
cooperação entre as instituições patrocinadoras com o objetivo de responder, de maneira organizada e eficientemente,
às necessidades emergentes dos usuários de sistemas de arquivo e bibliotecas.

O acervo sob guarda do Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de
Oswaldo Cruz
Em cerca de duas décadas foi possível acumular um quantitativo de acervo que nem sempre teve tratamento
a contento. Equilibrar o número de arquivos tratados com o número cada vez mais crescente daqueles adquiridos,
tanto por doação quanto por recolhimento, tem sido a preocupação do DAD já há alguns anos.
Entre os anos de 2006 e 2007, foi realizado um levantamento do quantitativo do acervo juntamente com
uma avaliação sobre os que seriam estratégicos e prioritários para os projetos institucionais. Esta ação visou não
apenas responder adequadamente à necessidade de melhor administração do espaço físico destinado à guarda
de acervo do DAD, mas também ao aumento do índice de acervo organizado e disponível à consulta. O resultado
do levantamento teve seu reflexo no planejamento de atividades referente aos anos de 2008 e 2009, onde se
encontrava um grande número de processos e projetos de organização de arquivos pessoais e institucionais.
As equipes estão atualmente trabalhando na organização de 12 fundos entre os arquivos da própria instituição,
os pessoais de cientistas e os de outras instituições, e que, quando concluídos, totalizarão aproximadamente 80
metros lineares de acervos organizados, com seus respectivos instrumentos de pesquisa.

Organização de Arquivos
• Tratamento técnico dos acervos:
O crescimento do acervo sob a guarda do DAD se deu através da atuação na preservação do acervo
institucional acumulado desde a criação da Fiocruz e a partir de instituições e pessoas que confiaram à COC seus
arquivos e coleções. Estes arquivos passaram a ser custodiados pelo DAD que também se responsabilizou pela
organização e disponibilização destes documentos quase que em sua totalidade. Soma-se a este quadro favorável de
crescimento de acervo doado, a criação do Sistema de Gestão de Documentos (SIGDA) na década de 1990, pensado
como uma maneira de sensibilizar os dirigentes das unidades da instituição a respeito da importância da gestão de
documentos e de sua preservação a partir do recolhimento periódico segundo critérios técnicos específicos.
• Documentação museológica e bibliográfica no DAD:
O DAD estreitou os laços com a Reserva Técnica, do Departamento Museu da Vida, para desenvolver um
trabalho de identificação de documentos ainda não tratados e armazenados nos depósitos sob responsabilidade
desses Departamentos. O objetivo era detectar a presença tanto de documentos tridimensionais no DAD quanto
à de documentos de arquivo na Reserva Técnica. Foi constituído um grupo de trabalho para identificar e realizar a
47

transferência desta documentação entre os dois departamentos e esta iniciativa surgiu durante o trabalho de pesquisa
e seleção de acervo para a concepção das salas Oswaldo Cruz e Carlos Chagas.
É importante registrar ainda que as áreas responsáveis pela guarda e pelo processamento técnico de
acervos da COC estão trabalhando de forma integrada na aquisição de seus acervos. Integração esta que se
constitui basicamente na comunicação entre o arquivo, a biblioteca e o museu sobre documentos recebidos
em doação ou recolhidos, para que recebam tratamento adequado e não se acumulem de forma indevida nas
áreas de depósito sem tratamento ou identificação e, portanto, indisponíveis ao público.

Implantação do Laboratório de Conservação de Documentos
Nos últimos dois anos, a Seção de Conservação de Documentos ampliou-se e foi possível criar o Laboratório
de Conservação de Documentos aliando dois fatores: a aquisição de equipamento que pudesse atender às
demandas prioritárias para o funcionamento de um laboratório mediano, aliado à experiência adquirida por seus
colaboradores. A compra de equipamentos tornou possível realizar internamente determinados trabalhos que em
passado recente eram desenvolvidos no Arquivo Nacional.
Esta área foi criada em meados da década de 1990 e consolidou-se ao longo dos anos por ser
considerada estratégica no âmbito da missão do DAD. Entre 2003 e 2007, teve grande ampliação quer
seja na incorporação de mão de obra qualificada, no oferecimento de oficinas e treinamento de pessoal ou
através de sua maior inserção em ações da COC, como foi o caso da participação de seus integrantes na
Semana do Patrimônio em 2006 e nos trabalhos realizados junto às equipes responsáveis pela concepção
e montagem de exposições.

Recursos Humanos
A equipe do DAD foi constituída com profissionais de formação variada na área de ciências humanas, tais
como história, ciências sociais, biblioteconomia ou arquivologia. Nesse sentido, o profissional do Departamento
hoje possui ampla experiência na área da documentação, com a organização de arquivos. Este profissional é,
em sua grande parte, servidor público ou terceirizado, com um número flutuante de profissionais empregados de
empresas prestadoras de serviço e de bolsistas que são contratados no âmbito de projetos submetidos aos editais
de captação, internos ou externos a Fiocruz.
Abaixo, segue a tabela onde podemos visualizar o número de servidores e terceirizados que compõem
o quadro de pessoal do DAD:
Agosto de 2007

Agosto de 2008

Junho de 2009

Servidores - 19

Servidores - 20

Servidores - 19

Terceirizados - 8

Terceirizados - 7

Terceirizados - 6

Total - 27

Total - 27

Total - 25

Em relação à formação e especialização destes colaboradores é importante assinalar que a Casa de
Oswaldo Cruz incentiva a obtenção de títulos de seus servidores. Isso vai ao encontro da política institucional
de qualificação dos servidores.
• Indicadores de avaliação
É importante que o trabalho realizado pelo DAD consiga se ver refletido em índices e produtos normalmente
utilizados em relatórios e tabelas estatísticas que tenham por finalidade aferir resultados concretos no âmbito da
gestão de qualidade e de produtividade. Nesse sentido, é preciso ressaltar que nos últimos dois anos buscou-se uma
interação entre o Serviço de Planejamento, da COC, e o DAD para definir parâmetros quantitativos e qualitativos
que representassem adequadamente os indicadores de produtividade das equipes atuantes no Departamento. Há
tempos se observa uma dificuldade na forma de registrar os resultados obtidos pelas equipes junto às planilhas
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padronizadas oferecidas pela Diplan (Diretoria de Planejamento da Fiocruz) e houve avanços nesse campo que
serão melhor visualizados nos resultados do planejamento para 2010.

Conclusão
O Departamento de Arquivo e Documentação, cuja missão definida em estatuto é organizar arquivos, preservar e disponibilizar
ao público seu patrimônio documental deve ter no acesso dos usuários aos arquivos o foco de seu trabalho. A possibilidade de acesso
é a finalidade principal de se preservar, que, por sua vez, constitui um dos mais importantes projetos políticos do DAD na medida em
que é o ponto de partida para a maior parte das metas planejadas para o trabalho das equipes ano a ano. O potencial da equipe do
DAD no escopo da instituição e também em comparação com outras congêneres é bastante relevante para a missão que cumpre.

Ao longo dos últimos dois anos com o apoio da Direção da Unidade, buscou-se aumentar a participação
dos membros da equipe nos eventos da área de arquivologia e história, bem como buscar recursos institucionais
para a capacitação e atualização dos servidores e colaboradores que compõem esta equipe.
Outro avanço foi a busca pela melhoria das instalações e das salas de trabalho com o intuito de tornar o local
mais funcional, moderno e prático. Com este objetivo foram realizadas algumas reformas, mudanças de localização
de algumas áreas de trabalho e acervo, além da instalação de equipamentos anti-incêndio nas salas de guarda. A
proximidade das áreas de trabalho, a obtenção de duas salas novas, a modernização e melhor aproveitamento da
área disponível na Secretaria e a possibilidade de uma sala de reuniões para o DAD, foram ganhos apontados.
Finalizando este relato de experiência, é importante salientar que dois arquivos custodiados no DAD e
de extrema importância para a memória e a história da saúde pública no Brasil foram nomeados pelo registro
nacional do Brasil do Programa Memória do Mundo, da Unesco. Os arquivos Oswaldo Cruz e Carlos Chagas foram
submetidos à seleção em 2007 e 2008, respectivamente, e ambos tiveram sua inclusão no registro Nacional.
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Anexo

Atendimento na Sala de Consulta
Usuários
Cadastrados

Atendimentos
Locais

Atendimentos
Remotos

Totais

Janeiro

3

32

14

46

Fevereiro

6

20

10

30

Março

12

25

42

67

Abril

6

11

21

32

Maio

10

22

15

37

Junho

6

23

15

38

Julho

7

31

30

61

Agosto

12

22

37

59

Setembro

6

11

28

39

Outubro

4

23

18

41

Novembro

9

18

20

38

Dezembro

2

11

12

23

TOTAIS

83

249

262

511

Meses – 2007

2007 = 511 Atendimentos
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2007 = 511 Atendimentos

Usuários em 2008
Usuários
Cadastrados

Atendimentos
Locais

Atendimentos
Remotos

Totais

Janeiro

4

29

19

48

Fevereiro

8

23

35

58

Março

8

29

28

57

Abril

10

41

30

71

Maio

6

11

34

45

Junho

3

8

21

29

Julho

14

21

44

65

Agosto

8

30

47

77

Setembro

10

19

44

63

Outubro

3

9

22

31

Novembro

7

15

24

39

Dezembro

4

8

21

29

TOTAIS

85

243

369

612

Meses – 2008

51

Atendimentos Locais e Remotos 2007 x 2008
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Atendimentos
Meses

Locais 2007

Locais 2008

Janeiro

32

29

Fevereiro

20

23

Março

25

29

Abril

11

41

Maio

22

11

Junho

23

8

Julho

31

21

Agosto

22

30

Setembro

11

19

Outubro

23

9

Novembro

18

15

Dezembro

11

8

249

243

TOTAIS

Janeiro a Junho de 2009
Atendimentos

Meses

Usuários
Cadastrados

Local

Remoto

Total

Sem
Agendamento

Janeiro

7

16

31

47

1

Fevereiro

2

22

22

44

2

Março

11

15

58

73

9

Abril

9

20

33

53

4

Maio

5

24

39

63

9

Junho

7

36

35

71

8

Total

41

133

218

351

33
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Tipos documentais e padronização
da descrição arquivística:
um estudo de caso sobre arquivos científicos
Maria da Conceição Castro
Francisco dos Santos Lourenço

Abstract
Records types and the standardization of archival description: case study about scientists’ archives
This is a case study about the elaboration of a glossary of records types present in scientists’ archives, with the
intent to standardize the titles of files in the archives in the custody of the Casa de Oswaldo Cruz. The main
objective of the work is to demonstrate the importance of standardization of records types in titles when is used
standard descriptions as the NOBRADE - Brazilian Standard of Archival Description, which determines the title be a
compulsory element in archival description. The connections between the development of the Web and the creation
of archival description standards by the International Council on Archives are analyzed. The ISAD (G) - International
General Standard of Archival Description, and NOBRADE are also analyzed, with the focus on their differences.
The standardization of archival description and its advantages for archivists and users is discussed. The methods
of analysis and study of both Diplomatic and Records Typology are compared. It argues that from the standard
record types and species is able to walk for other types of control of language, for example, control the terms of
indexing by means of thesaurus or controlled vocabularies. There is, in an Annex, a Glossary of record types in
scientists’ archives prepared according to NBR 13789: 1997 - Terminology _ Principles and methods _ Elaboration
of standards for terminology, from the Brazilian Association of Technical Standards.
Keywords: archival description ; archives ; archives of scientists ; Casa de Oswaldo Cruz ; case study ; diplomatic ;
glossary ; internet ; NBR 13789 ; record typology ; standards for archival description.

Introdução
Este trabalho tem como objetivo caracterizar conceitualmente a importância do tipo documental nos títulos
de dossiês em descrições padronizadas conforme os pressupostos indicativos da Norma brasileira de descrição
arquivística (NOBRADE), como também apresentar o Glossário dos tipos documentais encontrados nos arquivos
de cientistas sob a guarda da Casa de Oswaldo Cruz (COC), unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) dedicada ao estudo, preservação e difusão da história e memória das ciências biomédicas e da
saúde pública no Brasil.
A Norma geral internacional de descrição arquivística (ISAD(G)) e a Norma brasileira de descrição
arquivística (NOBRADE) determinam que o título das unidades de descrição é uma informação obrigatória. Com
relação aos títulos de dossiês, ambas as normas recomendam que, na inexistência de um título formal ele seja
elaborado a partir de elementos de informação presentes na unidade que está sendo descrita. De acordo com
NOBRADE, no nível de descrição 4 (dossiê), o título pode incluir tipo, indicação de responsabilidade (como autor,
destinatário, emissor, requerente, requerido etc) e assunto.
No caso presente, dentre as características individuais dos documentos, destaca-se a identificação do
tipo como um fator que dificulta o trabalho de descrição, pois devido às atividades altamente especializadas na
pesquisa científica existem tipos documentais exclusivos da área e pouco conhecidos por outros profissionais,
inclusive pelos arquivistas que trabalham com estes documentos.
Muito embora os textos finais possam chegar ao conhecimento público, geralmente o processo de pesquisa
científica em todos os seus passos e a produção de documentos ao longo desse percurso são desconhecidos fora dos
laboratórios. Cadernos de protocolo de pesquisa, cadernetas de campo, diários, relatórios sobre os experimentos, entre
outros, apresentam uma estrutura de informação própria e são produzidos durante atividades muito específicas.
Acreditamos que o Glossário dos tipos documentais criados pelas atividades de pesquisa na área das ciências
biomédicas e da saúde pública é de grande utilidade para a descrição dos arquivos de cientistas, na medida em que
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funciona como uma forma de controle do vocabulário na identificação dos tipos documentais presentes no acervo.
Isso contribui tanto na maior facilidade para a atribuição dos títulos aos dossiês quanto na recuperação das
informações pelos usuários.

Isad(G) e Nobrade
A ISAD(G) introduziu novos conceitos relativos à descrição de documentos. Bellotto (2004) afirma que o
marco teórico desta norma é a descrição multinível. Em sua introdução, a ISAD(G) esclarece que:
[...] se o fundo como um todo estiver sendo descrito, ele deverá ser representado numa só
descrição. [...] Se for necessária a descrição das suas partes, estas podem ser descritas em
separado. [...] A soma total de todas as descrições assim obtidas, ligadas numa hierarquia,
representa o fundo e as partes para as quais foram elaboradas as descrições. Tal técnica
de descrição é denominada descrição multinível (CIA, 2001, p. 7).
A ISAD(G) normalizou uma prática que era já usual, ao menos parcialmente, nos arquivos de todo o mundo
- os guias, por exemplo, são uma descrição do nível 1, os inventários sumários, são descrições dos níveis 1 a 3,5 e
os inventários analíticos sempre abarcaram as descrições até os níveis 4 e 5. De qualquer maneira, segundo Leão
(2006), é evidente que para que a norma pudesse ser aceita, ela precisava incorporar os critérios de descrição
existentes no contexto internacional e respeitar os princípios básicos das práticas arquivísticas nacionais.
Seu conjunto de regras gerais faz parte de um processo que visa assegurar a criação de descrições
consistentes, apropriadas e auto-explicativas; facilitar a recuperação e a troca de informação sobre documentos
arquivísticos; possibilitar o compartilhamento de dados de autoridade; e tornar possível a integração de descrições
de diferentes arquivos num sistema unificado de informações.
Em 2001 o Conselho Nacional de Arquivos (Conarq) criou a Câmara Técnica de Normalização da
Descrição Arquivística (CTNDA) com o objetivo de elaborar normas brasileiras de descrição. A primeira
norma elaborada pela CTNDA foi a NOBRADE, que estabelece diretivas para a descrição no Brasil de
documentos arquivísticos, e tem em vista facilitar o acesso e o intercâmbio de informações em âmbito
nacional e internacional.
Os pressupostos básicos da norma são o respeito aos fundos e a descrição multinível; além disso,
adotam-se os princípios expressos na ISAD(G), que são: descrição do geral para o particular; informação
relevante para o nível de descrição; relação entre descrições; e não repetição da informação. Ela relaciona a
existência de seis principais níveis de descrição: acervo da entidade custodiadora (nível 0), fundo ou coleção
(nível 1), seção (nível 2), série (nível 3), dossiê ou processo (nível 4) e item documental (nível 5). Admite como
níveis intermediários o acervo da subunidade custodiadora (nível 0,5), a subseção (nível 2,5) e a subsérie (nível
3,5). Nem todos os níveis precisam ser implementados, porém, o nível de descrição 5 (item) tem como requisito
a existência do nível 4 (dossiê/processo). Em outras palavras, itens documentais só podem ser descritos como
parte de dossiês/processos.

Vantagens da padronização da descrição arquivística
Segundo Fox (2007), além de permitir ao usuário acessar uma rede nacional e internacional de informações,
a normalização da descrição arquivística agiliza o trabalho do arquivista, que não gasta um tempo improdutivo
pesando cada possível curso de ação, além disso, as normas tornaram-se uma ferramenta de instrução para
muitos que entram na profissão sem uma educação formal em Arquivologia.
A padronização da descrição, gerada pela normalização, traz como conseqüências práticas a economia
de recursos, uma vez que ela agiliza o trabalho, a possibilidade de intercâmbio de dados entre instituições, o
que permite a localização de parcelas do mesmo fundo custodiadas em outros locais, pois a padronização é,
juntamente com os recursos tecnológicos, um fator essencial na comunicação interinstitucional e o aumento da
qualidade metodológica, já que as normas buscam consolidar as melhores práticas e apresentam tais práticas de
forma explícita e didática.
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A padronização beneficia também o usuário que tem maiores possibilidades de recuperação da
informação numa mesma instituição e em instituições diversas, pois a norma pode servir para educar o
pesquisador, permitindo-lhe antever os elementos de descrição que, chaves para sua pesquisa, devem ser
mais atentamente observados.

O título e a importância de sua padronização
De acordo com a NOBRADE, o título tem por objetivo identificar nominalmente a unidade de descrição.
Sendo elemento obrigatório, na ausência de um título original deve-se atribuir um título a partir de elementos de
informação presentes na unidade que está sendo descrita.
Os títulos atribuídos devem ser concisos e em cada nível de descrição existem informações básicas. No
nível de descrição 1 (fundo), o título deve representar o produtor; no caso de uma coleção, o título deve representar
o colecionador ou o tema da coleção; no nível de descrição 2 (seção), o título deve refletir, preferencialmente, a
estrutura administrativa ou familial da entidade, o exercício de uma função ou atividade; no nível de descrição 3
(série), o título deve refletir, preferencialmente, um tema, tipo documental, estrutura administrativa ou familial da
entidade ou o exercício de uma função ou atividade.
No caso específico dos níveis de descrição 4 e 5 (dossiê/processo e item documental), o título pode
incluir tipo, indicação de responsabilidade (como autor, destinatário, emissor, requerente, requerido, outorgante,
outorgado etc) e assunto. Recomenda-se que não sejam incorporados ao título termos coincidentes com o nome
do nível em que os documentos estão sendo descritos, ou seja, Instituto Oswaldo Cruz em lugar de Fundo Instituto
Oswaldo Cruz (no caso do título de um fundo).
Das informações que podem constituir o título, como determina a NOBRADE, a indicação de responsabilidade
e o assunto já são padronizados tradicionalmente com base nas práticas biblioteconômicas e em vários tesauros
que podem ser tomados por base na indicação do assunto. Entretanto, para o tipo documental não existem formas
já estabelecidas de normalização, embora o fato de refletir o contexto da produção dos documentos e as atividades
que os geraram o torne um elemento fundamental do título.
Sibille (2007, p. 109) afirma acerca das normas de descrição que: “De fato, são as informações que o
arquivista vai colocar em cada nível e em cada elemento que importam e isto provoca uma ação científica que não
é garantia de normalização”. O que pode garantir a normalização é o controle do vocabulário utilizado na descrição
arquivística, e uma convenção institucional sobre os tipos documentais existentes no acervo nos parece ser uma
boa forma de facilitar tal controle com relação à atribuição de títulos aos dossiês.
Antes das normas de descrição a idéia de contexto estava ligada apenas à proveniência e considerava-se
que o conhecimento da história do produtor era o suficiente para contextualizar o documento de arquivo. Atualmente,
o conceito de contexto de produção vai além da simples história do produtor e estende-se às funções exercidas por
ele ao longo de sua existência. A questão central não se limita a quem produziu a documentação, mas no exercício
de quais funções aquela dada documentação se fez necessária.
Além disso, cada atividade gera um dado tipo de documento e está ligada ao produtor e às funções por ele
desempenhadas, logo o tipo documental é definido pelo contexto de sua produção e, portanto, traz informações
que estão além do seu conteúdo imediato. Segundo Campillos (apud SOUSA, 2008, p. 108):
Todo documento de arquivo é produto de um acúmulo de circunstâncias muito
específicas que encadeadas umas às outras lhe conferem um traço diferenciador do
resto dos documentos. [...] Dessa maneira, o valor informativo incluído em seu conteúdo
informacional ficaria desvirtuado se fosse separado dos motivos de sua gênese.
Acreditamos, desta forma, que o tipo documental é essencial nos títulos de dossiês e sua padronização
é indispensável se quisermos fornecer ao usuário final todas as possibilidades de interpretação do conteúdo do
conjunto documental e de seu contexto de produção.
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Diplomática e Tipologia documental
De acordo com Duranti (2005, p. 2) “a forma de um documento revela e perpetua a função a que serve”.
Segundo esta autora, foi com base nesta observação que diplomatistas antigos desenvolveram uma metodologia para
analisar formas documentais que permitem a compreensão de ações administrativas e as funções que as geraram.
Da perspectiva da Diplomática, o nascimento de qualquer documento está subordinado à necessidade de expressar
alguma mudança de status jurídico de uma situação ou direito.
Mas além da configuração diplomática do documento e das características que possibilitam a mudança do
status do direito em si, há a questão da forma como isso ocorre, em que contexto se dá essa mudança. Quais os
atores que participam do processo, e qual a seqüência lógica dos acontecimentos? A resposta a essa pergunta, de
acordo com Pazin (2005), está fora do âmbito da Diplomática, pertence ao âmbito da Arquivística.
Ainda segundo Pazin (2005) arquivos são criados com documentos. Mas o documento de arquivo não é
qualquer documento. É um documento produzido numa situação jurídica ou administrativa específica, existindo
como instrumento de prova ou registro de atribuições realizadas por uma instituição ou pessoa. Ora, de acordo
com Náufel (1997, p.147) ato jurídico é “todo ato lícito que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir,
modificar ou extinguir direitos”. Considerando-se dessa forma, o documento de arquivo possui em primeira instância
uma condição jurídica de prova de ações e garantia de direitos.
Logo, o objeto da Diplomática é a configuração interna do documento, o estudo jurídico de suas partes e dos
seus caracteres para atingir sua autenticidade, enquanto o objeto da Tipologia, além disso, é estudá-lo enquanto
componente de conjuntos orgânicos, advindos da junção de documentos correspondentes à mesma atividade
(BELLOTTO, 2002). Para a autora, as metodologias de tratamento documental nos dois campos são distintas,
porém se sobrepõem: a Diplomática estuda a autenticidade quanto à estrutura do documento e finalidade do ato
jurídico, já a Tipologia dedica-se à relação do conjunto de documentos com as atividades da entidade produtora.
O estudo da Tipologia Documental pela Arquivologia é recente, foi iniciado em meados da década de 1980,
pelo Grupo de Trabalho dos Arquivistas Municipais de Madri. Segundo Bellotto (2004), este estudo pode auxiliar em
várias fases do tratamento documental. Durante a elaboração do arranjo o estudo da Tipologia facilita o entendimento
da composição das séries; na descrição, esclarece que os conteúdos veiculados em determinado formato têm certos
dados que são fixos e outros variáveis, e que este conteúdo liga-se de forma obrigatória à espécie que o veicula; e no
atendimento aos usuários, pois a identificação dos tipos documentais traz informações antecedentes e exteriores ao
conteúdo do documento, fundamentais para sua compreensão dentro do contexto de produção.
Tal valorização do contexto de produção provoca também uma valorização do tipo documental. Ainda
segundo Bellotto (2004, p. 52) “o tipo documental é a configuração que assume a espécie documental de
acordo com a atividade que ela representa”. Sousa (2008) completa afirmando que um tipo documental
pode ser definido como: um substantivo (espécie) e uma locução adjetiva (função). Por exemplo: relatório de
pesquisa, projeto de pesquisa etc.
Se “falar de tipologia nos documentos de arquivo é falar de características semelhantes que podem dar
lugar a uma informação similar” (HEREDIA HERRERA apud RODRIGUES, 2002, p. 65) e que pode ser variada
segundo “quem a produza, como a produza e para que a produza” (CORTÉS ALONSO apud RODRIGUES, 2002,
p. 65) e se estes “documentos arquivísticos com sua estabilidade e essência concreta ocupam um lugar central
tanto em nosso conhecimento profissional como em nosso trabalho” (DURANTI apud RODRIGUES, 2002, p. 65),
é possível então, a partir da identificação dos tipos documentais, reconstruir o contexto de produção.
Bellotto (2002) afirma que na identificação diplomática do documento deve-se estabelecer seqüencialmente:
a sua autenticidade relativamente à espécie, ao conteúdo e à finalidade; a datação (datas tópica e cronológica); a
sua origem/proveniência; a transmissão/tradição documental; e a fixação do texto.
Já na identificação tipológica, segundo a mesma autora, a seqüência é distinta, devendo-se reconhecer:
a sua origem/proveniência; a sua vinculação à competência e às funções da entidade acumuladora; a associação
entre a espécie em causa e o tipo documental; o conteúdo; e a datação.
Segundo Duranti (2005), a crítica diplomática parte da forma do documento em direção à ação à qual
o documento se refere. Portanto, a estrutura da análise diplomática é bastante rígida e reflete uma progressão
sistemática do específico para o genérico. Por outro lado, a Tipologia parte do mais genérico em direção ao
específico valorizando o contexto de produção do documento e sua vinculação com o conjunto do qual faz parte.
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Logo, o objeto da Diplomática é o documento singular e sua autenticidade e o objeto da Tipologia é o documento
autêntico, uma vez que é documento de arquivo, mas visto em sua relação com a totalidade do conjunto.

Documentos de cientistas
A COC, criada em janeiro de 1986, desenvolve atividades de restauração e conservação do conjunto históricoarquitetônico da Fiocruz, museologia, promoção cultural e divulgação científica, pesquisa histórica e, no que se refere
à área de documentação, reunião, preservação, tratamento e difusão dos acervos sob a sua responsabilidade.
Para o cumprimento da missão institucional em relação ao acervo arquivístico, foi constituído em 1989
o Departamento de Arquivo e Documentação da COC, cujas atividades abarcam dois eixos de ação distintos.
O primeiro refere-se à gestão dos documentos produzidos e acumulados pelas unidades técnico-científicas que
integram a estrutura organizacional da Fiocruz. O segundo diz respeito à guarda permanente dos documentos
igualmente produzidos e acumulados no âmbito institucional, além de fundos e coleções produzidos e acumulados
por personalidades e organizações públicas e particulares.
No tocante aos documentos de interesse deste trabalho, o departamento reúne fundos de pesquisadores,
médicos, técnicos, entre outros profissionais, que trabalharam na instituição, bem como daqueles cuja trajetória
está inscrita nos campos das ciências biomédicas e da saúde pública no Brasil. Esse conjunto tem origem em
doações pelos titulares, por seus familiares, ou na identificação de sua existência em meio à documentação da
própria Fiocruz, nos casos em que foi possível reconhecer um padrão de acumulação nitidamente pessoal e que
transcendia claramente aos limites institucionais. Seu quantitativo perfaz cerca quinhentos metros de documentos,
cujas datas-limite situam-se entre 1808 e 2002.
De acordo com Santos (2003), os documentos de arquivos de cientistas passaram a ser objeto de
atenção de pesquisadores que destacavam a importância da compreensão das relações existentes entre o
contexto nacional e social, e o significado da ciência, em um determinado momento. O estudo das trajetórias
institucionais e pessoais ganhou nova dimensão, pois tornava possível estabelecer os vínculos entre a ciência, a
política e a sociedade. Além da importância inerente aos documentos pessoais, como fonte de informação sobre
o titular e sua participação na sociedade, não podemos ignorar que nos fundos pessoais encontram-se inúmeros
documentos de caráter institucional.
Para Alves (apud SANTOS, 2003, p. 29), a “pessoalização”, neste caso, se originaria de dois fatores:
a própria natureza do trabalho do pesquisador, inscrito em uma cultura institucional e profissional competitiva
que o transporta para a necessidade de controle e sigilo sobre dados e informações coletadas no processo de
investigação, além do fato de não confiar nas rotinas arquivísticas praticadas na sua instituição.
Os arquivos de cientistas, geralmente considerados como arquivos privados, fornecem informações
valiosas sobre as investigações conduzidas, como também sobre o ambiente familiar, social e intelectual de
seus idealizadores. Logo, a sua riqueza conduz ao desejo de que a conservação seja largamente assegurada
(DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, 1995, p. 7).
Ainda segundo Santos (2003), uma rápida análise nos arquivos de cientistas depositados na COC permite
perceber que parte deles é, em geral, localizada no último local de trabalho do produtor/acumulador dos documentos.
Para ele os critérios que devem ser adotados para a conceituação de um arquivo de cientista são os seguintes:
(a) a atividade original e principal do titular do arquivo é a investigação científica, o trabalho em laboratórios; (b)
a reunião e organização dos documentos indicam intencionalidade de constituir um arquivo; (c) os documentos
expressam diferentes investigações realizadas ao longo da carreira; (d) os documentos refletem as atividades do
fazer científico do produtor do arquivo, entendido o fazer científico como um conjunto de funções no campo da
ciência; (e) presença de documentos biográficos e familiares, ainda que não quantitativamente expressivos; (f)
presença de espécies e tipos documentais diversos, pertinentes ao campo da ciência; (g) presença de espécies e
tipos documentais que refletem o contexto de planejamento e administração da atividade científica.
Assim sendo, de acordo com Brito (2002), por uma série de razões, a atividade de pesquisa possui uma
relativa autonomia, os pesquisadores, estabelecem vínculos muito especiais com sua produção, mesmo porque,
muitas vezes, os recursos que possibilitam o desenvolvimento de pesquisas são captados por eles. Embora a
instituição proporcione a infra-estrutura fundamental para que a pesquisa possa se desenvolver e também o
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prestígio de sua chancela, a relação do pesquisador com seu trabalho requer que qualquer iniciativa voltada para
a preservação desta memória leve em conta estes fatores.

Elaboração do Glossário de tipos documentais
O Glossário de tipos documentais foi elaborado a partir da necessidade de uma terminologia normalizada
para facilitar o trabalho de descrição e melhorar a comunicação com os usuários. Tal necessidade tornou-se
ainda mais forte com a implantação da base de dados Arch25, específica para a descrição de fundos e coleções
sob a guarda do Departamento de Arquivo e Documentação. Com a utilização desta base de dados, ficou
claro para a COC que um esforço de padronização não poderia mais ser adiado, tendo em vista o risco de se
prosseguir com ambigüidades e de não se recuperar mais amplamente a informação sobre os documentos
descritos (CASTRO, 2009).
A formatação do Glossário foi elaborada de acordo com a NBR 13.789, de março de 1997, cujos princípios
fornecem a base teórica para a construção do sistema de conceitos, e de definições harmônicas entre si, enquanto
seus métodos ajudam a organizar trabalhos de terminologia de maneira prática e eficiente, como além de assegurar
uniformidade de termos tanto na área de assunto específico quanto entre áreas correlatas.
Os principais tipos de fontes a serem consideradas incluem: documentos aprovados (leis, regulamentos
etc); documentos geralmente aceitos pela comunidade científica (livros didáticos, teses científicas, periódicos
científicos etc); documentação corrente (folhetos, instruções para uso, relatórios etc); glossários, dicionários e
enciclopédias. Qualquer material pertinente à área deve ser consultado.
Procurou-se fazer a correspondência de apenas um conceito para cada termo e de apenas um termo para
cada conceito, de tal forma que uma definição possa substituir o termo, como é recomendado pela norma. Além
disso, foram listados inúmeros termos inadequados, alguns por serem sinônimos, outros por não representarem
convenientemente nenhum conceito. Como exemplos, podem ser citados: Desenho científico e Ilustração científica;
Lista de obras e Lista de referências; Laudos; Manual.
O público-alvo do Glossário são pesquisadores da área de história das ciências biomédicas e da saúde
pública, além de estudantes de ensino médio dos cursos da área de ciência e tecnologia da Fiocruz. O número
de conceitos incluídos foi determinado pelo número de tipos documentais já identificados no acervo, constantes
dos inventários dos fundos já organizados.
As fontes consideradas incluem, no caso do levantamento dos termos, a documentação do acervo já
organizado. Em algumas ocasiões foi necessária a consulta ao próprio documento, quando sua descrição não
deixava claro o tipo de documento. Para as definições, foram utilizadas as seguintes fontes: (a) Glossário de
documentos textuais, anexado à obra Tempo e circunstância: a abordagem contextual dos arquivos pessoais
(CAMARGO, 2007); (b) Glossário de espécies/formatos e tipos documentais da Universidade de São Paulo
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2006); (c) Glossário de formatos, espécies e tipos documentais do Arquivo
da Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo, anexado à dissertação de mestrado Produção documental
do Legislativo do Império – gênese e tipologia: o caso da Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo (PAZIN,
2005); (d) Novo Aurélio século XXI: dicionário da língua portuguesa (FERREIRA, 1999); (e) Novo dicionário jurídico
brasileiro (NÁUFEL, 1997).
Ao longo da atividade de levantamento dos termos descobrimos que não eram apenas os tipos documentais
específicos da área de atuação da Fiocruz que necessitavam de padronização. Os termos mais gerais, comuns em
arquivos pessoais, também apareciam em formas muito diversas nos inventários consultados.
Os cientistas, cuja documentação sob a guarda da COC têm, em geral, uma atuação profissional intensa. O que
é esperado de pessoas cuja vida desperta a atenção dos historiadores, pessoas que têm uma participação importante
na formação da memória nacional. Mas, uma profissão absorvente não exclui outros aspectos da vida pessoal. Os
titulares são indivíduos com toda uma rede de ligações e relacionamentos que vão além do profissional. São cartas,
fotografias de família, recordações de viagem, além de toda a miscelânea que é típica de fundos pessoais.
Desta forma, os termos estão listados em ordem alfabética. Não existe uma versão estrutural, já que os
25

A base de dados Arch foi criada utilizando-se o sistema ICA-AtoM do Conselho Internacional de Arquivos, software livre, disponível em: <http://ica-atom.org/>. A
base deverá estar acessível ao público a partir de novembro de 2009.
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tipos documentais se repetem em várias circunstâncias durante a descrição dos documentos. Uma carta, por
exemplo, pode ter várias possibilidades de classificação, pode ser uma carta de apresentação ou simplesmente
tratar de assuntos pessoais. Por outro lado alguns documentos estão ligados às funções exercidas pelo produtor,
outros foram criados em atividades da vida privada ou podem, ainda, ser documentos públicos, acumulados ao
longo do exercício de cargos públicos.

Considerações finais
Sendo o Glossário um documento inicial, que passará por uma avaliação mais abrangente, é de se
esperar que ele cresça, tanto no número de termos definidos, quanto no reconhecimento da importância de sua
utilização como instrumento de trabalho.
Com a normalização das espécies e tipos documentais nos títulos, aumenta a possibilidade de recuperação
da informação pelos pesquisadores, pois estes passarão a identificar as espécies com um tipo específico de
dados nelas presentes. Para alcançar este objetivo, a Instituição deverá orientar o pesquisador e deixar claros a
metodologia utilizada e os motivos que levaram à criação do Glossário.
Apesar de o Glossário ter sido construído a partir de arquivos de cientistas, houve necessidade da
inclusão de tipos documentais presentes em outros tipos de arquivos, pessoais e institucionais. Este fato se deve
à natureza dos acervos privados, que incluem documentos ligados às atividades privadas, como as específicas
em relações familiares, por exemplo, como ainda documentos ligados às atividades profissionais, característicos
dos acervos institucionais. Isto nos leva a acreditar que futuramente o Glossário será ampliado para atender a
padronização dos acervos institucionais.
A partir de espécies e tipos documentais padronizados surge a possibilidade de se caminhar também para outros
tipos de controle de linguagem, por exemplo, controle dos termos de indexação, por meio de tesauros ou vocabulários
controlados. Com o crescimento do processo de normalização outras questões se impõem, como a padronização da
construção das formas autorizadas dos nomes etc.
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GLOSSÁRIO DE TIPOS DOCUMENTAIS EM ARQUIVOS DE CIENTISTAS
CASA DE OSWALDO CRUZ
DOCUMENTO
Anais

DEFINIÇÃO
Periódico publicado por ocasião de congressos e
eventos similares.

Anotação
Artigo científico

NOTA DE USO

Substituído por Apontamentos
Texto que forma um corpo distinto em uma
publicação científica.

Não confundir com Recorte de jornal
Substitui Paper
Substitui Separata

Caderneta de campo

Caderno de pequeno formato em que se anotam
as principais ocorrências de cada jornada de
trabalho nos canteiros de obra ou nas pesquisas
de campo.

Caderno de protocolo
Caderno de protocolo de
pesquisa.
Cartaz

Substituído por Caderno de protocolo
de pesquisa
Caderno em que se anotam as principais
ocorrências de cada jornada de trabalho em
laboratório.

Caderno de pesquisa

Aviso ou anúncio, impresso em folha de formato
amplo, própria para afixação em local público e
destinada a divulgação ou propaganda.

Cartaz de divulgação de
trabalho de pesquisa
Certificado

Substitui Caderno de protocolo

Substitui Pôster
Declaração de uma autoridade competente que
garante a veracidade de um fato ou estado de
coisas.

Comunicação

Breve exposição sobre um assunto, apresentada
a um público.

Conferência

Comunicação detalhada sobre assunto da
especialidade do autor.

Currículo

Conjunto de informações sobre a identidade, a
formação e o desempenho profissional de uma
pessoa.

Não confundir com Atestado
Certidão

Substitui Curriculum vitae

Curriculum vitae

Substituído por Currículo

Desenho científico

Substituído por Desenho

Diário de campo

Substituído por Caderneta de campo

Paper

Substituído por Artigo científico
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Recuperação da informação arquivística
Clarissa Schmidt
Johanna Smit

Abstract
Retrieval archival information
The archive document qualifies itself by its evidence aspect – represented by validation signs – while authenticity
of configuration. Its material is the impartial evidence of action and transaction and it’s used to report someone or
some institution’s administration and accounting activities, amongst others. Nowadays, the archival field has been
occupied by new subjects, practices and relations which are susceptible to analysis and experimentation as we can
consider them while information and knowledge sources. To affirm it as a practice brings some questions which
goes beyond showing methodologies to the techniques, but also to analyze and to interpret the phenomenon of
social information and its inherent process. In this sense, it is necessary to consider the archive as an information
system that daily faces new forms of information production and circulation, changes of documental structures, the
access and communication of this information. Aware of that, this study justifies itself about the necessity to argue
the treatment and systematization of archival information under the theoretical point of view, aiming to retrieve this
information, especially in research institutions. It is intended, at a first moment, to point out elements that could allow
the analysis of the meaning of archival information in order to delimit the concept to be discussed on this study. With
that, we’ll justify the necessity of procedures to enable the access to documents and information within them.
Keywords: archive, archival information, Retrieval of archival information.

Novo (s) Lugar (es)
Entro num arquivo. O termo entrar, hoje não perfeitamente adequado ao mundo dos bancos de dados, evoca
o fascinante universo dos arquivos de antigamente [...] os próprios objetos procurados perdem cada vez mais sua
objetividade para transformarem-se em signos, indícios de coisas mais distantes [...] entrar num arquivo informático
conserva, de um certo modo, a idéia de viagem e por conseguinte de ingresso, com a incontestável e evidente
diferença fundamental de que os dados requeridos ou procurados movem-se em direção ao viajante, ao invés de
esperarem imóveis e imperturbáveis a chegada deste [...]. O viajante enunciado por COLOMBO (1986, p. 23) ao
tratar do “arquivo enquanto itinerário” em sua obra, - é o usuário ou pesquisador de um arquivo que frente às novas
tecnologias pode estar em um lugar diferente àquele onde está o acervo. E esse “não-lugar” ou “novo lugar” demanda
necessidades diferentes em termos de gestão de documentos e informações. Nos propomos, inclusive, a pensar num
“lugar” no qual apenas a localização de um documento tornou-se insuficiente para o que se espera como resposta.
Mas qual é ou o que é esse “lugar”? É o espaço, a rede, o sistema da gestão de documentos de arquivo com
foco no usuário, no acesso e, principalmente, na recuperação da informação arquivística. Nele necessita-se desvincular
a imagem do usuário/pesquisador de arquivo como aquele que consulta ou pesquisa somente documentos. Deve-se
também privilegiar a importância da informação arquivística, seu acesso e sua recuperação.
Neste lugar de novas possibilidades, concordamos com FONSECA e JARDIM (2004) ao se referirem ao
papel dos usuários em arquivos:
O usuário da informação é um sujeito do processo arquivístico. [...]. As necessidades dos
usuários são contextualizadas e culturais. [...] Atualmente, os estudos orientados aos
arquivos preocupa-se com a informação num âmbito voltado a instrumentos de pesquisa,
normalização, etc. [...] deve existir o diálogo entre arquivo, arquivista e usuário.
Nesse lugar, os arquivos devem ampliar suas funções para espaços onde a informação concretize e
materialize seu sentido social, assumindo progressivamente o papel de difundi-la. Para Smit (2007) o arquivo responde
às necessidades informacionais pontuais de seus usuários (pessoas físicas ou jurídicas), mas se pensarmos nos
diferentes acervos arquivísticos conservados, podemos entrever uma função social, cultural e institucional.
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Ou seja, desprendendo-nos - mas não abandonando - das abordagens tradicionais de organizar e usar
os arquivos como espaço de processamento técnico e consulta de documentos cujo objeto são as informações
que estão “fora” do documento, nos deparamos frente a um cenário onde se torna importante trabalhar também
com a informação que está “dentro” do documento. No entanto, para que possam ser acessadas, é preciso que
estas informações estejam integradas num conjunto sistemático, estruturado e organizado. Afinal, o que pode
ser lido no documento é a informação e o que está nas entrelinhas é a evidência, a prova. E ambas carecem de
organização, sendo a primeira numa perspectiva voltada a relação usuário – informação, e a segunda, pautada
pelas abordagens arquivísticas tradicionais.
Por esta compreensão, o arquivo permite sua utilização numa ampla perspectiva de abordagem global
da disciplina arquivística e no respeito dos diversos usos, realidades e valores que lhes podem ser atribuídos. E
quanto a Informação, seu uso se dá como elemento social e cultural, detentora, geradora e resultado da atribuição
de símbolos e significados aos atos da produção social e histórica da humanidade.
Nestas significações, propostas tanto ao arquivo como a informação, concordamos com CAMARGO (1994,
p. 35) quando define que o arquivo integra
a unidade constituída pela informação e seu suporte. Por informação entende
todo e qualquer elemento referencial contido num documento, este, por sua vez,
é parte de um coletivo muito especial a que denominamos de arquivo, que em sua
acepção clássica é o conjunto de documentos que, independentemente da natureza
ou suporte, são reunidos por processo de acumulação ao longo das atividades de
pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, e conservados em decorrência de
seu valor.
E ainda com DELMAS, para quem
o conjunto de documentos, qualquer que seja a sua data e a sua natureza, reunidos por
uma pessoa física ou moral, para as necessidades da sua existência e o exercício das
suas tarefas, conservando primeiro para servir de prova e para as suas necessidades
administrativas, conservados depois pelo seu valor de informação geral. (DELMAS,
1985 apud, ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 75.).
O “lugar” que estamos considerando não pode perder de vista que os documentos de arquivo nascem
e são mantidos para os usos de primeira importância e, para tanto, devem ser organizados e descritos pelo que
chamamos de “abordagens arquivísticas tradicionais”. Porém, a partir do momento em que os mesmos passam
a ser preservados por valores além dos “tradicionais”, o que pode ser entendido como valor histórico, valor para
outros usuários, públicos, etc., ou seja, para sentidos e /ou significados de uso para outros valores/pessoas, entra
em cena o valor secundário26.
Ao tratarmos deste aspecto e apresentarmos o que chamamos de “abordagens arquivísticas tradicionais”,
esclarecemos que, mesmo existindo na literatura da área as diferentes correntes teóricas da arquivística custodial e
pós-custodial27, e embora tal discussão teórica seja oportuna, não é objetivo deste trabalho discutí-la nem incorporá-la.
Ainda nessa perspectiva, Rousseau e Couture (1998, p. 69), se voltando à prática científica,
desenvolvem no Canadá a arquivística integrada, abordando o tratamento da informação desde seu
nascimento até seu destino final e sistematizando seu acesso, elemento indispensável ao funcionamento
administrativo das organizações.
Trata-se, portanto, de considerarmos as informações arquivísticas ainda que para JARDIM

26

Quando se refere aos valores dos documentos, mais especificamente aos documentos públicos modernos, Schellenberg (2002) afirma que estes podem
ser inseridos em duas categorias; valores primários, para a própria entidade onde se originam os documentos, e valores secundários, para outras entidades e
utilizadores privados.
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A arquivística contemporânea se coloca como oposta a arquivística custodial e reivindica que os documentos não são guardados apenas para fins de
conservação, prova e pesquisa, mas também pelo seu valor de informação. Nesta chamada arquivística pós custodial, critica-se o “não objeto definido da ciência
dos arquivos”. A esse respeito, ver as obras de Michel Cook, Terry Cook, Carol Couture, Jean-Yves Rousseau, dentre outros.
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A noção de informação arquivística é recente na literatura da área e ainda carece de
verticalização teórica. Na verdade, a arquivologia tende a reconhecer os arquivos como o
seu objeto e não a informação arquivística. (JARDIM, 1999 apud BRITO, 2005, p. 35).
Porém, ainda segundo SMIT (2007, p. 39) “se o que o arquivo torna disponíveis são os documentos, a
informação pode ou não ficar conseqüentemente disponível”. É nesta linha de pensamento que pretendemos
inserir nossa proposta de perspectivas que contemplem o usuário e a informação para, assim, compreender o
arquivo enquanto lugar que os incorpore.
As informações que estão “fora” do documento de arquivo, contempladas pelo que estamos chamando
de “abordagens arquivísticas tradicionais” e aquelas que estão “dentro” do documento, - o seu conteúdo -,
estruturadas, organizadas e disponibilizadas numa perspectiva que vislumbre o usuário/pesquisador, são as
componentes do que aqui estamos trabalhando como Informação Arquivística.
Isto posto, podemos afirmar que, tendo como ponto de partida a indissociabilidade arquivo,
documento, instituição, informação e usuário, estamos defronte a transformações no uso e função dos
acervos arquivísticos.

O “lugar” na gestão de documentos
O lugar da informação arquivística na gestão de documentos se torna fundamental, uma vez que a cada dia
a necessidade de informação é imediata e corrente. Produzimos, armazenamos e consultamos informação a todo
instante, tornando-se imperativo que ela seja organizada e tratada. Não é à toa que a gestão da informação é um
elemento vital nas organizações.
ROUSSEAU e COUTURE (1998, p. 61), ao explicarem o que entendem por gestão da informação
nos colocam
É evidente que a introdução da informação documental, isto é, da que se encontra
registrada num suporte com a ajuda de um código pré estabelecido, criou uma verdadeira
revolução na maneira de ver e utilizar a informação. Torna-se possível registrar, copiar,
autentificar, transmitir, classificar, difundir, armazenar, conservar, recuperar e utilizá-la de
forma mais fácil e precisa.
Por esse viés, entendemos que as análises das perspectivas referentes ao usuário e à informação são carregadas
de representações culturais, configurando-se não apenas como reflexo ou objeto a ser apreendido, mas parte integrante da
cultura de uma época, instituição ou de uma sociedade. O documento, independentemente de seu suporte, forma ou formato, é
a informação materializada, diferente da informação, que é simbólica. Os documentos de arquivo devem ir para além do papel
de comprovação e procurar também viabilizar o acesso à informação.
Assim, o documento constitui-se por articulações sociais bem como as possibilita, se materializando enquanto
extensão da linguagem, que também provê a articulação social, os agrupamentos. Segundo Smit (2007), a informação, para ser
organizada no arquivo, recorre a termos retirados da linguagem natural. Do mesmo modo, a informação, para ser reconhecida
e poder ser partilhada, precisa ser enunciada por meio de uma linguagem (um código).
Desta maneira, a organização da informação arquivística dentro da gestão documental deve ocupar lugar central.
É necessário preocupar se com sua organização centrada na recuperação, de forma que o usuário/pesquisador obtenha
o resultado almejado.

Recuperação da informação arquivística: uma questão de abordagens e perspectivas
Abordagens arquivísticas tradicionais28
Independente de aqui nos posicionarmos frente a um “lugar” para a informação arquivística e
28

As reflexões acerca da organização de arquivos pautada nas abordagens arquivísticas tradicionais e nas perspectivas da relação usuário – informação, são
decorrentes de palestra proferida por Johanna Smit no Encontro SESC Memórias. O Encontro aconteceu na sede do SESC, em 30/04/2009, na cidade de São Paulo.
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seu usuário, não podemos deixar de lado o que consideramos como abordagens tradicionais, ou ainda,
“abordagens arquivísticas tradicionais”.
Entendemos por “abordagens arquivísticas tradicionais” a organização do arquivo “centrada na instituição”,
de forma que espelhe a organização da instituição de acordo com sua estrutura organizacional e/ou funcional.
Abordagens que levem em consideração o princípio da proveniência, o respeito aos fundos, os conceitos de
organicidade, autenticidade, unicidade, dentre outros justificados pela teoria e prática arquivística.
O “lugar”: a perspectiva do usuário e da informação
Uma perspectiva do arquivo centrada inclusive no uso e no usuário é o que propomos enquanto o
“lugar” da informação arquivística.
Na busca de informação, ou mesmo daquilo que se espera da operação de recuperá-la, o usuário/pesquisador
se depara com uma variedade de linguagens. Além da sua linguagem utilizada para recuperar a informação, há a
linguagem da instituição, dos documentos e a do próprio arquivo ao organizar os documentos. É imprescindível que
estas linguagens estabeleçam uma sincronia para tornar a recuperação da informação profícua.
Não propomos o abandono das abordagens tradicionais ou suas substituições, mas sim uma inserção
do usuário, que busca informação, no processo e fluxo arquivístico. Uma inclusão que, dependendo do
contexto, pode começar antes e durante a elaboração do documento, não somente após a transferência/
recolhimento ao arquivo. Há que se considerar o conjunto de estágios de elaboração do documento, os
quais devem ser analisados criticamente, atentando para os termos utilizados na construção e organização
de documentos a fim de verificar a clareza e adequação de termos utilizados, além das sinonímias. E caso
não seja possível intervir nessa fase inicial, a relação usuário – documento – instituição - informação pode
ser feita através de instrumentos de gestão – como tabela de temporalidades, plano de classificação/quadro
de arranjo, glossário de espécie, dentre outros -, e produtos documentários – elementos significantes que
sintetizem conteúdos de documentos, criando categorias que representem a informação de forma sintética,
como vocabulários controlados, tesauros, glossários, etc. -, pautados em sistemas de informação baseados
na tecnologia da informação.
Não é tão evidente prever a necessidade informacional do usuário, que direciona a busca e as possibilidades
para sua recuperação. Devemos lembrar que existem diferentes níveis de necessidades e diferentes tipos de
usuários nas diferentes fases do ciclo vital dos documentos de arquivo. E que a informação contida nos documentos
só pode ser entendida se adequadamente contextualizada.
Temos que ampliar os usos dos arquivos e desenvolver processos de transferência de informação, pois,
se a finalidade do trabalho nos arquivos é preservar documentos de valor e deixá-los acessíveis à pesquisa/
consulta, o pesquisador/usuário deve ser posto num “lugar” possível de interagir com o arquivo, de forma a facilitar
a recuperação da informação ou do documento que contem a informação procurada. Entrar num arquivo significa
hoje sentar diante de uma tela [...] e iniciar a pesquisa de uma informação qualquer. O arquivo pode estar em nosso
poder fisicamente [...] ou então colocado em algum outro lugar, como na sede de um banco de dados: em cada um
dos dois casos a viagem consistirá numa série de seleções entre possíveis escolhas sucessivas, que nos levarão
paulatinamente a individuar aquilo que procuramos. (COLOMBO, 1986, p, 24).
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The impact of external influences on records management
and the development of archival collections
Mark Greene

Abstract
Because my talk is supposed to focus on theoretical ideas concerning the broad topic of external influences on the
work of archivists, I will take as given that I have relatively broad license for examining the topic. The paper will
identify three ideas. First, I will suggest that often what we perceive as external influences on our work are actually
reflections of internal influences. More specifically, we too frequently blame others for our own weaknesses. While
at a certain level this perspective may seem harsh, in the broader view it assumes that we have much more control
over our professional situations than we often assume, if only we would assert the power and professionalism that
is ours by right. As a closely related second point, I will posit that our profession generally avoids or fails to fully
appreciate the importance and potential influence of advocacy and collaboration, to create our own impact on
external influences. Finally, I will argue that some external influences that archivists have traditionally decried must
instead be embraced or at least met half way. With these three approaches, I will try to inspire archivists to take
a more confident and aggressive approach to external influences, as part of a larger goal to evince a much more
visible and assertive professionalism within our workplaces and within society.
Keywords: external; power; advocacy; professionalism

Dia bom. Eu sou Mark Greene. Eu sou honrado para estar aqui. Thank you for the honor of inviting me to
present your session keynote address today. It is only recently that I have been able to participate in international
venues such as this one. Each opportunity has been very rewarding. I consider this occasion both a privilege and
an opportunity; an opportunity to extend my interaction with a fully international audience and thereby increase my
professional knowledge.
I was asked today to explore “The impact of external influences on records management and the development
of archival collections…of university and research institution archives and the best way to cope with these influences.”
I was also asked to “analyze the strategies that archivists should adopt to manage the impact of those [external]
influences as well as the influence of the uses and users in the development of those [archival] collections.” But
perhaps most importantly the organizers of this conference asked me to give a theoretical framework to this
discussion, and I hope to be able to do that today.
I have spent only part of my nearly 25-year career working in university settings. Such settings, in my country,
are often referred to as university archives and special collections—special collections being the generic term used
in the US to encompass both manuscript repositories (what you may refer to as research archives) and rare book
libraries. But even when I worked for over a decade in a state historical society and an independent research center, I
certainly encountered external influences on my work. All of these experiences inform what I will say here today.
I consider myself an inductivist. What I mean by that is that I believe that what actually works in a
certain situation must be the foundation for any theoretical construction of the process. To quote the more
elegant words of Terry Eastwood of Canada, “theory in the archivist’s hands is only so good as it serves the
work.”29 But while I am comfortable understanding the place my intellectual position has in the writings of US,
Canadian, and Australian archivists, I have yet to learn where I might fit within Brazilian or the broader Latin
American intellectual discourse.
So it is quite possible that my approach to theory—and particularly my theoretical approach to external
issues in our work—may be quite jarring to many of you in the audience. If so, I apologize in advance, and hope
you will understand that while I often mean to be provocative and thought-provoking, I never mean to be deliberately
ignorant of my audience’s own theoretical framework. I certainly look forward to some time for discussion after my
presentation, and I suspect I will learn from you at least as much as I might impart.
29

“Towards a Social Theory of Appraisal,” Barbara L. Craig ed. The Archival Imagination: Essays in Honor of Hugh A. Taylor (Ottawa: Association of Canadian
Archivists, 1992), 72.
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I note from the translated précis of the papers to be presented at this session that they grapple with,
among other things:
• Records management focused too much on short-term business needs and not sufficiently on longterm historical needs.
• Similarly, records management focused on uniformity across institutions and not sufficiently on the
unique needs of particular institutions.
Certainly these scenarios appear on the surface to encompass the external influences on our work,
particularly the influence of a general federal records management policy on the specific needs of an institution.
There is much I could say about such influence.
But because my talk is meant to focus on theoretical ideas concerning the broad topic of external influences
on the work of archivists, let me begin by identifying three more general ideas. First, I will suggest that often what we
perceive as external influences on our work are actually reflections of internal, or psychological influences. I believe
we too frequently blame others for our own weaknesses. Or, to apply Shakespeare, the “fault, dear Brutus, is not in the
stars but in ourselves that we are underlings.” I have found that often we have much more control over our professional
situations than we assume, if only we would assert the power and professionalism that is ours by right. As a closely
related second point, I will posit that our profession generally fails to fully appreciate the significance of advocacy and
collaboration, our ability to create our own impact on external influences. And, finally, I will argue that some external
influences that archivists have traditionally decried must instead be embraced or at least made to work for us.
Let me begin with my theory that we too often confuse internal and external influences with our own
perceptions, actions, and beliefs. What do I mean by this? Let me take one example of major importance to US
archival work, and that is donor relations and particularly the willingness of the archivist to say “no” when offered
a collection for his/her repository. I find this problem to be equally true whether the archivist is representing a
manuscript repository (and therefore working with a private donor) or an institutional archives (and therefore
working with an internal records creator).
First let me pause to acknowledge that there is a strong tradition originating in Europe that archivists should
make no decisions at all about what enters the repository; that the archivist’s role is to protect the sanctity of whatever
material the records creator chooses to send to the archives. This view is contrary to what most North American and
Australian archivists (as well as many European archivists) believe. For 50 years we have asserted that appraisal is
a cornerstone of our profession: the willingness to make difficult decisions about acquisition knowing that whatever
is rejected—whether whole record groups and collections or simply series and folders—is likely lost forever. Unlike
acquisition librarians, there is no security in the fact that other copies of a book will be kept elsewhere.
Acceptance of this core value of appraisal is related to the necessity of communicating appraisal decisions
to donors or records creators. In this regard many archivists project an external influence that isn’t—or at least
need not be—there. They imagine that donors will pressure them to accept more material than the archivist finds of
value, indeed that if the archivist attempted to assert his/her appraisal judgment, the donors would be disappointed
or angry. Archivists are often fearful of disapproval and confrontation, and worry that by rejecting even some of the
material offered the donor/creator will immediately cause trouble by complaining to their superiors.
One of the reasons for this aversion to disagreement may be the psychological temperament of archivists.
Three separate studies of archivists—American, Canadian, and Australian—have identified within our profession a very
large percentage of individuals who “seek security” and “prize gratitude,” making them averse to potential conflict.30
Some individuals in this group “are extremely sensitive to the feelings of others, which…leaves them somewhat selfconscious, that is, highly sensitive to what others think of them.”31 This internal weakness is what we as archivists
sometimes project as external pressure. But there is an even more depressing factor here: too many of us lack the
fundamental behavior of true professionals. We do not believe in the value or legitimacy of our own decisions. In
30

The one “quadrant” of personality in which the percentage of archivists dramatically outnumbered that in the general population is titled “Guardians”: in
the US and Australia 57% of archivists but only 38% of the population (Canada 72% of archivists but only 43% of random individuals) fit this type. Charles R.
Schultz, “Archivists: What Types of People Are They?” Provenance 14: (1996) 22-24; Barbara L. Craig, “Canadian Archivists: What Types of People Are They?”
Archivaria. 50: Fall 2000, pp. 88-89; Ann Pederson, “Understanding Ourselves & Others: Australian Archivists & Temperament,” 1999 (http://www.archivists.org.
au/events/conf99/pederson.html). Guardians are individuals with “SJ” personality components, or Sensate and Judging. Additional details about these personality
types and the percentages found in the population as a whole, are found at http://www.keirsey.com.
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a recent survey of Canadian archivists, 75% stated that they used “intuition” to make appraisal decisions,32 rather
than any policies or guidelines that might be explicable to donors, users, or resource allocators. Such a haphazard
approach to our most significant decisions certainly makes it more difficult for an archivist to project an air of expert
professionalism about his/her appraisal decisions, much less to assert his/her positions with assurance and clarity.
However, in my quarter-century of dealing with college administrators (and their assistants, who
generally controlled the files) and external donors, only the tiniest percentage ever complained (or even
became angry) about an appraisal decision. This was true even though I early developed a reputation (I
hope well-deserved) as an aggressive appraiser, someone who believed that marginal material should be
rejected and that, in fact, the default assumption should be to reject material, not to accept it--that is, there
had to be a compelling reason to bring material into the archives at all. I avoided conflict and complaint, I
believe, simply because I presumed—and projected to the donor/creator—that I was the professional and the
expert in appraisal matters, that I therefore knew what I was doing, that my decisions were based on rational
and thoughtful criteria, and that I could answer any questions convincingly.
Donors go into the interaction with an archivist assuming the very same thing, that the archivist is an expert
professional. I contend that as long as the archivist is confident, supported by both knowledge of appraisal and his/
her repository’s collecting policies and appraisal guidelines, and able to communicate clearly and convincingly, that
his/her decisions will be accepted—even if sometimes grudgingly—by 99% of donors. The strikingly few donors
who might disagree with an appraisal decision enough to go complain to the archivist’s superiors, should be met by
supervisors equally informed – by us – of institutional policies and guidelines, equally confident in our knowledge,
and so willing to support our decisions. This has certainly been my experience, though it is dependent on strong
advocacy with one’s superiors, something I will discuss at greater length in a moment.
Just how widespread is this tendency for archivists to blame external influences for internal weaknesses is
difficult to determine. However, my 25 years as a practitioner, theorist, writer, and educator have led me to the conclusion
that this problem is quite widespread. During my recent tenure as president of the Society of American Archivists I tried
to address the debilitating degree to which members of my profession accepted and projected weakness and even
lack of professionalism. In my 2007 inaugural address as SAA president I identified several “foibles” or weaknesses
of the archival profession in the US that I believed damaged us as a profession:33 We are too resistant to change;
We (still) don’t put our users first (more on this later in my presentation); We whine too much (about everything from
our pay scale to our lack of status within our institutions, and we complain that the larger society fails to understand
or appreciate what we do); Advocacy is not fully integrated into our daily and professional work (more on that later,
as well); We pay too much attention to the trees and too little to the forest (or, in other terms, one of our profession’s
weaknesses is that we tend to focus too much on our processes and not enough on our purpose).
How many of us, when asked what an archivist is, retreat to reciting our core functions—“archivists acquire,
arrange, describe, preserve, etc.? This list is apt to reinforce a public perception that archivists are functionaries
rather than professionals, concerned with “doing things” rather than why they’re done. These “forest and trees”
foibles are emblematic of a larger issue for our profession, which is our tendency to focus too intently on the
particulars of daily work and not intently enough on the purposes underlying our actions. In the US we go on at
great length about which kind of folder labels are most “archival,” disputing with almost Talmudic precision, yet rarely
seem engaged with the big-picture question of our fundamental purpose. As John Fleckner, a former SAA president,
has recently admonished, “Our attention must go beyond ‘how we do archives work’ to ‘why we are doing it.’”34
It was disconcerting to discover that this flaw had been visible to leaders of SAA as far back as the mid35
1980s. Former SAA President David Gracy concluded in a 1985 article, “Is there any doubt that the most basic, if
not the first, step we must take in changing the public’s image of us is changing our own impression of ourselves and
thus the image we project?”36 That image must be dynamic, self-confident, creative, mission-driven, and thoroughly
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integrated into our institutions. Before we can hope to shape external influences we—as a profession—must be
valued. Defining ourselves in terms other than what we do each morning speaks to our ultimate ability to communicate
our value to resource allocators, to find a suitable and sustainable place for ourselves in this information age, and
to define and assert our power as a profession. It is that power, which was the topic of my 2008 SAA presidential
address, which gives us the best hope of exerting control over unsuitable external influences.37
Asserting our professionalism, and thus our administrative and social power, takes place through the process
of advocacy, the second section of my address today. And at least in the US—and, based on the comments I received
after delivering a paper on SAA’s advocacy work at ICA-SUV Madrid in 2007, in many other nations—advocacy is
not given the attention, energy, and passion it needs by many archivists and archival institutions. Advocacy can refer
to broad social engagement—what in the US takes the form of activities such as Archives Month, in which groups
of archival repositories band together to communicate the profession’s identity and mission to the public at large.
Reaching out to the public in this way has at least two purposes: one is to increase individuals’ awareness of the
existence and missions of archives and thus attract more users—more users to those repositories that do serve the
public. “The principal justification for archives to most users, and to the tax-paying public at large, as also reflected in
most national and state archival legislation, rests on archives being able to offer citizens a sense of identity, locality,
history, culture, and personal and collective memory.”38
If one of our enduring values is accountability for democracy, surely another is our core relationship to history
and culture (history in its broadest meaning, transcending the specific discipline and encompassing understanding the
past of any discipline). During the 1990s our profession in the US, Canada, and Australia witnessed an assault on the
cultural purpose of archives and their material, in favor of an argument that our most important purpose was maintaining
evidence of transactions for institutions. It seemed to me then, and still today, that this was a legalistic vision of archives
that excluded the very value that our institutions and society most often identified and cherished about our profession.
Of course accountability matters; however, for most people, the archival value they most appreciate and rely on is that of
preserving history and culture. We see this in the studies that have been conducted of public perceptions of archives.39
We see it in the institutions that have received infusions of resources over the past two decades. We see it in the vast
majority of uses to which our holdings are put, whether we are institutional archives or collecting repositories, and whether
we serve internal clients or external ones.
The second purpose of reaching out to the public is to assist in building support among voters and
even individuals with some political influence, for the ultimate purpose is direct political engagement—working
to influence public policy that directly relates to archival work. I gather from the précis of some of the papers for
this session that such advocacy might be relevant in seeking to change federal archives regulations as they apply
to universities. Changing laws and regulations sometimes seems impossible to archivists, who therefore do not
attempt such advocacy. But I know such change is possible. In the US, in more than one state, archivists and
museum curators collaborated to convince the state legislator to pass a law that assisted archives and museums
in claiming ownership of collections for which the repositories had no formal documentation. Such laws were
of major significance to collecting archives. At the national level the Society of American Archivists played a
significant role in gaining administrative independence for the National Archives in the mid-1980s, helped defeat
the appointment of an unfit individual to be National Archivist in the mid-1990s, and is currently engaged in
influencing a crucial aspect of copyright legislation.
Hence advocacy can have a huge impact on external influences on archives. Last year, at my behest as
SAA president, the Society agreed to create a Governmental Affairs Working Group, to more formally define archival
legislative priorities and focus archival efforts. The gentleman who succeeded me as SAA president has gone even
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farther, and proposed a dues increase to permit SAA to hire a lobbyist in Washington, DC, to maintain a permanent
presence and voice in support of archival interests on Capitol Hill: “we as a profession have a great deal to give to our
society, to the culture and people who trust us to document their lives and ensure that that documentation is passed to
and used by the next generation. It is our job. It is our duty. It is our calling, and [thus] it is our responsibility to ensure
that the law of the land helps us do it better. Make no mistake, in the end, involvement in the political environment is not
optional – it is fundamental to what we are called to do when we decide to become an archivist. It’s part of the job. It’s
part of the duty. It’s part of the calling.”40 Our hope is to make archival advocacy even more effective in ensuring that
external influences made up of public policy and legislation support rather than hinder archival missions.
But advocacy is perhaps at its most important level when it is targeted at our own institutions—our resource
allocators, administrators, ultimate decision makers—in short, those who create external influences on our work.
This form of advocacy is also often referred to as marketing. An article on marketing repositories observed that
“Archives presented as a [sic] cultural and social institutions can be marketed…and understood by the target market
community.”41 I find the use of “target market community” interesting, because it suggests to me that we are not best
off addressing or serving “society” as a whole, but our institutions’ targeted audience. It is difficult to see success
in marketing the abstract notion of archives to the even more abstract notion of society—instead we must market to
our constituents, internal or external, narrow or broad, private or public. Rather than arguing about whether archives
have a universal “social” mission, we should instead be focusing on fully internalizing the very commitment to a
clearly defined mission on the one hand, and to marketing on the other—neither have we done well in the past.
Instead, in the US, we have spent a great deal of energy complaining that our parent institution’s
administrators do not properly understand or value the archives. But if we haven’t explained and demonstrated
to resource allocators why what we do is so important, there is nobody to blame but ourselves. We can begin
to control or mitigate external influences by ensuring our bosses, and our bosses’ bosses, do comprehend and
appreciate the archival mission (not, I hasten to emphasize, our activities, but our mission), and perhaps most
importantly our relevance to our institution. “Perhaps we still have much work to do in better understanding
what our resource allocators and our constituents really value, and in better articulating when and how we
provide that value—very little of what we do is self-evidently important.”42
In general we must each—and for each of our institutions—find consistent, grass roots methods of promoting
and advancing the mission of archives (or of your individual archives). Whether that is developing concise, “user
friendly” definitions of what archives are and why they’re important, participating in Archives Month activities at
a local level, submitting press releases to your institutions’ press office or the local media, or just talking up your
program and your profession with donors, transferring departments, or your boss. We must also communicate—and
internalize—the power we possess. If we see ourselves as passive, neutral, custodians, we have no power, little
authority, and even less ability to successfully advocate on our own behalfs. Terry Cook and Joan Schwartz contend
that the archivist plays a critical part “as mediator and interpreter, as an important shaper of the documentary record
of the past that will be passed to the future. The archivist is an actor, not a guardian; a performer, not a custodian.”
They conclude: “The archival performance should not only be consciously acknowledged, but enthusiastically
celebrated.”43 It is this theatrical role that endows the archivist with authority and power.
Successful advocacy depends, in some arenas, on collaboration: collaboration among archivists and their
repositories, certainly, but also sometimes collaboration between archivists and other cultural professionals such as
librarians and museum curators. I regret I do not know whether there is a national society of archivists in Brazil and
most other Latin American nations, or whether where such societies exist how populous and powerful they are. But I
know that in the US and Canada, certainly, the size and strength of national and even regional archival organizations
has been a necessary factor in the profession’s success in effecting certain external influences. Collaboration with
other professional organizations is more in its infancy, except that in the US the SAA has a long history of formal
collaboration with the history profession. Indeed, I had hoped, during my presidency of SAA, to succeed in establishing
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formal ties to the American Library Association and the American Association of Museums, among others, such as
records managers, historians, and genealogists. In the US there is a growing discussion about the convergence of
libraries, archives, and museums—is it happening, should it happen, must it happen? Collaboration strengthens us,
and give us that much more weight when we advocate within society, within government, or within our institutions.
Conversely, fragmentation weakens our efforts to control external influences. Within SAA there are a great
number of specialized groups, and when they communicate and work together they help strengthen the Society
and its mission; when they turn inward and behave as if they have little in common with other groups, our mission
is weakened. I have long been frustrated by the fact that in the US too many archivists cannot see the extent to
which, for example, archivists of various types of institutions—religious, business, university, government—share
concerns, particularly with external influences, in this case the influences of their parent administrators. Similarly
with the fragmentation, in the US, between SAA and the National Association of Government Archivists and
Record Administrators, two groups that should be united but which split decades ago because of antagonism
between government archivists and university archivists. I am not yet familiar enough with ICA, but I hope that
there is strong collaboration among its various units: SUV members share certain concerns about external
influences with members of other sections and should be actively engaged with them, and in identifying other
groups outside ICA that have interests in common with archivists, in defining advocacy agendas.
Let me turn, finally, to the third section of my paper, my belief that we often perceive some external influences
as pernicious or frightening when we should instead be more willing to consider that “they” may be right and “we”
may be wrong. I can give several examples of this phenomenon from the United States. One example is of the
foible of not putting users first in both philosophy and activity. There remains a deeply ingrained “cult of the record”
that insists that archivists are guardians and servants of the material, not facilitators and servants of our researchers.
Unfortunately the evidence suggests that our resource allocators reward service to users, not service to records.
Viewing the influence of users as a positive external influence brings with it a host of potential changes.
For example, this concern for users certainly would require archivists to reduce our backlogs of “hidden
collections” by processing collections more quickly.44 Many American archivists have embraced this call to make
more collections accessible more quickly for researchers, but some have not. When we did survey users to
ask whether they would accept less detailed processing in exchange for abbreviated information about more
collections, they answered “yes” two to one. But for an article I co-authored, when we surveyed over 100
manuscript repositories, and asked them “If you knew for a fact that your researchers would be willing to trade
processing thoroughness for gaining access to more collections, would that change the way your institution
processed collections?” an astonishing 66% said no. This seems to mean that they do not really care what their
��
users think or want—and that they are highly resistant to change. 45
This willful decision to ignore the external
influence of users because it clashes with our traditional perspective of archival work is in effect a decision to
make ourselves less relevant, less important, and less powerful.
Perhaps the most salient example from my country is the continuing reluctance of many archivists to heed
their users’ repeated requests for more and more archival material to be digitized and accessible on the Web. For
years archivists have responded to this external influence by trying to explain to their users why it wasn’t possible
to do mass digitization. But instead of dismissing researchers who want to see more of our collections on the web,
let’s consider giving our users what they want.
And we can, if we give up the insistence that digitized items require item level metadata. There is nothing to
prevent us from organizing and describing digitized (or born digital) material at the file or even series level, except
our own fascination with individual documents.46 File level metadata is exactly what some repositories are doing to
speed provision of digitized material to researchers.47 “ Is it perfect? No, but remember, the perfect is sometimes
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the enemy of the good.”48 So the external influence of our users, which we resisted for years, is perhaps exactly the
influence we required to change our perspectives and habits.
Responding to user needs may also entail finding ways to solicit user input into collection-development and
even appraisal decisions, as has been tried in Australia.49 It may involve having user interest drive prioritization
of processing and digitization.50 It may even entail finding ways to permit users to annotate or add information to
finding aids. We should be leaders in developing processes and encouraging participation for user contributions to
our knowledge about collections. One noted US archivist has written that “[T]his new order requires that [archivists]
also organize processes that invite participation in the archival commons, shared mutually by archivists and by
archival users.”51 He was echoing two younger archivists, fully comfortable with Web 2.0 social commons, who
state that “Web-based annotations are a means by which group members create and share commentary about
documents.”52 We must embrace the idea of welcoming from our users annotations to our finding aids, to provide
additional information that even our “traditional” processing may not capture and that more definitively will not be
provided by more “minimal” arrangement and description.
Let me conclude this discussion of how we sometimes mistake external influences, with the story of SAA’s
opposition to several nominees for appointment as Archivist of the United States. The legislation that created an
independent US National Archives mandates that the Archivist of the United States “shall be appointed without
regard to political affiliations and solely on the basis of the professional qualifications required to perform the duties
and responsibilities of the office of Archivist.” Since 1984 the archival and historical communities had interpreted
this language about “professional qualifications” to mean that the Archivist of the US must be an archivist. And until
the Clinton administration this was the case. But President Clinton nominated a non-archivist, who was seemingly
a political partisan. SAA and its allies rallied and convinced the administration to withdraw the nomination. The
president’s second nominee was, however, little better. He was a former Governor of the state of Kansas, a farmer
by profession, and a political ally of the President. He was, despite SAA’s opposition, confirmed.
Having vigorously tried to defeat his nomination, it was of course difficult for SAA and other organizations
to create a constructive relationship with the new Archivist of the US. Moreover, to our surprise, the new Archivist
turned out to be an able administrator, whose political connections with the President apparently helped him secure
appropriate funding for the National Archives. In addition, it was he who established the National Archives’ major
initiative to tackle the problem of electronic records being created by the Federal government. While he was by no
means universally loved or respected, the archival community came to admit, grudgingly, that, even though he was
not an archivist, he was not a bad head of the Archives.
President Bush nominated as his replacement another individual who was not an archivist, although
this gentleman was a historian by profession rather than a politician. Here was a second President, an external
influence on the nation’s archives, in our eyes overtly violating the requirement that the nominee be an archivist
by profession? And it seemed clear that regardless of anything SAA and its allies might say or do, this nominee
was going to be approved by the Senate. How to react particularly in the face of the demonstrated ability of
a non-archivist might make an effective administrator for the National Archives? SAA chose to issue a very
qualified statement to the Senate committee considering the nomination. In effect, SAA expressed opposition
to the process but acceptance of the nominee. It seemed to work, to the extent that relations between the new
US Archivist and the US archival community were good from the start. And for the second time the archival
community discovered that a non-archivist could be an effective administrator of the Archives; indeed, this nonarchivist distinguished himself by standing up to the Vice President of the United State’s attempt to shut down
an office within the National Archives charged with the oversight of federally classified documents, rather than
comply with the law ensuring that sensitive data is protected.
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The Archivist of the US appealed the Vice President’s attempt to the US Justice Department and succeeded
in preserving the oversight unit. This prompted a columnist for the New York Times newspaper to write in an
editorial: “I love that Cheney was able to bully Colin Powell, Pentagon generals and George Tenet when drumming
up his fake case for war, but when he tried to push around the little guys, the National Archive data collectors…
they pushed back.” To conclude, the columnist proclaimed, “Archivists are the new macho heroes of Washington,”
a phrase which was instantly placed on t-shirts available for purchase from SAA.53
This US Archivist resigned at the end of last year for health reasons, and the current President has
nominated, again, a non-archivist, though someone who has an impressive resume as a library administrator
with responsibility for oversight of archives and research collections. I do not know how SAA will formally
respond to this nomination, but I do know that the immediate past president and I believe the Society should
seriously reconsider its interpretation of the “professional qualifications” phrase in the enabling legislation. It
seems evident that US Presidents who nominate non-archivists to the Archivist of the US are not on the face of
it exerting a malicious external influence on the archival profession or on the National Archives, that Archivists
of the US who are able administrators willing to understand and commit to the mission of the agency may be of
more value to the profession and the National Archives than a good archivist who is a poor administrator.
We must, I think, be wary of assessing external influences as positive or negative, particularly of assigning
motives to the external forces generating the influence. It is sometimes possible that we can benefit ourselves, our
repositories, and/or our profession by being assured and imaginative enough to confront some external influences,
even those that seem threatening or undermining, as potential points of departure. Can we reexamine the particular
influence to assess whether there may be “something in it for us”? Can we be brave enough to consider whether
a specific influence might be better than it looks at first glance? Can we be agile enough to occasionally turn a
threat into a benefit, by putting all our best professional assets to bear toward educating the sources of an external
influence about how best archival practice benefits the mother institution? Here I have come around full circle to
my theme of using our professional standing and personal confidence to best advantage in our work, whether it is
in confronting external influences or any other challenge.
Let me close with two paradoxical thoughts. Notwithstanding some of what I’ve said today, there are
external forces shaping how we think about and practice our craft and determining how we must evolve, over which
we have little or no control. Evolution in technology (both its use to create records and documentation and how we
can use it in new ways to further our mission) is the biggest one but there are others, too, such as the impact of the
economy on the resources we have with which to do our jobs.  
On the other hand, we must also acknowledge the degree to which we as archivists are ourselves
acting as an “external influence” on archives. Some in our profession retain a strong adherence to the belief
that archivists are morally and practically neutral toward the records in our care and towards any researchers
in our reading rooms, and, if anything, exert only an “internal” influence by exerting extreme care in ensuring
we are perceived as handmaidens of our records and our researchers. To the contrary, I have for several years
argued that archivists buy the very nature of their profession, exert their own profound external influence on
our records and our researchers.
To be clearer, I believe firmly that our values must include a recognition, acceptance, and deliberate
application of our own agency in the work we do with records and users. This simply means that we are not neutral
or objective54 protectors and transmitters of primary sources, but shapers and interpreters of the sources as well.
Archivists have to understand, accept, and work within the reality that we—through our selection, through our
description, and even through our marketing—do as much to create the documentation of the past as the individuals
and organizations that generated the records in the first place.55

53

Maureen Dowd, “A Vice President Without Borders, Bordering on Lunacy,” New York Times, June 24, 2007 found online at http://select.nytimes.com/2007/06/24/
opinion/24dowd.html?_r=1&ex=1183176000&en=978534bf5235fde3&ei=5121&emc=eta1.
54

Some incisive commentators, such as Rand Jimerson, have suggested that archivists should strive for objectivity but not neutrality. I believe we should
strive for both while realizing we can attain neither. Rand Jimerson, “Archives for All: Professional Responsibility and Social Justice,” American Archivist
70:2 (2007), pp. 270-72.
55

For example, Fran Blouin has written that archivists “will need to become much more aware of our role as mediators, that is, mediators between records
creators and records repositories, between archives and users, between conceptions of the past and extant documentation.” Francis X. Blouin, “Archivists,
Mediation, and the Constructs of Social Memory,” Archival Issues 24:2 (1999): 111.

75

Agency is neither good or bad, it just is an ineluctable part of what we do—we need to accept, understand,
and communicate this agency to our resource allocators and researchers; it is part of our power. How? It is
part of our ability to shed the image that “archives hark to the past, seem passive, stored, compared to more
current, ongoing, aggressive demands”56 on resource allocators’ attention and funds. It is part of our ability to
claim importance and relevance: we make decisions that define what our institutions’ and society can remember,
attain, conceive; we actively shape the way that users encounter our materials and the way they in turn shape the
past, including controlling what portions of the past are easily accessible to all and which are accessible only to our
physical visitors. Thus in the context of this session, we should be acutely aware of our own “external influence”
on archival work, external influence that some of our peers would still consider as dangerous and as damaging as
certain influences from more obviously “external” sources. Yet we should be proud of these decisions, not shrink
from them, because they represent our institutional, social, and professional power to a profound degree.
Whether what I’ve had to say is of any assistance to archivists struggling with the impact of federal records
schedules on the specific needs of a public university in Brazil, I must leave for you to decide. Whether what I’ve said
is even relevant to other archivists struggling with a wider array of external influences is uncertain to me as well. But
I hope that I may have provided fodder for some questions and discussion. If I’ve done that, I’ll consider I’ve done
reasonably well. Obrigado. Thank you.
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Fundação Oswaldo Cruz:
arquivo permanente e gestão de documentos
Verônica Martins de Brito

Abstract
Oswaldo Cruz Foundation: archive and record management
The Archive of the Oswaldo Cruz Foundation, created in 1989 to recover, preserve and make available the
documentary patrimony of FIOCRUZ is an integral part of the initiatives that Casa Oswaldo Cruz, through its Archive
and Documentation Department, has been developing since its creation in 1985. Even though it has gathered
a collection of documents of considerable size and importance, the FIOCRUZ Archive has always had to deal
with chronic situations resulting from the absence of management and non-systematic procedures regarding the
treatment, keep and use of information contained in the various groups of documents produced and accumulated
by the Foundation. To act upon this scenario and take the necessary measures to bring about transformation,
a project was conceived in 1993 entitled “Records and Archives Management System” (Sistema de Gestão de
Documentos e Arquivos – SIGDA/FIOCRUZ). Conceived to be implemented in FIOCRUZ as a whole, the Records
and Archives Management System has been developing since 1994, in modular form, “pilot” initiatives or projects
with its various units, adapted to their requirements and under the coordination of the Archive and Documentation
Department of Casa de Oswaldo Cruz. While the management area of an institution can be standardized and,
therefore, it is possible to adapt, elaborate and implement similar procedures in research institutions linked to the
Public Federal Administration, the same does not occur in the main object areas of these institutions, where a wide
ranging, diversified and multifaceted research in science and technology is developed, this being the case of the
Oswaldo Cruz Foundation. Therefore, how is it possible to establish patterns and implement procedures that aim
at preserving the archive produced and accumulated in the main object areas of an institution? Our work aims at
presenting and discussing some of the major questions involved in the articulation between an archive and record
management in the context of the main object areas of the Oswaldo Cruz Foundation.
Keywords: permanent archives; record management; scientific archives.

A Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz inclui entre suas finalidades a realização de pesquisas científicas
no campo da medicina experimental, da biologia e da patologia; a promoção de atividades de formação e
aperfeiçoamento de pesquisadores em ciências biomédicas, de sanitaristas e demais profissionais de saúde,
bem como a elaboração e fabricação de produtos biológicos, profiláticos e medicamentos. Quando foi criada,
em 1970, incorporou vários institutos que já possuíam trajetórias expressivas nas áreas das ciências biológicas,
biomédicas e da saúde pública, sendo que alguns deles iniciaram suas atividades no começo do século
passado, como por exemplo, o Instituto Oswaldo Cruz.
Criado para produzir o soro e a vacina contra a peste bubônica, o Instituto Oswaldo Cruz - IOC tornou-se,
na América Latina, no início do século XX, uma referência nas áreas de ensino e pesquisa das ciências biomédicas,
chegando mesmo a suprir o país e a América Latina de quase todos os imunobiológicos demandados na época. Em
sua gênese estão a concepção de ciência pregada pela doutrina positivista e o desenvolvimento da bacteriologia
na Europa. Há um consenso no que se refere à excelência da equipe comandada por Oswaldo Cruz, pois, no
caso específico das ciências da saúde, os pesquisadores brasileiros mantinham-se atualizados com o que se
pesquisava nos grandes centros europeus.
A criação do Instituto Soroterápico Federal, em 1900, tem como cenário, por um lado, a exacerbação das
precárias condições sanitárias das principais cidades do país, como Rio de Janeiro e São Paulo, proporcionada pelo
aumento da população e a conseqüente ameaça de introdução de doenças que, por sua vez, ameaçavam a força de
trabalho e as exportações, já que os portos do país eram vistos no exterior como possíveis focos de epidemias. Por
outro lado, as idéias advindas do darwinismo e do Positivismo, que à época influenciavam o ambiente intelectual do
país. O interesse pelas ciências microbiológicas e a crença de que a ciência era um importante aliado dos países em
desenvolvimento coincidiram com a campanha política de Rodrigues Alves, eleito presidente em 1902, voltada para a
necessidade de renovação na vida cultural, social e política do Brasil (STEPAN, 1976, p. 63).
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Após o controle da epidemia da peste em São Paulo, a preocupação volta-se para a então Capital Federal.
Uma das medidas para conter a epidemia, foi a criação de um instituto que produzisse o soro antipestoso. Este
instituto, inicialmente sob alçada municipal, foi, antes mesmo de sua inauguração, transferido para o âmbito
federal. Passou, então, entre fins de 1899 e a primeira metade de 1900 de Instituto Soroterápico Municipal
para Instituto Soroterápico Federal, sendo inaugurado em 23 de julho de 1900, nas instalações de uma antiga
fazenda, a Fazenda de Manguinhos. O Instituto teve como Diretor o Barão de Pedro Afonso, proprietário do
Instituto Vacínico Municipal, onde se produzia a vacina antivariólica. Oswaldo Cruz recém-chegado do Instituto
Pasteur de Paris, assume o cargo de Diretor Técnico do Instituto. Porém, divergências com Oswaldo Cruz levam
o Barão a desligar-se do Instituto e, em 1902, Oswaldo Cruz passa então a dirigi-lo.
Neste mesmo ano, Rodrigues Alves é indicado como candidato oficial à sucessão de Campos Sales na
presidência da República. Eleito em 15 de novembro de 1902, Rodrigues Alves incluía em seu programa de governo
a remodelação e o saneamento da Capital Federal. Em 30 de dezembro de 1902 toma posse como prefeito do Distrito
Federal, Francisco Pereira Passos, responsável por profundas transformações na cidade do Rio de Janeiro.
Nomeado por Rodrigues Alves, Diretor Geral de Saúde Pública, Oswaldo Cruz implanta uma política sanitária
para erradicar as principais doenças que infestavam a capital, como a febre amarela, a varíola e a peste. Tais medidas
incluíam as brigadas sanitárias, os mata-mosquitos e a obrigatoriedade da aplicação da vacina antivariólica. A
população demonstrou seu desagrado no episódio da Revolta da Vacina. As medidas implantadas por Oswaldo Cruz
e a reorganização do espaço urbano tiveram grande impacto na redução das doenças já mencionadas.
No fim do mandato presidencial de Rodrigues Alves, em 1906, Oswaldo Cruz, por conta do sucesso da
campanha contra a febre amarela, passa a ser considerado por muitos um herói nacional. Utilizando seu prestígio
político, e com o intuito de consolidar o Instituto de Soroterapia, Oswaldo Cruz apresenta ao Congresso Nacional,
através do Deputado Mello Mattos uma lei que instituía a criação de um instituto, nos moldes do Instituto Pasteur, no
Brasil. Em 1907, o Instituto Soroterápico Federal passa a denominar-se Instituto de Patologia Experimental; no ano
seguinte, em homenagem ao seu idealizador, passa a chamar-se Instituto Oswaldo Cruz.
A criação do Instituto, em 1907, representa a vitória de um projeto acalentado por Oswaldo Cruz; em 1903
a tentativa de transformar o Instituto de Manguinhos em uma instituição semelhante ao modelo pasteuriano tinha
fracassado. Esta transformação visava ampliar sua área de atuação que se restringia praticamente a atender
às demandas da saúde pública. Porém, o orçamento do Instituto Soroterápico duplicou, embora outros pontos
reivindicados por Oswaldo Cruz tenham sido rejeitados pelo Congresso.
Formalizado como centro de pesquisas, subordinado diretamente ao Ministério da Justiça e Negócios
Interiores e com autonomia financeira, o Instituto, tendo Oswaldo Cruz como seu diretor, e uma equipe de primeira
linha, composta pelos cientistas Henrique Figueiredo de Vasconcelos e Henrique Rocha Lima, Alcides Godoy,
Antonio Cardoso Fontes, Carlos Chagas, Artur Neiva, Ezequiel Caetano Dias, Henrique de Baurepaire Aragão e
José Gomes de Faria, inicia uma época de grandes conquistas.
Nas duas primeiras décadas, uma série de fatos e eventos importantes pontuaram a trajetória do Instituto,
dentre elas a construção do Castelo Mourisco, iniciada em 1905; a descoberta da vacina contra o carbúnculo
sintomático, ou peste da Manqueira, realizada por Alcides Godoy em fins de 1905; a criação da publicação científica
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, cujo primeiro número é publicado em 1909; as premiações na Exposição
Internacional de Higiene e Demografia, realizada em Berlim, em 1907, e na Exposição Internacional de Dresden,
em 1911; a criação do Curso de Aplicação, voltado para a microbiologia e para formação de bacteriologistas, e
considerado requisito básico para o ingresso nos quadros do Instituto e, posteriormente, para a freqüência no
Curso de Higiene e Saúde Pública, criado em 1925. Destacam-se, dentre todas, a descoberta, por Carlos Chagas,
do agente patogênico e do ciclo de transmissão da tripanossomíase americana, e as Expedições Científicas
que proporcionaram um retrato epidemiológico e sanitário do Brasil que causou impacto nos meios políticos e
intelectuais do país. O povo brasileiro, antes visto como de índole preguiçosa e improdutiva, passa a ser olhado
como um povo doente. O Brasil precisava ser saneado para que o povo pudesse produzir. Monteiro Lobato, criador
do personagem Jeca Tatu, matuto preguiçoso e improdutivo, reformula sua visão a partir de sua aproximação
com alguns ideólogos do saneamento. O mais próximo seria Belisário Penna, sanitarista defensor da idéia da
importância da representação política da ciência no processo de construção da nação moderna, e fundador, em
1918, da Liga Pró-Saneamento do Brasil (SANTOS, 1999, p. 34).
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Quando Oswaldo Cruz faleceu, em 1917, o Instituto Oswaldo Cruz, segundo Benchimol, era reconhecido
internacionalmente pela qualidade de sua produção científica e por ter formado uma geração de sanitaristas
combativos que “animariam um vigoroso movimento em prol da modernização dos serviços sanitários do país,
sob o lema da valorização do homem e da terra” (BENCHIMOL, 1990, p. 55).
Atualmente a Fiocruz é constituída por 15 unidades técnico-científicas, descritas a seguir: Instituto Oswaldo
Cruz – IOC; Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - BIO-MANGUINHOS; Instituto de Tecnologia em Fármacos
- FAR-MANGUINHOS, Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde – INCQS; Instituto Fernandes
Figueira – IFF; Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas - IPEC; Instituto Carlos Chagas (Paraná); Escola
Nacional de Saúde Pública - ENSP; Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio - EPSJV; Casa de Oswaldo
Cruz - COC; Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz - CPqGM (Salvador-BA); Centro de Pesquisa René Rachou –
CPqRR (Belo Horizonte –MG); Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães -CpqAM (Recife (PE); Centro de Pesquisa
Leônidas e Maria Deane - CPqLMD (Manaus-AM).
Quando o Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz, unidade técnico-científica
da Fiocruz responsável pela preservação da memória institucional, foi criado em 1989, o processo de identificação
e recolhimento de fundos de arquivo institucionais foi deslanchado. Parte deste reconhecimento de terreno, deste
mapeamento, contou com o auxílio de um grupo de trabalho cujo objetivo era elaborar a história administrativa da
instituição e diagnosticar a situação da massa de documentos acumulada em algumas unidades da Fiocruz. A partir
deste trabalho de pesquisa reunimos legislação, atos oficiais, regimentos e outros documentos de referência sobre
os vários institutos que foram incorporados a Fiocruz em 1970, o que nos permitiu identificar funções e contexto
de criação dos documentos recolhidos, além de criar organogramas que nos permitissem perceber as mudanças
estruturais ocorridas nestes órgãos ao longo dos anos. O trabalho de diagnóstico feito de forma mais exaustiva
no Instituto Oswaldo Cruz, também nos permitiu identificar massas acumuladas de documentos que poderiam ser
recolhidos ao arquivo permanente. Também foram recolhidos num primeiro momento os documentos permanentes
que estavam sob a guarda da Superintendência de Administração Geral – SAG, hoje Diretoria de Administração
- DIRAD, para onde algumas unidades mandavam seus “arquivos mortos” e com a qual a o Departamento de
Arquivo e Documentação mantém uma parceria fundamental no processo de implantação do Sistema de Gestão
de Documentos e Arquivos - SIGDA na Fiocruz. Um dos primeiros núcleos fundadores do acervo arquivístico
do Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz encontrava-se no Museu Instituto
Oswaldo Cruz, sendo composto por registros fotográficos que documentam as atividades do Instituto Oswaldo
Cruz abrangendo o período que vai do início do século passado à década de 1970 e as atividades da Fundação
Rockefeller no período de 1934 a 1947, sendo objeto do projeto Tratamento e Ampliação do Acervo Iconográfico
do Museu Instituto Oswaldo Cruz (1986-1989). Atualmente estes conjuntos de documentos constituem os fundos
Instituto Oswaldo Cruz e Fundação Rockefeller.
Passado este primeiro momento de trabalho árduo, de constituição de um acervo permanente institucional,
a Fiocruz continuava, logicamente, a produzir e acumular documentos. Constatamos então que este ciclo vicioso
deveria ser rompido, sob o risco de nos transformarmos numa eterna brigada salvadora de documentos numa ação
que remetia ao mito de Sísifo.57 Assim, identificamos que um dos principais problemas a serem enfrentados era a
ausência de gerenciamento e sistematização nos processos de tratamento, guarda e uso da informação contida
nos conjuntos documentais produzidos e acumulados pela Fiocruz.
Para interferir neste cenário e provocar as transformações necessárias, foi elaborado, em 1993, o projeto
“Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos – SIGDA/Fiocruz”, cujas proposições tinham como objetivo articular
os aspectos de gestão de documentos com as áreas de memória, administração e informação científica no que
diz respeito ao conjunto da instituição, ao cotidiano de suas unidades, departamentos e seções. Entendia-se que
o alcance de uma política de gestão de documentos beneficiaria não somente as ações administrativas no sentido
de subsidiar as decisões gerenciais, o planejamento de programas e projetos institucionais e atendimento eficiente
às solicitações dos usuários dos serviços, como também disponibilizaria as informações produzidas pelas áreas de
pesquisa, produção, ensino e prestação de serviços, otimizando, assim, o fluxo de informações na Fiocruz, o que
contribuiria para a maior eficácia do desempenho institucional. As circunstâncias que impossibilitaram a implantação
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“Os deuses tinham condenado Sísifo a empurrar sem descanso um rochedo até ao cume de uma montanha, de onde a pedra caía de novo, em conseqüência
do seu peso. Tinham pensado, com alguma razão, que não há castigo mais terrível do que o trabalho inútil e sem esperança (CAMUS, Albert, p.113, s.d.).
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do projeto conforme sua versão inicial, são de ordem estrutural e, principalmente, política. Formulado para ser
implantado na Fiocruz como um todo, o Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos - SIGDA vem se construindo,
a partir de 1994, de forma modular a partir de “pilotos” ou projetos junto às unidades, de acordo com suas demandas
e sob a coordenação do Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz. Ao longo dos últimos
anos, alguns marcos importantes colaboraram para que o projeto fosse implantado. Em primeiro lugar, a adaptação
e elaboração da versão Fiocruz do Código de Classificação de Documentos de Arquivo para Administração Pública
Federal; a seguir, foi elaborada a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo relativos às
Atividades-Meio – versão Fiocruz e, por fim, foi criada a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos de
Arquivo da Fiocruz. (BRITO, 2002, p.2) O SIGDA foi implantado na área-meio da instituição e atualmente a elaboração
e inserção de assuntos e respectiva temporalidade de algumas áreas finalísticas estão em processo de aprovação.
No que se refere ao Código de Classificação de Documentos de Arquivos da Fiocruz, o mesmo vem sendo construído
desde 1995 em cooperação com a Seção de Arquivo e Microfilmagem da Diretoria de Administração e outros setores
da Fiocruz. A primeira versão foi lançada em 1996 e ao longo desses anos aperfeiçoada. Em outubro de 2001, o
Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, órgão vinculado ao Arquivo Nacional, por meio da Resolução n°14
aprovou a versão revisada e ampliada da Resolução n°4, de 08/03/1996, que dispõe sobre o Código de Classificação
de Documentos de Arquivo para a Administração Pública: Atividades-meio, a ser adotado como modelo pelos arquivos
correntes dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR. A aprovação do Código de
Documentos de Arquivo da Fiocruz pelo Arquivo Nacional, principal instituição arquivística do país, além ser um dos
elementos centrais na gestão de arquivos é também parte fundamental do processo de preservação e acessibilidade
ao patrimônio histórico, científico e cultural da instituição.
O SIGDA obedece às normativas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ que
inserem a Fiocruz no Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo - SIGA, instituído pelo Decreto n°4915/2003 em
12/12/2003. Assim, a Fiocruz integra o SIGA como um órgão seccional, vinculado ao Ministério da Saúde, e como
tal caberá, a partir da coordenação e normalização produzida pelo SIGDA, aplicar as normas e os procedimentos
técnicos relacionados com a gestão de documentos de arquivo.
Nestes últimos dezesseis anos os vínculos estreitos entre os processos de constituição do Arquivo
Permanente da Fiocruz e da implantação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos permanecem. Nossa
experiência tem demonstrado que as questões envolvidas no estabelecimento de um sistema de gestão de
documentos numa instituição do porte da Fiocruz vão além da tradicional, e é bom deixar claro, insubstituível,
“receita” a ser seguida e implementada por todos que procuram um controle razoável da massa de documentos
produzidos e acumulados por uma instituição. Estes procedimentos fundamentais e insubstituíveis incluem o
controle dos documentos desde o nascimento até sua destinação final. Para que esse controle possa ser exercido
é necessário o uso de instrumentos como códigos de classificação por assunto e tabelas de temporalidade que
cumpram esta função, além da implantação de rotinas e normas que orientem como e quando estes procedimentos
devem ser adotados. As questões que vão além do que tradicionalmente e necessariamente devemos fazer
para implantar um sistema de gestão de documentos, incluem política e cultura institucional, contexto social, a
comunidade de pesquisadores/cientistas da instituição, valor simbólico atribuído pela comunidade científica ao
documento arquivístico, conjuntura econômica, etc... Numa instituição como a Fiocruz quando nos referimos
a documento de arquivo, estamos tratando de um mundo amplo, diverso e dinâmico. Quando nos referimos
à saúde publica e as ciências biomédicas do início do século XX e a saúde pública e as ciências biomédicas
contemporâneas falamos de realidades ampliadas e distintas. Esta complexidade revela e impõe aos processos
de gestão documental uma atualização permanente e paralela ao mundo das redes de informação, dos
documentos eletrônicos, da constante mudança das tecnologias da informação. Porém neste mesmo espaço
institucional ainda estamos salvando nossas coleções científicas, e organizando nossos arquivos de patentes,
enfim realidades distintas e contraditórias num mesmo espaço institucional.
Atualmente o Departamento de Arquivo e Documentação - DAD da Casa de Oswaldo Cruz é composto pelos
um Serviço de Arquivo Histórico, Serviço de Gestão de Documentos e Seção de Conservação de Documentos.
Nosso acervo reúne documentos das áreas biomédicas e da saúde pública abrangendo documentos
“custodiados em caráter definitivo em função do seu valor permanente” que compõe os fundos de arquivo do
Arquivo Institucional/ Permanente da Fiocruz; arquivos privados de cientistas, pesquisadores e personalidades que
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se destacaram no âmbito das ciências biomédicas e da saúde pública; parcelas de arquivos de instituições com
atividades nas áreas da saúde e nas ciências biomédicas que foram “doadas” ao DAD. Estão também incluídas neste
âmbito as “coleções de documentos” assim chamadas ou por terem seu contexto de produção desconhecido ou por
terem sido reunidos a partir de uma temática específica. Todos estes “eixos arquivísticos” estão sob a coordenação do
Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz, inclusive o que trata da documentação corrente
e intermediária produzida e acumulada pela Fiocruz, já que o Serviço de Gestão de Documentos orienta e normatiza
estas atividades junto à coordenação do Sistema Integrado de Gestão de Documentos de Arquivo coordenado pela
Casa de Oswaldo Cruz.
Desde sempre a abrangência do acervo sob a guarda do Departamento de Arquivo e Documentação envolveu
os múltiplos usos e olhares atribuídos aos documentos arquivísticos. As principais características do documento de
arquivo – a imparcialidade, a autenticidade, a naturalidade, a relação orgânica entre os documentos de um mesmo
fundo de arquivo – são aquelas que permitem compreender no caso das instituições as ações administrativas,
as atividades finalísticas, seus desdobramentos e as funções que os geraram, testemunho formal das atividades
desenvolvidas. No que se refere aos documentos que compõe os fundos pessoais de cientistas estas mesmas
características são encontradas. É através dos documentos produzidos e acumulados pelo titular do arquivo e
sua relação orgânica que podemos vislumbrar o contexto em que se deu a trajetória de sua vida profissional, vida
social, familiar, e cultural, permitindo assim uma visão abrangente do indivíduo e do meio social onde está inserido.
Além destas especificidades e também por causa dela, os usos dos documentos de arquivo agregam à prova e ao
testemunho, a linguagem, o discurso e a informação.
Tradicionalmente quando mencionamos ações desenvolvidas em ciência e tecnologia em saúde na
área de informação referimo-nos a dois segmentos distintos. Em primeiro lugar, os que se referem aos sistemas
nacionais de informação em saúde cujo planejamento, gestão e operabilidade se dão no âmbito das instituições que
desenvolvem atividades de atenção e assistência à saúde e, portanto, disponibilizam informações fundamentais
tanto para a avaliação da efetividade das ações de saúde e posterior reorientação de políticas, quanto para subsidiar
a elaboração e implementação de políticas e programas de saúde. E os que se situam no âmbito da comunicação
científica que veicula através da literatura especializada a produção científica da área das ciências da saúde cuja
dinâmica de difusão e acesso se dá a partir de sistemas e redes de informação envolvendo bibliotecas, bancos
de dados bibliográficos, bibliotecas virtuais, além de serviços de informação científica como o Science Citation
Index do Institute for Scientific Information. Para além da Informação Científica e Tecnológica em Saúde está a
Informação em Inovação Científica e Tecnológica em Saúde, que por sua vez, é identificada nos sistemas de
informação que compõem o Sistema de Inovação em Saúde e nos fluxos de informação decorrentes da relação
entre estes elementos: complexo médico- industrial, universidades, institutos de pesquisa.
Por sua vez, a área de Informação em Saúde é definida de forma genérica englobando vários “campos
de atuação” como mídia e saúde pública, comunicação e saúde comunitária; comunicação e promoção da saúde;
comunicação em saúde, educação em saúde, entre outros.
Enfim, mesmo sem uma delimitação clara dos campos que formam o que denominamos como informação
em saúde, ciência e tecnologia, me parece evidente e fundamental reconhecer a importância que a gestão da
documentação arquivística produzida e acumulada pela Fundação Oswaldo Cruz no decorrer de suas atividades,
desempenha na eficiência dos processos de planejamento, gestão e efetividade das atividades administrativas
e finalísticas da instituição, e conseqüentemente nos fluxos das informações institucionais. Este processo se dá
através da intervenção e controle das etapas de produção, utilização, conservação e destinação de documentos.
Esta última como processo importante na preservação da documentação permanente da instituição.
É importante lembrar que a documentação permanente tanto de arquivos institucionais como de pessoas
físicas apresenta múltiplas possibilidades de usos e sentidos. A documentação preservada é dinâmica, já que
cada olhar, cada intenção capta o que é possível perceber, apesar do determinismo informativo do documento
de arquivo, ou seja, dos elementos que indicam sua procedência, o contexto de sua criação, a relação orgânica
dos documentos pertencentes a um mesmo fundo, e sua inscrição no tempo.
Nosso acervo, representativo das ciências biomédicas e da saúde pública, espelha em seus documentos
a construção dessas áreas de conhecimento e as trajetórias das instituições e indivíduos que participaram e
participam desta construção. Temos um acervo precioso composto por 92 fundos de arquivo que correspondem
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a 1260 metros lineares de documentos textuais, iconográficos, cartográficos, sonoros e videográficos que
abrangem o período que vai de 1803 até 2007.
O acervo institucional é composto pela documentação recolhida das unidades técnico-científicas da
Fiocruz. Possui cerca de 900 metros lineares de documentos e é composto pelos seguintes fundos de arquivo:
Instituto Oswaldo Cruz58; Escola Nacional de Saúde Pública; Presidência; Bio-Manguinhos; Far-Manguinhos;
Instituto Nacional de Endemias Rurais; Centro de Pesquisas René Rachou; Instituto Fernandes Figueiras e Casa
de Oswaldo Cruz. Possui cerca de 600 metros lineares de documentos textuais; 97.178 itens iconográficos entre
fotografias, negativos de vidro, negativos flexíveis, tiras de negativos, cartazes e desenhos; 2 729 documentos
cartográficos; 1059 documentos sonoros entre depoimentos orais, registros de eventos, discos sonoros e 642
documentos filmográficos. A maior parte dos conjuntos documentais sofreu algum nível de tratamento técnico59.
Os Arquivos Pessoais e de outras Instituições tem cerca de 190 metros lineares de documentos com 70
fundos de arquivos de pesquisadores, médicos, dirigentes e técnicos, 13 coleções e fundos de instituições que
trouxeram uma importante contribuição para os campos da saúde pública e das ciências biomédicas no Brasil.
Destes 29 estão organizados e disponíveis para pesquisa.
Atualmente, o Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos – SIGDA atua em todas as unidades
técnico-científicas da Fiocruz, e através de visitas técnicas, orienta unidades da Fiocruz em outros estados. Suas
atividades incluem implantação, orientação, acompanhamento e treinamento envolvendo a utilização do Código
de Classificação de Documentos da Fundação Oswaldo Cruz e da Tabela de Temporalidade e Destinação de
Documentos de Arquivo Relativos as Atividades-Meio da Fundação Oswaldo Cruz e outros procedimentos relativos
às etapas do processo de gestão de documentos; identificação, acondicionamento e recolhimento de documentação
permanente para o Arquivo Permanente da Fiocruz e formação de recursos humanos através do curso “Gestão de
Documentos e Arquivos: aspectos conceituais e práticos” e disciplinas do “Curso de Especialização Técnica em
Informação em Saúde”, além de visitas técnicas e consultorias.
As ações desenvolvidas pelo Serviço de Gestão de Documentos do DAD junto à coordenação do Sistema
de Gestão de Documentos de Arquivo, coordenado pela Casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz, continuam alimentando,
de forma cada vez mais eficiente, os recolhimentos ao Arquivo Permanente da Fundação Oswaldo Cruz. Porém as
questões que o Arquivo Permanente e o SIGDA enfrentam no seu dia a dia espelham de certa forma os desafios
que envolvem a preservação do patrimônio documental arquivístico além dos limites da Fiocruz. Ou seja, não basta
criar normas, são necessárias as condições técnicas para que elas sejam cumpridas, além disso, é importante
dar continuidade ao trabalho de construção de uma cultura na Fiocruz de valorização do patrimônio documental
arquivístico. Esta é uma das missões da Casa de Oswaldo Cruz desde sua criação em 1985.
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A documentação do Hospital Evandro Chagas (HEC), hoje Instituto de Pesquisa Clínica Evandro de Chagas, está inclusa no Fundo Instituto Oswaldo Cruz,
pois na época o HEC era um departamento do IOC>.
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As relações entre estado e universidade
no processo de avaliação documental
Maria Leandra Bizello
Solange Souza

Abstract

The relations between state and university in the process of documental evaluation
The archives systems implementation in Brazilian universities has the State as major influence. In this article
we analyse the archives system influences of State in records management of Brazilian public universities, and
with more attention we discuss the process of documental evaluation in São Paulo State University “Júlio de
Mesquita Filho” (UNESP). The documental production in public universities is closely related to a production
ordered by legislations that correspond to several areas of administrative structure that any enterprise must
have, as human resources area, or more specific sectors of scholarly administration as the control of student’s
scholarly life. To control the documental production and its procedure has the public university developed a
protocol system that manages documents to facilitate their archives and destiny. Between the archives and
destiny, the temporality table as tool of documental evaluation is influenced by records management of State and
also Federal administration, since many documents produced in public university have the term of intermediary
guard, their destiny or transference term to archives according to criteria established by state archives system
or even by jurisdiction that the document is submitted. The impact of this influence is realized in discussions
of Central Commission of Documental Evaluation about which measures to take in documents destiny, and it
creates mechanisms that make the compatibility between documents referred in State temporality table and that
produced by university. This process includes a discussion with the major users of these archives, the civil servant
who produces and manipulates the document, and in a close syntony with checking the work procedures, seeking
to identify achieved activities and their respective documental records. Reinforcing then the multidisciplinary
characteristic of evaluation commissions about documents of archives.
Keywords: university; state; records management; archives; documental evaluation.
A experiência de trabalho aqui relatada, tratando da gestão e avaliação de documentos na UNESP –
Universidade Estadual “Júlio de Mesquita Filho”, parte de uma reflexão que procura pontuar alguns aspectos
importantes sobre as relações entre Estado e Universidade Pública, no que diz respeito à avaliação documental,
entendida como um processo em que o principal instrumento dessa avaliação, a tabela de temporalidade, tem
como característica a multidisciplinaridade. Tal aspecto está presente nas comissões de avaliação de documentos
de arquivo compostas pelos diversos setores das instituições, e leva em conta o usuário, servidor público que
produz e manipula o documento.
A experiência realizada na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) remonta
aos anos de 1990, quando a instituição passou a refletir sobre a gestão documental como ação fundamental, não
apenas para a administração institucional, mas para a construção de sua memória científica.

Estado, universidade e informação arquivística
Para pensarmos a gestão documental e, mais especificamente, o processo de avaliação documental na
universidade pública, é preciso definir o entendimento do que seja essa instituição. Segundo Marilena Chauí a
universidade pública “exprime de maneira determinada a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como
um todo” (2003, p.5). Desde o seu início foi compreendida como uma “instituição social”, cuja prática lhe garante
legitimidade e autonomia em relação ao Estado.
Entendida assim a universidade acompanha as transformações sociais, econômicas e políticas agindo
e interagindo com a sociedade. Entretanto, para Chauí, ela não é um reflexo da “... estrutura da sociedade e do
Estado” (idem, p.6), ela estabelece relações conflituosas
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...dividindo-se internamente entre os que são favoráveis e os que são contrários à
maneira como a sociedade de classes e o Estado reforçam a divisão e a exclusão sociais,
impedem a concretização republicana da instituição universitária e suas possibilidades
democráticas. (idem)
A universidade está então inserida nesta divisão social, vivenciando e trabalhando com as contradições
inerentes a esta condição. Marilena Chauí compreende a universidade pública como uma instituição social em
contraposição à de organização social.
Como organização social, a universidade estaria reduzida a um papel em que o questionamento de
seu lugar social é anulado frente às necessidades de gerir, planejar e administrar com eficiência e êxito a
educação superior como serviço e não como direito universal do cidadão. Enquanto prestadora de serviço,
ela aceita não apenas a divisão de classes, mas insere-se em um de seus pólos, consente e participa da
competição instaurada sem discussão.
A autonomia universitária atinge sua potencialidade em um Estado “republicano e democrático” (ibidem). Tal
autonomia não se refere apenas ao aspecto institucional, político, intelectual e financeiro, mas também à gerência
da documentação produzida e recebida, ou seja, de sua informação arquivística.
As relações entre o Estado, mesmo o republicano e democrático, e a universidade são permeadas por
contradições que se expressam no conjunto documental produzido pela instituição universitária e pública.
Se ainda compreendermos “... o Estado como campo informativo” (JARDIM, J. M.1999, p.29) a idéia de
conflito também está presente na medida em que ele se instala no campo simbólico. Essa perspectiva, dada por
Jardim referenciando-se a Pierre Bourdieu (op.cit., pp.44-45), pede reflexão cuidadosa sobre o teor da produção
informativa da universidade, no âmbito das relações estabelecidas com o Estado e a sociedade civil.
Nesse “campo informativo” a universidade tem especificidade na produção da informação e do saber,
materializada inclusive nas tensões e conflitos. A autonomia universitária se expressa na sua informação
arquivística/institucional, exigindo que a aplicação de modelos de trabalho e de padrões de procedimentos técnicos
estabelecidos considere esta condição específica.
Este é o pressuposto que norteia as ações de gestão documental que estão em curso na UNESP,
procurando desenvolver metodologia de trabalho que possibilite uma cuidadosa adequação dos procedimentos
técnicos adotados para a administração pública do Estado de São Paulo (Decretos Estaduais 48.897 e 48.898 de
27 de agosto de 2004) à realidade organizacional e institucional dessa universidade pública, autarquia que integra
a estrutura organizacional da administração estadual.

A Experiência da UNESP na Gestão e Avaliação de Documentos de Arquivo
A UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” foi criada em 1976, a partir de
institutos isolados de ensino superior que existiam em várias regiões do Estado de São Paulo. Atualmente já
conta com 32 faculdades e institutos que oferecem 119 cursos de graduação em 64 profissões de nível superior e
106 programas de pós-graduação. Mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, é uma das três universidades
públicas de ensino gratuito. Há, no entanto, uma peculiaridade que a distingue das demais: é a única universidade
distribuída por todo o território paulista. Sua estrutura multicampi está presente em 23 cidades do Estado de
São Paulo, sendo 21 no interior, um na capital do Estado, São Paulo, e um em São Vicente - o primeiro de uma
universidade pública no Litoral Paulista.
A atividade de avaliação documental, em nossa universidade, iniciou-se na década de 1990, com a
coordenação e orientação do Centro de Documentação e Memória. O CEDEM foi constituído em 1987 por iniciativa
de um grupo de professores da área de Humanidades para preservar o patrimônio documental da UNESP. No
entanto, só foi institucionalizado em 2003, por meio da Resolução UNESP nº 96, como uma Coordenadoria
vinculada à Vice-reitoria.
Suas atividades baseiam-se em dois eixos programáticos. O primeiro, de caráter fundador do Centro,
é a Memória da Universidade, objetivando a criação e a conservação de fontes documentais que promovam
a preservação da memória e o seu uso, como informação retrospectiva, na gestão universitária e na pesquisa
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científica. A partir de 1994 inaugurou seu segundo eixo de trabalho, a Memória Social, passando a receber
acervos históricos de instituições ligadas a entidades/organizações políticas e ao movimento social e popular,
constituindo-se como um centro aglutinador de acervos, de informações, de referências, de estudos e pesquisas
sobre a história política contemporânea do Brasil.
A implantação das ações relativas à gestão dos documentos de arquivo tem longa trajetória na Universidade,
podendo ser compreendida em quatro movimentos desenvolvidos ao longo de quase duas décadas.
O primeiro foi o projeto desenvolvido entre os anos de 1990 a 1992 com assessoria técnica da área
de comunicação administrativa da Fundação para o Desenvolvimento da Administração Pública do Estado de
São Paulo - FUNDAP. O projeto previa, então, dois produtos: a elaboração das Tabelas de Temporalidade de
Documentos e a formulação de uma proposta para a constituição do Sistema de Arquivos da UNESP.
Foi instalada uma Equipe Central de Avaliação e Equipes Setoriais em todas as unidades da Universidade,
realizado um programa de treinamento e definida uma metodologia de trabalho com a seguinte aplicação:
levantamento de campo, através de entrevistas nas unidades universitárias; consolidação das informações
pesquisadas numa Pré-Tabela de Temporalidade, contendo a relação das atividades de cada setor, a identificação
de todos os documentos gerados no seu desenvolvimento, tanto os produzidos quanto os recebidos, a indicação de
formatos, suportes, fluxos e, finalmente propostas de prazos e destino. A classificação dos documentos, elaborada
pela Equipe Central estabeleceu quatro classes: Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração Geral, no entendimento
que a classificação funcional seria mais adequada para a formatação das Tabelas de Temporalidade.
Aplicadas as tabelas, toda a documentação nelas indicada como de guarda permanente, após os
prazos definidos para sua utilização nos respectivos órgãos, deveria fluir para um ponto de arquivo permanente.
Nesse local receberia tratamento técnico adequado, para ser acessível à pesquisa, como parte da memória
da universidade. Com essa perspectiva e considerando que a documentação que compõe a memória da
instituição não deveria ser descontextualizada, optou-se pela proposição de Arquivos Permanentes Setoriais
que estariam sediados em todos os campi. A hipótese de centralização dos arquivos permanentes em um só
local para a UNESP foi descartada como onerosa, pouco prática e, sobretudo, inadequada às necessidades
dos gestores e pesquisadores. Centralizadas ficariam apenas as informações sobre a documentação existente
nos Arquivos Permanentes Setoriais. A orientação técnica, sob a responsabilidade do CEDEM, garantiria um
tratamento adequado e uniforme em todos os campi.
A configuração do Sistema de Arquivos da UNESP seria dada pela sua institucionalização, seguida pela
integração do CEDEM, dos Arquivos Permanentes Setoriais e dos Arquivos Correntes Setoriais. Portanto já se
apontava, na época, que a proposta para ser implantada teria três implicações básicas: a criação dos Arquivos
Permanentes Setoriais, um em cada campus, integrados a sua estrutura organizacional; a institucionalização,
também de estrutura organizacional, do Arquivo Central, vinculado ao CEDEM, implicando na própria reorganização
desse último; a preparação de quadros técnicos para assumir a direção dos Arquivos Permanentes Setoriais e
integrar a equipe do Arquivo Central; e a constituição dos Arquivos Correntes Setoriais em todas as unidades
administrativas já existentes na estrutura da UNESP.
No entanto, o projeto não foi institucionalizado, a Universidade não formalizou a estrutura da rede de
arquivos proposta e não foram criados os Arquivos Permanentes nos campus. Somente o CEDEM continuou a ser
considerado como referência para toda a Universidade para resolver as questões de preservação e eliminação de
documentos. Em 1998, após extenso estudo, foi instituído por meio da Portaria UNESP nº 89 um procedimento
para a eliminação dos Processos de Adiantamento e Aquisição de Materiais de Consumo.
Em 2002, a equipe do CEDEM percebeu que as atividades isoladas que vinham sendo executadas junto
às unidades universitárias não levariam à implantação de programa de gestão documental. Decidiu-se realizar um
diagnóstico sobre a situação dos arquivos em 10 campi da Universidade.
O procedimento adotado para o diagnóstico foi a realização de entrevistas com os diretores das Unidades
Universitárias e visitas técnicas às Seções de Comunicações, aos denominados “Arquivos Mortos” e às Bibliotecas.
O resultado do diagnóstico definiu que, na estrutura organizacional de todas as unidades universitárias, as
Seções de Comunicações se apresentavam como o setor responsável pelas atividades de protocolo e de arquivo,
aspecto não verificado na década anterior. No entanto, apresentavam diversidades com relação aos tipos de acervo,
aos procedimentos administrativos, aos estágios de informatização, aos aplicativos utilizados, às condições físicas e
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ao relacionamento com a direção das Unidades. Os depósitos de armazenamento apresentavam condições físicas
muito ruins, não tendo sido verificado nenhum projeto visando à sua organização. Os poucos depósitos em boas
condições eram resultado de uma maior interação da seção com a direção da Unidade.
A conclusão do diagnóstico apontou o afastamento dos arquivos das unidades produtoras, o divórcio
entre as áreas administrativas e técnico-acadêmicas, a dispersão da documentação técnico-científica nas
diretorias, departamentos e bibliotecas das Unidades e a inexistência de políticas de gestão e organização dos
documentos e dos arquivos.
Os resultados do diagnóstico fundamentaram a implantação de um programa de capacitação na área de
arquivística para os supervisores das Seções de Comunicações, oferecendo ferramentas de trabalho orientadas para
a avaliação documental e implantação do sistema de arquivo, promovendo a discussão e a troca de experiências.
Esse programa foi realizado em três módulos durante os anos de 2002 e 2003 e deveria ser concluído com nova
proposta de implantação de projeto de gestão documental da UNESP. Os temas dos módulos foram Informação e
Memória, visando uma reflexão sobre as práticas de trabalho e sobre o papel dos arquivos na preservação da Memória
da Universidade; Noções Básicas de Arquivologia, com o objetivo de capacitar os servidores na compreensão dos
conceitos fundamentais da área de conhecimento e Avaliação Documental, apresentando as teorias, os conceitos e
as práticas para que os supervisores tivessem instrumental na realização da atividade em suas Unidades.
Foi também elaborado junto com os supervisores das Seções de Comunicações novo diagnóstico
que contemplou os seguintes itens: perfil dos funcionários, atribuições e atividades, organização do trabalho,
procedimentos de trabalho, informatização, uso de normas processuais, acesso e disseminação da informação
na Unidade, avaliação de documentos e tipos de acervos e arquivamento.
Essa etapa do trabalho permitiu que houvesse integração efetiva entre os servidores, integração que se
efetivou em torno da reflexão sobre: as razões e as formas de desenvolvimento de suas atividades fundamentais; o
papel que deve ser desempenhado pelos seus respectivos setores na organização e na divulgação da informação
institucional, tanto no âmbito interno como no âmbito mais amplo das comunidades locais e da sociedade em geral.
Essa integração possibilitou que os profissionais envolvidos tivessem discernimento e domínio sobre seus
problemas, desafios e perspectivas comuns e, ao mesmo tempo, identificassem, admitissem e administrassem
adequadamente as particularidades existentes em suas Unidades, de caráter técnico ou administrativo.
Foi possível ao grupo perceber a importância de participar de um trabalho que objetivava construir uma política
de informação para a Universidade, baseada na avaliação e organização de seus arquivos, buscando responder às
novas demandas por informação.
O grupo percebeu que as funções exercidas por eles e seus colegas de setor significavam o cumprimento
de um papel social de cuja importância, até aquele momento, não tinham consciência. Portanto, além de se sentirem
valorizados enquanto profissionais, ficaram estimulados pela possibilidade de atuar diretamente na democratização
do conhecimento e das informações produzidas pela comunidade universitária, como agentes sociais de mudança
no universo das sociedades locais onde atuam.
No entanto, apesar do significativo avanço junto às Seções de Comunicações, a administração central da
universidade, mais uma vez, não possibilitou a instituição do programa de gestão documental, nem a estruturação
do seu sistema de arquivo.
Com a publicação dos Decretos Estaduais 48.897 e 48.898 de 27 de agosto de 2004 que tratam da gestão
documental na administração pública do Estado de São Paulo e aprovam o Plano de Classificação e a Tabela de
Temporalidade de Documentos da Administração Pública do Estado de São Paulo - Atividades-Meio entendeuse que a força de um ato administrativo governamental poderia criar condições para que as questões relativas à
gestão documental fossem melhor encaminhadas na Universidade. De fato, a necessidade do cumprimento dos
atos forçou a administração central a criar grupos e comissões para adequar e executar as determinações dos
decretos.
A primeira iniciativa foi a criação de uma Comissão da Pró-Reitoria de Administração (Portaria nº 09 de
24 de março de 2005) para proceder à aplicabilidade dos decretos estaduais. Presidida pelo CEDEM, a comissão
trabalhou durante 06 meses aproximadamente, quando verificou que a determinação da temporalidade dos
documentos somente poderia ser levada a contento após a padronização da produção documental para toda
a universidade. Assim, decidiu transferir suas atividades para um grupo especializado instituído como Grupo
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de Trabalho de Normas Processuais, com a missão de apresentar um rol de normas para a produção, o
trâmite e o arquivamento dos documentos de arquivo da UNESP. O produto final dos trabalhos foi o Manual de
Normas Processuais da UNESP, que indicou a normalização dos procedimentos, estabelecendo conceitos e
definições necessárias à sua implantação, inserindo-se, desta maneira, na esfera das atribuições da gestão de
documentos de arquivo da universidade. Assim, esse primeiro produto constituiu um instrumento normalizador
que carregava a possibilidade de implantar a gestão documental na UNESP.
Em 2008 a Portaria UNESP nº 283, finalmente, instituiu a Comissão Central de Avaliação de Documentos,
interlocutora da UNESP junto ao Sistema de Arquivo Estadual – SAESP e responsável pelo encaminhamento, na
Universidade, das questões relativas à gestão de documentos.
Ainda em 2008 foi aprovada a implantação de uma Política de Gestão Documental, a definição e a
estruturação da rede de arquivos da UNESP, ações que passaram a integrar o seu Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI.
Na reflexão sobre essa longa trajetória, de idas e vindas, emergem alguns problemas que merecem
análise e ponderação, pois estão relacionados à implantação de medidas que, em princípio, deveriam seguir
padrões de trabalho pré-determinados.
A UNESP nasceu diversificada. Sua história se expressa em diversas histórias, construídas em realidades
espaciais distintas de nosso estado, inseridas em um processo muito particular de institucionalização que absorveu
e absorve diferentes realidades administrativas, culturais e organizacionais, da mesma forma que implica no
desenvolvimento de diferentes relações com as comunidades onde se situam as unidades universitárias. Sendo
assim, é inevitável que se constate certa diversidade de procedimentos administrativos e de trabalho. A conseqüência
imediata é a necessidade de aprimorar e adequar o trabalho arquivístico à complexidade imposta pela diversidade
de terminologias, de produção e de trâmites documentais decorrentes dessa realidade institucional.
No primeiro nível - o da administração pública estadual -, as Universidades são autarquias com
autonomia administrativa e orçamentária. No segundo nível - o da administração da UNESP - suas unidades
universitárias, disseminadas por todo o estado, apresentam também aspectos de relativa autonomia em sua
administração local. Sendo assim, os padrões e modelos estabelecidos pela iniciativa de órgãos centrais não
contam com a existência de condições organizacionais e administrativas que possibilitem sua aplicabilidade
imediata. Para que sejam eficazes, o entendimento e a aplicação desses padrões devem levar em conta as
inúmeras diversidades apontadas.
Uma metodologia de abordagem que busque a implementação de padrões e o desenvolvimento de normas
simplesmente para igualar as diferenças estaria ancorada em bases frágeis de entendimento de um processo de
gestão documental e do escopo de atuação do arquivista. Para assegurar uma ação profunda e definitiva, é preciso
partir do pressuposto de que toda intervenção organizacional, ainda que pareça pontual e voltada para um objeto
delimitado (no caso, os arquivos) acarreta um processo de mudança. Essa mudança não se viabiliza apenas por
atos normativos das instâncias decisórias da organização, mas pela participação dos seus membros na elaboração
das propostas, na coletivização das idéias, no desenvolvimento dos instrumentos de trabalho e na implementação
das proposições aprovadas. A mudança, qualquer que seja a sua amplitude, só pode ocorrer quando o projeto se
torna um projeto do conjunto da organização.
Não foi por outra razão que se construiu consenso quanto à imprescindibilidade do tratamento adequado
da documentação na fase corrente, base de um sistema de arquivo cujos objetivos sejam, de um lado, agilizar e
modernizar a administração e, de outro lado, garantir a preservação e o acesso à memória da instituição.
Na UNESP o caminho proposto, desde o início do processo, foi deflagrar a organização do sistema
de arquivo da Universidade pelo processo de avaliação documental. O objetivo desse procedimento é que
por meio das atividades de avaliação se possa padronizar a produção, os trâmites e o arquivamento para
toda a Universidade, uma vez que sua constituição histórica permitiu que as diversas Unidades Universitárias
apresentassem procedimentos administrativos diferenciados.
Uma vez que avaliar significa analisar a documentação - atribuindo os valores que apresenta tanto para a
administração (valores administrativos, legais e/ou fiscais) quanto para a memória da organização, com vistas à
fixação de prazos para a guarda ou eliminação de documentos - a avaliação deve orientar a ação dos responsáveis,
no sentido de identificar o que deve ser guardado, por quanto tempo deve ser guardado e qual o destino final de
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cada série documental, permitindo, sobretudo, que essa decisão seja tomada, em toda Universidade com critérios
compatíveis e a salvo de atitudes personalistas ou casuísticas.
Além de iniciar o movimento de organização dos arquivos pela avaliação documental, sempre foi
ressaltada a importância de que esse caminho seja trilhado de forma participativa, mobilizando todos os
profissionais envolvidos diretamente na administração das informações e dos documentos, em todos os setores
da universidade. O processo de análise e avaliação dos documentos deve permitir que os próprios responsáveis
pela sua produção possam desencadear alterações de procedimentos no registro e armazenamento das
informações. Desse modo a avaliação é um processo que envolve toda a Universidade garantindo que a “seleção”
dos documentos indicados como aqueles que definem sua história possa ser efetuada por critérios que buscam a
objetividade no entendimento de suas funções e atividades finalísticas e não somente a subjetividade, ou mesmo
idiossincrasias no ato de selecionar o que considera importante ou essencial.
Dessa maneira, o arquivista de uma instituição como a UNESP é chamado a atuar como gestor na
determinação de padrões, modelos e normas de trabalho em constante e intensa interação com os outros gestores
universitários de todos os níveis hierárquicos.
É significativo que, nos últimos anos, sob a coordenação do CEDEM, essas atividades tenham sido
encaminhadas sob estreita ligação dos arquivos com a administração, quer no nível central ou no das Unidades
Universitárias. O primeiro e fundamental trabalho de aplicação da temporalidade indicada nos atos do Governo do
Estado, foi a atividade realizada pelos supervisores das Seções de Comunicações que cotejaram os documentos
da Tabela Governamental, com a produção, nomeação e arquivamento na Unidade. O resultado desse primeiro
levantamento indicou uma extrema diversidade de procedimentos. A partir dessa constatação seguiu-se uma
intensa pesquisa buscando o entendimento da diversidade. A conclusão é que pode ser percebida a existência de
certos padrões e que, a partir desse conhecimento, se poderia trabalhar no sentido de mudar alguns procedimentos
administrativos na adequação dos padrões e, por conseguinte, na aplicação da Tabela Governamental.
Outro passo foi propor aos gestores das atividades indicadas nas grandes funções da Tabela um trabalho
conjunto. Esse se inicia com a Gestão de Recursos Humanos. Na Coordenadoria de Recursos Humanos
da UNESP existe um Grupo de Instrumentalização que tem como objetivo padronizar os procedimentos na
área. Esse grupo elaborou extensa relação denominada “Assuntos de RH”: para cada assunto é determinado
um roteiro de trabalho. A proposta apresentada ao Grupo foi complementar o roteiro com a indicação dos
documentos, suas nomeações e trâmites.
Essa conduta será apresentada aos gestores das outras funções indicadas no Plano de Classificação e
Tabela de temporalidade de Documentos da Administração Pública do Estado de São Paulo: Atividade-Meio.
No desenvolvimento desse trabalho outras questões se apresentaram como obstáculos à implantação da
gestão documental em nossa Universidade. A inexistência de sistema de protocolo único para toda a UNESP é
um dos principais entraves. Atualmente existem em funcionamento aproximadamente 10 sistemas diferenciados.
O CEDEM fez gestões junto à administração central para que se iniciasse a discussão sobre a implantação
de um sistema único de protocolo e arquivo. Nesse sentido, participamos atualmente do Comitê Gestor para o
Desenvolvimento do Sistema de Gestão Documental da Universidade.
Outra atividade que merece referência foi a aplicação da Tabela Governamental no Arquivo Central da Reitoria
que, a exemplo das Unidades Universitárias, também é administrativamente uma Seção de Comunicações. O recorte,
dessa vez, foram os documentos da Função: Gestão de Materiais e Bens Patrimoniais. Após o procedimento de
cotejamento dos processos RUNESP com a Tabela Governamental, foi possível indicar a eliminação de vários tipos
de processos do período de 1976 – de fundação da Universidade - até 1994, data compatível com a temporalidade
indicada nos decretos estaduais para os tipos documentais em questão. No decorrer dos trabalhos, novo entrave
foi apresentado. A inexistência de controle pela Universidade sobre as publicações das contas pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo. Mais uma vez, levou-se ao conhecimento da administração central a necessidade
de modificar procedimentos administrativos no cumprimento dessa atividade.
O trabalho efetuado na Reitoria foi sistematizado em procedimento regular e apresentado aos supervisores
das Seções de Comunicações visando sua aplicabilidade nas Unidades.
Outras iniciativas têm sido propostas à Universidade visando à compreensão e à aplicação da gestão
documental. Destaca-se entre elas: a participação de representante do CEDEM na Comissão do Arquivo
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da Faculdade de Medicina de Botucatu, que realizou um diagnóstico dos acervos da Faculdade e um projeto
arquitetônico para o novo edifício do arquivo; a organização dos documentos do patrimônio imobiliário da UNESP
e a orientação dos procedimentos definidos pela Pró-Reitoria de Administração às Unidades Universitárias sobre
o trâmite e a guarda centralizada da documentação; e, por último, a recente incorporação do CEDEM ao Grupo de
Trabalho instituído para desenvolver o Repositório Digital da UNESP.
A capacitação dos servidores e a necessidade de estar constantemente apresentando as questões
da gestão de documentos exigiram que se promovessem muitas reuniões de trabalho com as Seções de
Comunicações, cursos para funcionários da Reitoria e de várias Unidades e visitas técnicas ao campus para
a apresentação do Programa de Gestão Documental.
Nossa experiência demonstra que a aplicação de padrões e/ou modelos para as atividades da gestão de
documentos não é tarefa simples e de aplicabilidade imediata. Além da complexidade técnica que procuramos
apontar, relatando as iniciativas e atividades que desenvolvemos para viabilizar sua adequação e aplicabilidade, a
implantação de padrões, antes de tudo, é uma ação de convencimento e discussão sobre as possibilidades que a
gestão documental apresenta para a resolução dos problemas de guarda e acesso aos documentos e informações
estratégicas, para o melhor funcionamento da Universidade. Trata-se, portanto de ação institucional que objetiva
o aprimoramento da gestão universitária, ou seja, da própria administração da produção do conhecimento técnicocientífico fundamento sólido para a constituição do patrimônio arquivístico científico da Universidade.
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Os arquivos da UFRJ e a gestão de documentos
Sílvia Lhamas de Mello

Abstract
The UFRJ’s holdings and the records management
The Universidade Federal do Rio de Janeiro was born in 07 of September of 1920 through Decree number
14.343 of President Epitácio Pessoa with the joining of the higher education existing on the Rio de Janeiro:
the Medical School, the Polytechnic School and the Law Schod. Since this time, the university suffered several
and big changes until nowadays, imposing like the major public federal university. Faced with greatness of the
UFRJ observe the value of its documentation like the volume of its holdings that is disperse of unities where
the university keep yours activities. The Divisão de Gestão Documental e da Informação - DGDI is subordinate
to Superintendência Geral de Administração e Finanças - SG-6 that have four departments and it control the
Central File of the university, it is responsible for custody of all documentation of the Central Administration
(Rectory) with approximately two millions of process. The Central File was known like a big warehouse of paper
that it was in terrible conditions of the place and holdings. The first step was to propose the organization of
the accumulated documentation and to implant the record management. So, with the Quality Archives Project
happening, some strategic actions was possible like: the participation of the UFRJ in the Work Group of the
Higher Education Federal Institutions together with Arquivo Nacional to prepare of Filing Plan and Records
Schedule for “end-activity”, new methodology of works and the choice of the arrangement, the elaboration of
the behavior of the DGDI for the Certification ISO, the approval of the first disposal list for the Arquivo Nacional
and the proposal to create of a Archives System to UFRJ.
Keywords: UFRJ holdings; records management.

Introdução
A Universidade Federal do Rio de Janeiro foi criada em 07 de setembro de 1920 através do Decreto nº.
14.343 do Presidente Epitácio Pessoa com a reunião das unidades de ensino superior já existentes no Rio de Janeiro:
a Faculdade de Medicina, a Escola Politécnica e a Faculdade de Direito. De lá pra cá, a universidade sofreu profundas
e sucessivas transformações o que vem ocorrendo até os dias de hoje, impondo-se como a maior universidade
pública federal do país. Diante da grandiosidade da UFRJ, constata-se o valor da sua documentação, bem como o
volume de seu acervo que se encontra disperso pelas unidades, nas quais a universidade mantém suas atividades.
A Divisão de Gestão Documental e da Informação – DGDI, subordinada a Superintendência de Administração
e Finanças – SG-6, possui quatro seções em seu organograma e controla o Arquivo Central da universidade,
responsável pela custódia de toda documentação da Administração Central (Reitoria), com aproximadamente dois
milhões de processos. O Arquivo Central visto anteriormente como um grande depósito de papel, se encontrava
em péssimas condições, tanto no que tange suas instalações, quanto de seu acervo. O primeiro passo diante da
situação encontrada foi propor a organização da massa documental acumulada e implantar a gestão documental.
A partir de então, com um Projeto de Qualidade Arquivística em andamento, algumas ações estratégicas foram
possíveis como: a participação da UFRJ no Grupo de Trabalho das Instituições Federais de Ensino Superior
juntamente com o Arquivo Nacional para elaboração do Código de Classificação e Tabela de Temporalidade de
Documentos para atividade-fim das IFES, nova metodologia de trabalho e escolha de arranjo, elaboração dos
procedimentos operacionais da DGDI para certificação ISO, aprovação da primeira Listagem de Eliminação de
Documentos pelo Arquivo Nacional e a proposta de criação de um Sistema de Arquivo para UFRJ.

A DGDI
A Divisão de Gestão Documental e da Informação – DGDI, também passou por profundas
transformações, não só estrutural como também conceitual. Esta nasce de um Serviço de Comunicação 90

SECOM e posteriormente chamado de Divisão de Comunicação – DICOM, com quatro seções, a saber:
Seção de Expedição/Documentação, Seção de Publicações, Seção de Arquivo (Arquivo Central) e Seção de
Microfilmagem. Estruturalmente organizada, a Dicom não possuía em seu conceito as premissas arquivísticas
e era vista como uma mera divisão de apoio nos serviços de malote/protocolo, publicações de matérias,
acúmulo de papel desordenado no Arquivo Central e microfilmagem sem critério a fim de minimizar os
problemas de espaço físico.
A partir de 2004 sob a responsabilidade de uma nova direção e com a perspectiva de contratação
por concurso de arquivista para seu quadro de funcionários, a Dicom torna-se DGDI, não apenas com uma
significativa mudança de nome, mas com uma nova característica: a consciência de zelar pelo patrimônio
arquivístico documental da UFRJ, fazendo prevalecer a legislação em vigor e o próprio estatuto da
universidade, Art.12 que prevê “à preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural”.
Hoje a DGDI pertence estruturalmente a Superintendência Geral de Administração e Finanças – SG-6
e possui as mesmas quatro seções citadas acima, porém cada uma consciente do seu papel e com suas
atribuições bem definidas, mas o Arquivo Central ainda não aparece na estrutura atual, ele apenas faz parte
da Seção de Arquivo. Define-se também a partir de então, a Missão e a Visão da DGDI:
MISSÃO: gerir de forma eficiente a documentação e a informação da UFRJ, criar acessibilidade, celeridade
nas respostas, segurança e baixo custo no armazenamento e recuperação dessas informações, agregando valor
à tomada de decisões estratégicas da instituição e contribuir para a desburocratização.
VISÃO: ser excelência em gestão documental e disseminação da informação, por meio de racionalização
de processos e utilização de tecnologia da informação.
Diante dessas mudanças pode-se traçar um plano de trabalho para o desenvolvimento arquivístico da divisão.

Estrutura atual da DGDI

Atribuições da divisão e de suas seções:
Direção:
Estabelecer as rotinas necessárias que sirvam de parâmetro, visando garantir o bom funcionamento da
divisão e o alcance de seus objetivos estratégicos, relacionados a gestão documental e da informação;
Seção de Expedição/Documentação:
Estabelecer as rotinas necessárias à expedição e documentação, de forma a garantir a identificação e
rastreabilidade dos documentos da Universidade.
Seção de Publicações:
Estabelecer as rotinas necessárias à elaboração e controle das publicações da Universidade, garantindo a
conformidade entre as informações recebidas do Gabinete do Reitor, das Pró-reitorias e das Unidades e
aquelas publicadas no Boletim da Universidade e no Diário Oficial da União.
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Seção de Arquivo:
Gerenciar o Arquivo Central da UFRJ, bem como implementar a gestão de documentos, recuperar e
preservar a informação, além das atividades de rotina da seção.
Seção de Microfilmagem:
Estabelecer as rotinas necessárias à microfilmagem de documentos, de forma a garantir a identificação,
preservação da informação, rastreabilidade dos documentos e a qualidade dos microfilmes arquivados.

Os arquivos e o arquivo central da UFRJ
Os acervos da UFRJ encontram-se totalmente dispersos e descentralizado entre suas unidades
acadêmicas e o Arquivo Central.
A DGDI está realizando um levantamento com a finalidade de descobrir onde e como estão os arquivos da
UFRJ. Este levantamento consiste no envio de um formulário a todas as unidades da universidade de acordo com
o organograma. Levantou-se um total de 68 (sessenta e oito) unidades que poderiam ter arquivos e protocolos.
Até o momento foi respondido aproximadamente 33 (trinta e três) questionários onde se observou uma realidade
muito comum entre as instituições públicas: a maioria dos arquivos encontram-se em péssimas condições de
conservação, armazenamento e organização. A maioria das instalações não é adequada para o armazenamento
de acervos, bem como o mobiliário e o acondicionamento, outro fator problemático é a falta de profissionais nas
unidades para desenvolver uma metodologia de trabalho adequada às práticas arquivísticas. Dar-se-á neste
momento, atenção maior ao Arquivo Central devido a não conclusão deste levantamento, pois algumas unidades
ainda não responderam ao questionário dificultando a análise dos dados.
A situação no Arquivo Central, responsável pala gestão da documentação de toda Administração
Central, também não era diferente até então. Em primeiro lugar, o Arquivo não aparecia em nenhum
organograma, nem no organograma geral nem no organograma da DGDI. Com uma massa documental
acumulada de aproximadamente de 30.000.000 (trinta milhões) de documentos das atividades meio e fim
da universidade distribuídos em processos que estão localizados em dois depósitos cedidos pelo Centro
de Letras e Artes. Os processos estavam acondicionados em caixas tipo arquivo de papelão organizados
apenas por número de processo e sem identificação adequada, apenas com uma sumária localização em
estantes de madeira e de aço. Os depósitos eram completamente insalubres e sem condições adequadas
para armazenamento de documentos, localizados ao lado de uma carpintaria o que levava um grande
acúmulo de poeira para dentro das instalações. À frente dos depósitos eram deixados entulhos, papelão,
caçambas de lixo dentre outro agentes estranhos ao ambiente, contribuindo para a descaracterização do
Arquivo Central bem como para a infestação de insetos e roedores como foi detectado.
Até 1997, a Seção de Arquivo recolhia ao Arquivo Central todos os processos da Administração Central
e das unidades acadêmicas, mas sem nenhum critério, ou seja, os processos chegavam desordenados e
sem obedecer a um plano de recolhimento, os documentos nunca foram classificados e nem avaliados o que
contribuiu ainda mais para o caos organizacional. Sem nenhum espaço físico para novos arquivamentos, a
Seção de Arquivo deixou de recolher os processos das unidades acadêmicas desde então.

Os caminhos para a gestão documental na DGDI
Um dos primeiros passos para a implantação da Gestão documental na DGDI foi o trabalho de
conscientizar a própria divisão sobre a importância dos documentos e dos arquivos e qual seria seu papel diante
da universidade. A partir de então, a DGDI precisava organizar sua própria casa para depois pensar em atender
seu cliente externo: unidades acadêmicas.
Com o apoio da Superintendência Geral de Administração e Finanças, a DGDI elabora um Projeto de
Qualidade Arquivística que tem como objetivos a implantação da gestão documental, o tratamento da massa
documental acumulada e disseminar o conhecimento sobre arquivos para as demais unidades da UFRJ.
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De acordo com a Lei Federal 8.159, conhecida como a Lei de Arquivos, Gestão de Documentos é “o conjunto
de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em
fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente”.60 Com este
conceito bem definido, a DGDI parte para ação.
Como facilitador do processo de gestão documental, existia engavetado um Sistema de Acompanhamento
de Processos – SAP que seria um sistema informatizado via Intranet que permitia a autuação dos processos e
sua tramitação bem como outras possibilidades. A direção da DGDI juntamente com o Núcleo de Computação
Eletrônica – NCE tratou de colocar o SAP para funcionar. Este sistema abriu muitas portas, pois além de suas
interfaces serem mais fáceis de utilizar, ele possibilitou a descentralização da autuação de processos – antes era
concentrada na DGDI, ou seja, todos os processos da UFRJ eram abertos na divisão. O SAP também não é um
sistema rígido o que possibilita seu melhoramento constante de acordo com as necessidades que surgem ao longo
do trabalho, hoje ele não é mais da mesma forma que era quando começou. Com isso, a produção e tramitação de
processos no âmbito da universidade começavam tomar o rumo da gestão documental.
Segundo RONCAGLIO, SZVARÇA e BOJANOSKI (2004, p.3):
		
A função de um arquivo é guardar a documentação e principalmente fornecer aos
interessados as informações contidas em seu acervo de maneira rápida e segura.
Neste sentido, a classificação dos documentos de arquivo deve ser feita a partir de
um método de arquivamento a ser definido, levando em consideração a estrutura da
empresa, suas funções e a natureza de seus documentos. Não há um único método
válido para arquivar documentos.
Definir qual seria a metodologia para o tratamento da massa documental acumulada na DGDI para
garantir o acesso às informações de seu acervo era o próximo passo do Projeto de Qualidade Arquivística. O
primeiro passo era descobrir o que continha no acervo, quais suas principais características, então foi feito
um levantamento sumário que resultou nos seguintes dados:
1.
2.
3.
4.

O acervo era basicamente de processos das atividades meio e fim,
Existiam processos de todas as partes da estrutura da UFRJ,
60% do acervo eram de processo de Registro de Diploma – atividade fim da universidade e,
O acervo continuaria crescendo.

Diante destas quatro características básicas, definiu-se que seria feita a classificação e a avaliação na massa
documental acumulada, bem como nos processos da Administração Central os quais a DGDI não poderia deixar de
arquivar. Para isso, DGDI foi em busca dos instrumentos de gestão existentes a serem utilizados. Estabeleceu-se
uma parceria com o Arquivo Nacional que vem nos auxiliando em todo processo da gestão documental.
A partir de então, foi criada a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos pela Portaria nº. 4581 de 14
de Dezembro de 2006, e iniciou-se o processo de aplicação do Código de Classificação e da Tabela de Temporalidade
de Documentos para a Atividade-Meio61. E a atividade-fim como ficaria, já que 60% do acervo faziam parte desta
atividade? O Arquivo nacional então indicou os instrumentos da Universidade Federal da Paraíba – UFBP que já
teriam sido aprovados e seria a base para todas as universidades. Com a aplicação destes instrumentos, obteve-se
algumas críticas em relação aos prazos de guarda, principalmente em relação ao assunto Registro de Diploma que
seria de Guarda Permanente com o que não estava de acordo com a documentação que havia nestes processos.
Foi elaborada uma Consulta Pública ao Arquivo Nacional pedindo para que fosse revisto estes prazos,
no que resultou em um dos fatores para a criação do I Workshop das Instituições Federais de Ensino Superior
para elaboração do Código de Classificação e da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos para as
atividades-fim, que contou com a participação de um grande número de universidades federais, uma universidade
60
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estadual e um CEFET, que após seis reuniões técnicas se encontra em fase de finalização.
Diante da falta deste instrumento específico para a atividade-fim, optou-se por separar os processos desta
atividade e aplicar somente os instrumentos para atividade-meio nos processos desta atividade. Os instrumentos
da Resolução 14 do CONARQ foram elaborados de acordo com as funções/atividades da administração pública
federal, neste momento precisou-se definir qual seria o método de arquivamento a ser adotado que pelo volume
de funções/atividades de uma universidade não seria viável a utilização de um método apenas, optando-se por
arquivamento estrutural-funcional-cronológico. Assim:

Esta metodologia foi implantada tanto para a massa documental acumulada quanto para os novos processos
que chegam na DGDI para arquivamento, que foi possível devido ao treinamento da equipe. Como resultado, temse a aprovação pelo Arquivo Nacional da primeira Listagem de Eliminação de Documentos com 12.904 (doze mil e
novecentos e quatro) processos.
Outras ações foram sendo adotadas concomitantemente ao Projeto de Qualidade Arquivística – que continua
em andamento, como: melhoria nas instalações dos depósitos de arquivo, segurança no acervo de filmes e a criação
de um arquivo de cópias de segurança de filmes climatizado, visita técnica ao Sistema de Arquivos da UNICAMP a fim
de trazer subsídios para a implantação futura de um sistema de arquivos para UFRJ, elaboração de novas capas para
processo com instruções de uso, acesso e preservação de documentos, elaboração do site da DGDI, dentre outras.

A UFRJ hoje: o PD2020
A Universidade Federal do Rio de Janeiro vem passando por profundas transformações. Atualmente se
encontra em andamento o Plano Diretor UFRJ 2020 que nasce a partir do Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) de 2005 e pelo Programa de Reestruturação e Expansão de 2007 se define por ser:
A expressão e projeção, no tempo e no espaço, de uma vontade coletiva, democraticamente construída,
de fazer da UFRJ uma universidade contemporânea de seu próprio tempo, consciente dos desafios que lhe são
lançados pelo desenvolvimento científico e tecnológico, assim como por uma sociedade que traz as marcas tanto da
condição periférica à globalização quanto de perversas e inaceitáveis desigualdades e injustiças. (Comitê Técnico
do Plano diretor. Revista Debate, n. 5, jun. 2009. p.12)
O PDUFRJ 2020 se fundamenta por três princípios básicos:
1. o princípio da dupla integração: a integração interna da UFRJ é inseparável da integração da UFRJ
à cidade ( e ao Estado e ao país);
2. o princípio da administração integrada dos espaços e edificações: visão de conjunto do patrimônio
fundiário e edificado, e
3. o princípio do planejamento de longo prazo: 2012, 2016 e 2020 como horizonte.
4. O Plano Diretor é então uma proposta de crescimento e unificação da universidade de longo prazo, só
para se ter uma idéia de crescimento, hoje a UFRJ possui um corpo social de aproximadamente 41.007
discentes, 3.613 docentes, 8.428 técnicos administrativos, totalizando 53.048 pessoas utilizando
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seus espaços. Para 2020, prazo final do PDUFRJ, estes números chegarão a 88.530, 6.287, 14.493
respectivamente, totalizando em 109.310 a população da UFRJ, ou seja, é emergente a necessidade
de planejamento para a ocupação de seus espaços a fim de abarcar todo esse crescimento.
Dentre os vários pontos a serem contemplados dentro do PDUFRJ2020, um deles é a preocupação com o
conhecimento e com as artes, prevendo a construção de um novo Arquivo Central da UFRJ como uma edificação
específica, na área central, conformando o Centro de Memória da UFRJ.

Futuros passos (conclusão)
Diante das transformações que vem sofrendo tanto a UFRJ quanto a DGDI e a preocupação crescente
com a preservação do patrimônio arquivístico e com a Memória institucional prevista no Plano Diretor 2020
que por sua vez prevê a construção de um novo Arquivo Central, a DGDI traça alguns passos para dar
continuidade aos trabalhos desenvolvidos até então, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Dar continuidade ao Projeto de Qualidade Arquivísitca,
Aprovar a criação do Sistema de Arquivos para a UFRJ,
Aprovar a nova estrutura político-administrativa para o Sistema de Arquivos da UFRJ
Levar o Projeto de Qualidade Arquivística para as demais unidades da UFRJ
Encerrar a participação da UFRJ no Grupo de Trabalho das Instituições Federais de Ensino Superior
e o Arquivo Nacional para a elaboração do código de classificação e da tabela de temporalidade de
documentos para atividade-fim,
Continuar o trabalho de conscientização quanto à preservação de acervos e de uma cultura
arquivística,
Elaborar e aplicar normas e procedimentos arquivísticos para a UFRJ,
Prosseguir com o melhoramento contínuo do Sistema de Acompanhamento de Processo – SAP, adequando
sua lista de assunto aos códigos de classificação de documentos das atividades meio e fim e,
Dar continuidade ao laboratório de prática acadêmica que vem sendo desenvolvido na DGDI
com a participação dos alunos/estagiários do curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de
Informação da UFRJ.

Proposta de estrutura político-administrativa
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Abstract
Archival policies for implementing an archive and Record management system at the Universidade Federal do Rio
Grande (FURG)
Universidade Federal do Rio Grande (FURG – Federal University of Rio Grande), founded in 1969, detaches
itself from other Brazilian higher education institutions by the output, organization and dissemination of the
coastal ecosystem-related knowledge. Nowadays, FURG pursues his image consolidation in national and
international scenarios by the qualification of his servants and the strengthening of the education, research and
extension activities. At the same time, it acts in aid of the region development by the adoption of measures that
comprise the local community needs as the creation of new formation and/or professional updating courses.
The creation of the Archival Science Course at FURG, whose first university entrance exam occurred in 2008,
is an action that shows up lines of this institutional vision and is an incentive for the development of policies
with the purpose of the implantation a filing system and documentary management. The establishment of
archive policies at FURG aims to the specification of institutional objectives that concern the administrative
modernization and resources optimization, as much as that ones that are linked to the organizational memory
preservation. From the viewpoint of the national norms and archive directives, it uses the directives established
by the Arquivo Nacional (National Archive) in the Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo (SIGA).
Having that in sight, the present study approaches the challenges and opportunities identified in the FURG
archive policies design, reporting the strategies adopted and the actions carried out until the present moment.
Keywords: archives system; records management; university archives.

Introdução
Acredita-se que o estabelecimento de políticas arquivísticas, da projeção à implementação de sistemas de
arquivo e gestão documental, deve contemplar o conjunto de variáveis existentes em seu contexto.
Neste sentido, expõem-se as ações desenvolvidas na FURG. Inicialmente, será apresentado o ambiente
em que o arquivo está inserido, abordando-se a política nacional de arquivos e as particularidades da própria
Universidade. A partir disto, serão tratadas as questões relacionadas ao aporte teórico que fundamenta as ações
desenvolvidas e, uma breve reflexão acerca dos desafios e oportunidades identificados até o momento.

Políticas arquivísticas para sistemas de arquivo e gestão documental nos órgãos da
administração pública federal
A informação é um elemento de extremo valor para as organizações, cujo acesso, por seus usuários
internos e/ou externos, pode ser requerido em curto, médio e longo prazo, motivado pelas mais variadas razões. É
considerada como recurso estratégico
... tão vital para a empresa como os recursos humanos, materiais ou financeiros sem
os quais ela não conseguiria viver. Como qualquer outro recurso, a informação deve
ser gerida eficazmente, o que necessita, como corolário, de um reconhecimento oficial
da empresa, e até de uma formalização estrutural que vá tão longe quanto a que é
geralmente concedida aos outros recursos. (ROUSSEAU E COUTURE, 1998, p. 63).
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Esta premissa também se aplica as informações registradas nos conjuntos documentais arquivísticos
produzidos pelos órgãos da administração pública federal brasileira onde a gestão eficiente além de um ponto
estratégico, está diretamente relacionada à comprovação da idoneidade dos atos administrativos62 e a cidadania.
O acesso à informação é um direito assegurado ao cidadão Brasileiro pela Constituição Federativa do Brasil,
segundo a qual “Cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as
providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem” (BRASIL, Constituição, 1988, Art. 216, § 2º).
Nesta perspectiva, o Arquivo Nacional e o Conarq constituem-se nas instituições oficialmente reconhecidas
e incumbidas de idealizar e implantar a política nacional de arquivos garantindo, desta forma, a preservação e o
acesso às informações arquivísticas da administração pública federal.
A criação do Arquivo Nacional, prevista na Constituição de 1824, ocorreu de fato em 1838, dezesseis anos
após o processo de independência do Brasil de Portugal, oficialmente reconhecida em sete de setembro de 1822. Por
isto, quando fundado, denominava-se Arquivo Público do Império e tinha a responsabilidade de guardar os documentos
públicos organizados nas seções Administrativas (em responsável pelos documentos dos poderes Executivo e
Moderador), Legislativa (incumbida da guarda dos documentos produzidos pelo Poder Legislativo) e Histórica.
Em sua trajetória63 mudou de nome duas vezes. A primeira, em 1893, quatro anos após a proclamação
e instauração do regime republicano no país. Neste ano, passou também por uma reorganização, passando
a se constituir das seções Legislativa e Administrativa e, Judiciária e Histórica. Em 1911, além de passar a
denominar-se Arquivo Nacional, o novo regulamento interno define, novamente, três seções: Administrativa,
Histórica, e Legislativa e Judiciária.
Atualmente o Arquivo Nacional faz parte da Casa Civil da Presidência da República, está diretamente
subordinado à Secretaria-Executiva, e é responsável por
implementar e acompanhar a política nacional de arquivos, definida pelo Conselho
Nacional de Arquivos - Conarq, por meio da gestão, do recolhimento, do tratamento
técnico, da preservação e da divulgação do patrimônio documental do País, garantindo
pleno acesso à informação, visando apoiar as decisões governamentais de caráter
político-administrativo, o cidadão na defesa de seus direitos e de incentivar a produção
de conhecimento científico e cultural (Arquivo Nacional, www.arquivonacional.gov.br,
acesso em 09 jul. 2009)
De acordo com JARDIM (1995) 64 o Arquivo Nacional vivenciou três tentativas de projetos de sistema
de arquivos ao longo dos últimos 47 anos. A primeira, em 1962, não chegou a se consolidar legalmente.
A segunda instituiu o Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), mas também não foi viabilizada. A terceira
vigente até hoje, foi instituída em 1994.
Pode-se afirmar que a configuração atual do SINAR tem suas raízes firmadas na Lei 8159, mais precisamente,
no artigo 26 onde “fica criado o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), órgão vinculado ao Arquivo Nacional,
que definirá a política nacional de arquivos, como órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos (Sinar)”. A
referida Lei foi regulamentada pelo Decreto 4.703, que entre outras definições, estabelece a organização, estrutura
e competências do CONARQ e as finalidades do SINAR.
O Decreto 4.915 regulamenta as diretrizes do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo (SIGA)
da administração pública federal, estruturando os mecanismos necessários para gestão e recolhimento
(ao Arquivo Nacional) e acesso (pela administração pública e demais usuários externos) dos documentos
produzidos pelo Poder Executivo Federal.
Diante do exposto, o cenário atual para tratamento dos documentos arquivísticos em âmbito federal (FIGURA 1)
é constituído pelo CONARQ, órgão central do SINAR, que define a política nacional de arquivos e; o Arquivo Nacional,
órgão central do SIGA, responsável por implementar e acompanhar as políticas estabelecidas pelo CONARQ.
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Neste ponto, convém a leitura de obra “Transparência e opacidade do estado no Brasil: usos e desusos da informação governamental” de José Maria Jardim.
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No site do Arquivo Nacional, disponível no em http://www.arquivonacional.gov.br, na seção “Histórico”, encontram-se informações pormenorizadas sobre as
mudanças relacionadas à organização e funcionamento do Arquivo Nacional e do CONARQ.
64

Na obra “Sistemas e políticas públicas de arquivos no Brasil” encontra-se uma análise detalhada dos três projetos.
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Figura 1

O SIGA é dirigido pela Comissão de Coordenação Central responsável pela proposição de políticas, diretrizes
e normas relativas à gestão de documentos de arquivo; indicação de alterações ou adaptações necessárias ao
aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão de documentos de arquivo e; avaliação dos resultados obtidos com a
aplicação das normas propondo, quando necessário, ajustamentos.
As Subcomissões de Coordenação, instituídas nos Ministérios e órgãos equivalentes, atuam na identificação
de necessidades e no alinhamento das proposições à Comissão de Coordenação Central. As instituições federais de
ensino superior estão vinculadas à Subcomissão do Ministério de Educação (MEC), conhecida como SIGA-MEC.
É neste cenário que o Arquivo Nacional, juntamente com o Conarq, realiza a gestão, o recolhimento, e
o tratamento técnico, possibilitando a preservação e a divulgação do patrimônio documental do País. Com isto
garante-se apoio às decisões governamentais de caráter político-administrativo, os direitos dos cidadãos de acesso
à informação, e o incentivo a produção de conhecimento científico e cultural.

Universidade Federal do Rio Grande (FURG)
Em 2009 a Universidade Federal do Rio Grande comemora 40 anos de atuação. Entretanto, sua criação
remonta a 1953, ano em que a Fundação Cidade do Rio Grande foi instituída com o propósito de dinamizar a
criação da primeira instituição de ensino superior da cidade, a partir da Escola de Engenharia do Rio Grande, em
função do elevado número de profissionais na área e pelo parque industrial existente na época.
A criação da Fundação Universidade do Rio Grande (FURG) ocorreu em 1969, instituída pelo Decreto n°
774 de 20/08/1969, como entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, mantenedora da Universidade do
Rio Grande (URG). Em 1999 a FURG passou a denominar-se Fundação Universidade Federal do Rio Grande, por
meio da Portaria nº. 783/99 do Ministério da Educação e Cultura que aprovou o novo estatuto da instituição.
A FURG amplia gradativamente sua área de atuação por meio das ações de ensino, pesquisa e extensão e por
meio da criação de cursos de graduação e pós-graduação, inclusive na modalidade à distância. Inserida no programa
de apoio aos planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras (REUNI) 65, aumenta
significativamente o número de vagas viabilizando o desenvolvimento dos ingressantes e também da região.
Ao longo de sua evolução, passou por diferentes momentos de reestruturação e, atualmente, frente à referida
expansão, vivência a remodelagem de suas unidades, resultado de um amplo processo de reflexões e discussões
entre os diferentes órgãos da Instituição, culminando em relevantes mudanças em sua estrutura organizacional66 .
Por fim, destaca-se ainda um último aspecto relacionado à trajetória da FURG: o desenvolvimento de uma
vocação institucional voltada para o Ecossistema Costeiro, expressa nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Uma característica que pode estar relacionada à sua localização, em uma região costeira, no extremo sul do Brasil.
65

O REUNI é uma das ações integrantes do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) instituído pelo Ministério da Educação em reconhecimento ao papel
estratégico das universidades para o desenvolvimento econômico e social do país. O Programa compreende um conjunto de medidas a serem implementadas
entre 2008 e 2012.
66

A configuração da nova estrutura organizacional está sendo formalizada pela criação do novo estatuto da Universidade e das unidades acadêmicas, com base
na Portaria n° 1469 de 13 de agosto de 2008 e na Resolução n° 35 do Conselho Universitário. A Portaria definiu a organização das 13 Unidades Acadêmicas
da Instituição, a saber: Escola de Química e Alimentos; Instituto de Letras e Artes; Instituto de Oceanografia; Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas
e Contábeis; Instituto de Educação; Instituto de Ciências Biológicas; Instituto de Ciências Humanas e da Informação; Instituto de Matemática, Estatística e
Física; Escola de Engenharia; Faculdade de Medicina; Centro de Ciências Computacionais; Escola de Enfermagem; Faculdade de Direito. A resolução do
Conselho Universitário estabeleceu a reorganização das Pró-Reitorias em Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD); Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
(PROPESP); Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC); Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE); Pró-Reitoria de Infra-estrutura (PROINFRA); PróReitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD); Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGEP).
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Políticas Arquivísticas da FURG
Aporte teórico para os primeiros delineamentos
A instauração de políticas arquivísticas na FURG segue as diretrizes estabelecidas pela política nacional
de arquivos para órgãos da administração pública federal, expressos na legislação, publicações técnicas e demais
instrumentos do CONARQ e Arquivo Nacional.
A consolidação destas políticas requer o desenvolvimento de um conjunto de atividades que permitam o
tratamento adequado das informações arquivísticas produzidas pela Universidade. Segundo PAES (1986; 2004) a
organização dos arquivos prevê a operacionalização de quatro fazes: coleta de dados, diagnóstico, planejamento
e implantação e acompanhamento.
No caso da FURG a organização e, conseqüente estruturação do sistema de arquivos e gestão documental,
parte da coleta de dados e do diagnóstico para, desta forma, compreender situação atual dos arquivos e das políticas
existentes na Instituição para gestão da informação arquivística. O método sugerido pela autora é complementado
pelas proposições de LOPES (1997) e as reflexões de SANTOS (1997).
Segundo LOPES (1997, p. 33) o diagnóstico minimalista possibilita a analise de uma situação por meio da
“observação dos problemas arquivísticos das organizações, no estudo de caso e na procura de se constituírem objetos
de pesquisa e se proporem soluções para os problemas detectados”. Segundo o autor, o diagnóstico pressupõe a
realização de uma pesquisa organizacional67, baseada em métodos científicos, cujos resultados permitirão a análise
criteriosa dos problemas enfrentados no tratamento da informação orgânica. Esta análise, quando submetida ao
produtor de documentos constitui-se em importante subsidio para o diálogo e a proposta de mudanças.
SANTOS (2007), por sua vez, caracteriza o levantamento de dados e sua análise como uma importante
atividade de apoio à gestão do conhecimento pois
o diagnóstico resultante apresenta a matriz hierárquica da instituição e suas inter-relações
internas e externas, incluindo sua evolução histórica, identificação e descrição de seus
objetivos, funções, atividades e tarefas subordinadas – seja no âmbito formal, seja na
execução informal – e das responsabilidades pela realização de cada uma delas, bem
como os processos principais envolvidos, além da relação contextual entre os documentos
produzidos e as atividades de competência da instituição (SANTOS et al, 2007, p. 204).
Diante do exposto, configura-se a base conceitual das políticas arquivísticas em desenvolvimento na
FURG, representado na Figura 2.

Figura 2

67

Equivalente ao que PAES (1986; 2004) denomina coleta de dados.
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Assim, desde o começo as políticas arquivísticas da FURG estão alinhadas com a política nacional de
arquivos, centradas (inicialmente) na realização de um diagnóstico minimalista e, devidamente embasadas nas
teorias, princípios e métodos arquivísticos.

Condições atuais
A criação do Curso de Arquivologia desencadeou o conjunto de ações que deram início ao processo de
estabelecimento de políticas arquivísticas na FURG. O Curso foi criado em 2008 no âmbito do REUNI, a partir de
uma proposta concebida pelo então Departamento de Biblioteconomia e História (DBH), atual Instituto de Ciências
Humanas e da Informação (ICHI), visando à consolidação da área de Ciência da Informação.
Paralelamente a implantação do Curso ocorreu à contratação de duas arquivistas para o quadro de
servidores. O arquivo, enquanto unidade organizacional, ainda não foi instituído. Logo, uma das arquivistas está
lotada no ICHI e a outra na Reitoria de Administração e Planejamento.
A parceria estabelecida entre o Curso de Arquivologia e as arquivistas resultou em um projeto de pesquisa
que, dependendo de desdobramentos futuros, poderá vir a constituir um programa institucional. Este projeto, aliado
ao Programa de Apoio Institucional ao Estudante da Furg (PAIE) 68, viabilizou o recrutamento de bolsistas para
auxiliar nas atividades em desenvolvimento.
Partindo-se do embasamento anteriormente mencionado, as primeiras iniciativas para estruturação do sistema
de arquivos e gestão documental constituíram-se no desenvolvimento de um formulário para levantamento de dados
(Anexo A), fortemente inspirado no trabalho desenvolvido pelo Arquivo Nacional detalhadamente apresentado no
“manual de identificação de acervos documentais para transferência e/ou recolhimento aos arquivos públicos”.
O formulário foi concebido de tal forma que sua aplicação auxilie a realização de entrevistas nas diferentes
unidades que compõe a estrutura organizacional da FURG. Os questionamentos foram dispostos em três blocos:
•
•
•

contexto de produção documental: questões relacionadas ao histórico, trajetória, organização, funções
e atividades, e instrumentos legais da unidade em estudo;
serviços de arquivo: questões relacionadas aos critérios de arquivamento, hábitos relacionados ao
descarte de documentos, estado de conservação e dificuldades enfrentadas;
produção documental: questões relacionadas ao volume, usos e características dos documentos.

O registro de informações relevantes e não contempladas pelo formulário, originadas na entrevista ou pela
observação pessoal in loco, podem ser feito no espaço destinado as observações. A realização de entrevistas é
complementada pelo levantamento fotográfico das unidades e seus respectivos setores.
O andamento das entrevistas pode ser acompanhado no Anexo B. Vale destacar que o organograma
apresentado não é oficial, constituindo-se em uma percepção das arquivistas que atende a necessidade de controle
desta fase do trabalho. Uma vez concluído, o levantamento fornecerá subsídios para a análise da situação dos
arquivos, identificação dos problemas enfrentados, indicação de soluções e definição de prioridades.
Concomitantemente à realização de entrevistas, utiliza-se da técnica de pesquisa documental para
complementar o levantamento efetuado por meio das entrevistas. Desta forma, constatou-se que desde a fundação
da FURG foram emitidos dois atos legais pertinentes ao tratamento de documentos arquivísticos: a Resolução
030/83, que estabelece normas para arquivamento de documentos; e a Portaria 1337/2005, que instituiu a Comissão
Permanente de Gestão de Arquivos da FURG.
Embora sugestiva, analisando-se a Resolução na íntegra observa-se que as ditas normas constituemse em breves orientações que não aludem procedimentos e instrumentos de gestão arquivísticos69. No que diz
respeito à Comissão Permanente de Gestão de Arquivos, ainda não houve uma reformulação que contemple o
Curso de Arquivologia e as novas contratações do corpo técnico da instituição (as arquivistas).

68

Programa da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis que visa para a permanência dos estudantes na Universidade, reduzindo a evasão escolar e melhorando,
também, o desempenho acadêmico, através dos subprogramas de alimentação, transporte, moradia e bolsa trabalho e monitoria, além de possibilitar atendimento
individual (realizado por assistente social e pedagogo) e acompanhar aspectos sociais inerentes ao acadêmico.
69

A título de ilustração destaca-se a instrução “todos os documentos considerados úteis deverão ser convenientemente catalogados e arquivados; todos os
documentos que não apresentem valor prático ou histórico poderão ser eliminados”, sem qualquer referência à tabela de temporalidade.
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Por fim, destaca-se que a FURG possui representação junto ao SIGA, porém foi instituída antes da criação
do Curso de Arquivologia e da contratação de arquivistas.

Desafios e oportunidades
O levantamento ainda não foi concluído, mas possivelmente o diagnóstico resultará apontamentos relacionados à
necessidade de:

•
•
•
•
•
•
•

redefinição dos representantes junto ao SIGA;
atualização dos atos legais existentes na Universidade relacionados aos arquivos;
proposição de um setor/órgão com a competência de implantar e coordenar o sistema;
ampliação do quadro de colaboradores;
identificação dos fundos documentais e sua ordenação interna;
elaboração de instrumentos de gestão para os documentos;
uso adequado de ferramentas de Tecnologia da Informação (TI) para tratamento dos arquivos e
documentos.

A pesquisa documental voltada para o entendimento das relações formais atuais encontra-se dificultada,
uma vez que as alterações recentes da estrutura organizacional exigem a adequação dos documentos constitutivos.
Neste ínterim, é viável apenas a pesquisa das relações formais retrospectivas.
Entretanto, em meio a desafios, existem oportunidades vultosas para o sucesso das políticas arquivísticas
e conseqüente estruturação do sistema de arquivos e gestão documental da FURG.
Inicialmente, deve-se destacar a expectativa positiva da Instituição e a receptividade dos servidores até
então vivenciada. Pelo que se observa, esta postura pode ser explicada pelo congestionamento dos setores e das
salas de arquivos associado à inexistência de normas que solucionem, principalmente, problemas advindos da falta
critérios de organização e destinação de documentos.
A parceria entre o Curso de Arquivologia e as arquivistas da instituição é extremamente produtiva. Do
ponto de vista acadêmico, favorece a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, princípio norteador do
projeto político-pedagógico do Curso. Para as arquivistas, constitui-se em um importante apoio operacional e
intelectual. Deve-se lembrar que esta parceria é fortalecida pelas políticas institucionais de apoio ao estudante,
entre elas, o PAIE anteriormente mencionado.
Sem dúvida, diante do exposto, há um longo caminho a ser percorrido no processo de estabelecimento
de políticas arquivísticas na FURG, onde os desafios devem ser gradativamente superados com o apoio de
oportunidades existentes e a conquista de novos aliados.

Considerações finais
Do ponto de vista das influências externas na gestão de documentos e no desenvolvimento dos arquivos,
as políticas arquivísticas da FURG devem estar alinhadas com o ambiente em que o arquivo está inserido.
Assim, deve contemplar tanto as particularidades e vicissitudes institucionais, quanto às definições
estabelecidas pelo CONARQ e Arquivo Nacional no SINAR e SIGA, respectivamente. Neste ponto, outros
desafios e oportunidades devem surgir.
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Anexo B

Levantamento de dados - Realização das entrevistas
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Desdobramentos administrativos e científicos
na criação de um repositório institucional:
de uma proposta departamental
a um programa para toda a universidade
Enderson Medeiros
Rodolfo Peres Rodrigues

Abstract
Administrative and scientific developments in the creation of an institutional repository: from a sectorized proposal
to a program to the university
Discusses the creation of an institutional repository addressing scientific and institutional aspects for its
effective implementation in universities. Discusses issues relating to human resources in the university units
of information making the debate between the demand for traditional services with the use of new information
technologies, and criticizes the policy of existing staff in federal university units of information. Adds to this
discussion the problem existent on the skill of the archivist and librarian of the challenge ahead to make an
institutional repository, highlighting the gap between the team of professionals in information technology and the
team of information professionals, raising the question of the dichotomy, computing and information, as factor
of influence. Aim 3 (three) critical points observed during the experience of a proposed institutional repository in
a academic unit of Federal University of Goiás, which can interfere directly in deployment of this tool. Displays
the program back for the entire university created from the experiences of the proposal of unit, talks about his
motivation and goals. It also presents the strategies of the program, specifying the procedures to be adopted,
ways to spread the service, the theoretical guidelines for the classification of archival documents, methods of
ensuring the authenticity and integrity of the joint document, and forms of preservation. Concludes explaining
the influences of a micro level experience in the design of a program focused on the macro level, suggesting an
inductive method of planning for the implementation of repositories, which is the development of the planning
program from sectorized experiments.
Keywords: scientific communication; institutional repository; professionals of information; planning; methodology;
Federal University of Goiás.

Apresentação
Discutiremos a criação de um repositório institucional abordando aspectos institucionais e científicos para
sua efetiva implementação em universidades. O administrativo: como um repositório institucional é viabilizado
nas instituições de ensino superior federal abordando a proposta de um repositório institucional para o Campus
Jataí (doravante: CAJ) da Universidade Federal de Goiás. O científico: como um repositório institucional auxilia na
construção do conhecimento científico no espaço universitário. Para tanto em um primeiro tópico iremos tratar do
contexto em que se insere a criação destes repositórios discorrendo sobre as motivações e alguns aspectos gerais
envolvidos nessas iniciativas.
O segundo tópico discorre sobre questões relativas a recursos humanos nas unidades de informação
universitárias fazendo o debate entre a demanda de serviços tradicionais com o uso de novas tecnologias da
informação e critica a política de pessoal existente nas unidades de informação universitárias federais. A essa
discussão acrescentaremos, no terceiro tópico, a problemática existente sobre a competência do arquivista e do
bibliotecário frente ao desafio de viabilizar um repositório, destacando o distanciamento existente entre a equipe de
profissionais da tecnologia da informação e a equipe de profissionais da informação, levantando a problemática da
dicotomia, informática e informação, enquanto fator de influência.
Além disso, no quarto tópico discutiremos o impacto esperado na implementação de um repositório
institucional baseado num modelo que garanta a qualidade científica dos documentos depositados. Mais adiante, no
quinto tópico apontamos 3 (três) aspectos críticos observados durante a experiência de um repositório institucional
proposto em uma unidade acadêmica da UFG que podem interferir diretamente na implantação desta ferramenta.
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Após isso, no sexto tópico, apresentamos o programa voltado para toda a universidade criado a partir das
experiências da proposta da unidade, discorrendo sobre sua motivação e objetivos. Apresentamos também às
estratégias do programa especificando os procedimentos operacionais que serão adotados, maneiras de divulgação
do serviço, as orientações teóricas referentes à classificação arquivísticas dos documentos, métodos de garantia
da autenticidade e integridade dos conjuntos documentais, e formas de preservação.
Concluímos explicitando as influências da experiência a nível micro na concepção de um programa voltado
para o nível macro, sugerindo um método indutivo de planejamento para a implementação de repositórios que
consiste na elaboração do planejamento do programa a partir de experiências departamentalizadas.

Transformações na comunicação científica e os open archives
Nos últimos anos, a comunicação científica têm se modificado de forma estrutural no que diz respeito
à produção, disseminação e uso da informação trocada entre os membros de uma comunidade científica. Com
o advento das novas tecnologias de informação foi possível a comunidade científica a elaboração de algumas
propostas que levariam a um novo modelo de comunicação para superar estes problemas que tem angariado
amplo apoio político em instituições de pesquisa, denominado open archives.
Confundido por muitos como apenas um software que permite a disponibilização de publicações
científicas na INTERNET, o open archives é um movimento que propõe o rompimento de alguns paradigmas da
comunicação científica. Da mesma forma que os “arquivos abertos” não são somente um pacote de softwares,
a sua implementação não se trata apenas da instalação desse pacote de ferramentas informáticas, e sim da
adoção de uma complexa política de normas e procedimentos institucionais que devem interferir na produção
científica de forma significativa.
Basicamente, os objetivos de um projeto de repositório que segue os padrões do movimento arquivos
abertos consistem no auto-arquivamento da produção da instituição, no gerenciamento dessas coleções, na
preservação deste conteúdo digital, na publicação digital desses conteúdos e na adoção de protocolos internacionais
de descrição e compartilhamento de dados, informações e conteúdo.

A proposta departamental: a unidade de Jataí: o contexto da unidade e seus recursos
humanos
No ano de 2007, o Campus Jataí (CAJ) da UFG passava por um processo70 de consolidação e expansão
que tem lhe exigia a discussão de novas políticas em vários setores. Referente à pesquisa, por se tratar de um
dos eixos que definem constitucionalmente a universidade, era de extrema relevância que fossem implementadas
medidas para o seu amplo desenvolvimento.
Acompanhando esse processo, a biblioteca setorial e o arquivo setorial do CAJ buscaram auxiliar a unidade
trazendo novas propostas para a dinamização dos resultados das pesquisas. Desta maneira, a criação de um
repositório no CAJ era ferramenta imprescindível para garantia desse resultado. A problemática, no entanto era:
como se chegaria a um repositório institucional que se constituiria de fato uma ferramenta que auxilie o ensino a
pesquisa e extensão? E, ao mesmo tempo, como garantir a funcionalidade adequada?
Partindo dessas duas questões esta equipe do CAJ organizou um estudo que visava verificar a viabilidade
técnica para criação de um repositório dentro dos recursos disponíveis da instituição. Foi constatado que os recursos
humanos do CAJ seriam o principal obstáculo para criação desse repositório, pois, de fato há uma insuficiência
de pessoal para o trabalho de implementação dessa ferramenta. Notou-se que mesmo adotando uma política de
auto-arquivamento ainda assim seria necessária a intermediação de um profissional da informação.
Entende-se nesse momento uma discussão política de pessoal onde a compete características que
essenciais que o profissional da informação precisa ter tais como,
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Esse processo diz respeito ao Programa de expansão do sistema público federal de educação superior (2004/2006) e ao Programa de Reestruturação e

expansão das universidades federais – 2007 (REUNI).
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[...] intérprete de cenários da informação, vendedor de serviços de informação,
empacotador da informação administrador da informação, provedor e facilitador da
transferência da informação, tomador de decisões, ponte informacional, processador da
informação e tantas outras, refletindo concepções de gerência, de agregação de valor,
de geração de um novo produto, e de organização e socialização do conhecimento
(GUIMARÃES, 2000, p.54).
É importante observar que apesar da euforia que as novas tecnologias causaram no processo de
disseminação da informação e comunicação cientifica é concreto que o trabalho em bibliotecas universitárias
ainda em sua grande maioria é baseado no gerenciamento de acervos bibliográficos de suporte em papel,
e nos arquivos de universidades está voltado para as atividades meio da instituição e seus documentos em
suporte papel. Assim, a demanda de bibliotecários e arquivistas nas universidades federais é em função de
suprir essas necessidades tradicionais de trabalho.
Entende-se nesse momento uma discussão política de pessoal que os arquivos e bibliotecas de universidades
precisam observar, pois, os repositórios são um desafio para os profissionais da informação, porque neste modelo
de comunicação científica eles podem passar a integrar o processo de publicação científica, assumindo em certa
medida, o papel de editores. (COSTA ; LEITE, 2006).
A discussão sobre pessoal nas universidades federais poderia percorrer também sobre um aspecto
externo que envolve o sucateamento que pela qual sofreram nas últimas décadas. Acerca disto, seria possível
fazer uma tabulação de dados e verificar um decréscimo significativo no quantitativo de profissionais de informação
contratados, em concurso, para o desenvolvimento das atividades reais demandadas nos arquivos e bibliotecas
universitárias. Mas essa comprovação não desabona afirmação que
a responsabilidade das bibliotecas universitárias [acrescentamos aqui também em virtude
da natureza do trabalho e a concreta parceria realizada no CAJ entre as duas entidades,
a do arquivo universitário] aumenta perante sua mantenedora porque, mesmo com
recursos escassos e tendo de avaliar como manter e administrar o ensino, a pesquisa
e a extensão, cabe ainda aos administradores das bibliotecas [arquivos universitários]
demonstrar o real e devido aproveitamento dos recursos investidos, bem como a geração
do suporte necessário ao desenvolvimento da instituição (LEITÃO, 2005).
Neste âmbito, soma-se a esses fatores o debate das competências profissionais que os profissionais
da informação precisam ter ao usar efetivamente as novas tecnologias. Santos e Tolfo (2006) abordam que,
“os estudos relacionados com competências passaram a influenciar trabalhos de gestão com forte tendência
na área de gestão de pessoas e na área de tecnologia da informação.” É necessário ressaltar que a idéia de
competência que precisa ser trabalhada ao implantar um repositório institucional esta ligada diretamente a
competência informacional que Miranda (2004) define como
[...] expertise em lidar com o ciclo informacional, com as tecnologias da informação
e com os contextos informacionais. O ciclo informacional identifica todas as fases do
trabalho com a informação: determinação das necessidades de informação, coleta,
processamento, uso e distribuição da informação. A tecnologia da informação (TI) pode
ser definida como tecnologia que influi na arquitetura do conhecimento [...]. O contexto
informacional é o contexto no qual se realiza o ciclo informacional e que influencia no
seu fluxo e suas características: informação tecnológica, informação para negócios,
informação científica etc.
Assim a conclusão que se chegou à problemática de pessoal encontrada especificamente no caso do
CAJ é que precisaria ser estudado um meio de racionalizar as tarefas tradicionalmente efetuadas com eficiência e
eficácia. Alguns caminhos podem ser tomados neste aspecto. Mas, é importante relatar, que se faz necessário existir
no âmbito das universidades uma política de pessoal que projete essas novas demandas de tarefas relacionadas
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com as novas tecnologias da informação, como, por exemplo, os repositórios, e, ainda, que haja uma política que
visualize isto como uma forma de implementar o acesso livre ao conhecimento científico.
Além disso, existe um fator determinante que se refere à problemática em delimitar fronteiras de
competências profissionais entre o papel do arquivista e do bibliotecário frente ao desafio de viabilizar um
repositório. Entendemos que apesar deste assunto ser um tanto complexo e delicado, é imprescindível explicitar
que no eixo desta fronteira esta a riqueza de um trabalho metódico. Sim, porque o arquivista enquanto profissional
da informação esta ligado a uma lógica e princípios que dita que o “ciclo de vida de um documento é dividido em
três fases: corrente, intermediária e permanente. Essas distinções se dão muito em função da freqüência de uso
e da utilidade do documento para o desempenho das atividades da organização” (SANT’ANNA, 2001, p. 134).
Esta “operação arquivística” é iniciada desde a produção do documento, isto implica, em dizer que as informações
são orgânicas, porque guardam entre si as mesmas relações que se formam entre as atribuições, competências,
funções e atividades das entidades. Por isso mesmo, o tratamento e a identificação dos documentos não devem
jamais ser considerados isoladamente em relação a seu produtor/acumulador (LOPES, 1996).
Isto significa que escopo de interesse do arquivista no delinear de suas atividades permeia o entendimento
do ciclo externo de um documento, antes de tomar qualquer atitude em relação ao processamento da informação.
Enquanto o bibliotecário esta ligado ao ciclo documentário que se resume na entrada do “item”(documento),
tratamento e a saída, desta forma, “o processo […] completo pode-se considerar como um sistema ao qual se
incorporam uma série de elementos para serem tratados e convertidos num produto novo, mais fácil de difundir
ou ser assimilado pelo usuário”(ROBREDO, 2005, p. 8). Desta forma, é afirmativo relatar que a “operação
biblioteconômica”, necessariamente não engloba o ciclo externo de um documento, ou seja, o tratamento de um
“item” para disseminação de seu conteúdo se resume a ele mesmo. Portanto, a argüição sumária existente nesta
fronteira de competências se traduz em ações que possibilitem o
entendimento e comunicação entre os diversos profissionais da informação, [bibliotecários
e arquivistas] na existência de paradigmas científicos que permitam o vislumbramento da
complexidade e das especificidades do fenômeno informacional [neste caso o repositório
institucional], assim como a utilização da potencialidade dos recursos informáticos possa
estar a resposta para uma solução integrada […] (LOPES, 1996, p.37).

Dicotomia “informática e informação”: fator de influência
No contexto de novos meios de comunicação científica e processamento de informações é correto afirmar
que se tornam obsoletas até mesmo propostas que ainda não foram objetivadas e permanecem somente no ideário
de alguns profissionais da informação. Propostas que envolvem a automação de processos humanos que agregam
valor a informação já foram desconstruídas no âmbito da teoria e da prática de algumas organizações, sendo agora
exclusividade de futurólogos entusiastas.
“Ainda que as redes de computadores ofereçam muitas vantagens, não podem pensar em
nosso lugar. Falharam as antigas expectativas entusiásticas de que a TI pudesse executar
tarefas mais sofisticadas, tais como sínteses e interpretações. Computadores limitam-se a
realizar tarefas relativamente simples, como armazenar e recuperar dados, e a informação
só pode ser mantida por pessoas” (DAVENPORT ; PRUSAK, 2003 p.140).
Infelizmente, expectativas tecnológicas que sugerem que as ferramentas, ou melhor, hardwares e softwares,
são capazes dos processos informacionais ainda tem influência na alocação de recursos dentro das organizações,
desde a seleção e aquisição de recursos, sejam eles materiais ou humanos, à sua distribuição, uso (função no caso
dos recursos humanos) e manutenção (capacitação no caso dos recursos humanos).
Criam-se centros, setores ou equipes especializadas em tecnologias da informação, compostos por “peritos
em tecnologia” (DAVENPORT ; PRUSAK, 2003) obcecados por ela, que por sua vez solicitam equipamentos que
não representam, fora destes espaços, melhorias de fato, os quais devem ser constantemente repostos devido a
sua dita obsolescência, reposições que geram gastos, principalmente na capacitação de usuários e peritos, mas
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que por fim são voltados para os peritos devido à complexidade dos equipamentos. Ou seja, como reflexo da fé
obstinada de que as tecnologias são capazes de agregar valores humanos à informação, percebemos em muitas
organizações uma alocação de recursos exagerada em atividades meio do processo informacional em detrimento
das atividades fim do processo informacional.
No CAJ foi observado que a enorme quantidade de esforços que o setor de informática efetuava era
voltada para as atividades meio da universidade, vide o grande número de sistemas focados na operacionalização
de dados administrativos, o baixo número de sistemas e plataformas voltadas para o ensino, pesquisa e extensão,
e principalmente, a terceirização da automação de parte dos serviços da biblioteca, principal fonte de informação e
conhecimento essencial para o desenvolvimento das atividades fins da universidade.
Alguns podem apontar tal situação como óbvia, principalmente no caso da biblioteca, argumentando que
não é de responsabilidade dos bibliotecários a gestão das tecnologias da informação e, que por sua vez não é
responsabilidade dos programadores e analistas de sistemas a gestão dos serviços da biblioteca. Argumento
plausível em um nível operacional e principalmente se desconsiderarmos os fins da informação e a complexidade
do processo informacional, porém, em níveis estratégicos, táticos ou em campos conceituais mais amplos fortalece
uma dicotomia no processo informacional organizacional que só impede uma gestão da informação de fato.
Um repositório pode ser implementado em uma universidade com tal estrutura dicotômica, mas
sua eficiência será questionável, pois, pode-se afirmar que ele possuirá limitações que questionarão sua
legitimidade como ferramenta para promover a comunicação científica idealizada pela iniciativa “arquivos
abertos”. Frente à complexidade do processo informacional que um repositório propõe, é fundamental para seu
êxito e desenvolvimento que seja criado para sua implementação uma “equipe especializada em informação”
(DAVENPORT; PRUSAK, 2003) que não seja uma simples prestadora de serviços que atende aos pedidos de
forma passiva, mas que:
Também busca e estimula ativamente a criação de fontes e canais de informação, assim
como de programas para usuários que ainda não sabem que necessitam de determinada
informação [...] Têm familiaridade com tecnologias-chave de informação, embora não
sejam obcecados por elas [...] Em outras palavras, sua razão de ser é adicionar valor à
informação. (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p.150).
Vislumbrando uma equipe com tais finalidades, a proposta de criação de um repositório numa universidade,
neste caso em uma unidade, o CAJ, observou que de fato há um distanciamento entre a equipe de profissionais
especializados em tecnologia da informação com a equipe de profissionais da informação, o que causa certa
barreira para execução do objeto proposto.
Ainda sobre este assunto é importante relatar que para execução com sucesso de um repositório é
necessário que o profissional da informação tenha conhecimento aprofundado sobre a cultura informacional da
instituição que pretende usar tal ferramenta. Essa atitude facilitará a compreensão qualitativa do status quo da
tecnologia na instituição e evitará eventuais dissabores de se deparar com uma visão simplista do tratamento e
recuperação da informação.

O repositório para a unidade e o impacto esperado
A criação de um repositório institucional na universidade possibilita segundo Camargo e Vidotti (2006),
[...] apoio e suporte a gestão de topo; propagam e divulgam as informações acadêmicas;
melhoram a qualidade dos trabalhos desenvolvidos pela instituição; favorece a
colaboração com outras instituições, por meio de convênios e interação; possibilitam
auto-arquivo simples e fácil; e podem disponibilizar serviços atrativos e úteis.
Nesse sentido é possível apontar inúmeras vantagens que disseminam a necessidade de se criar
repositórios, no entanto é necessário discutir sobre quais alicerces será construído o conceito de utilidade
desta ferramenta na instituição.
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Partindo desse principio a equipe da proposta realizou um estudo junto aos seus usuários que objetivou
levantar dados sobre o uso das monografias e trabalhos de conclusão de curso (TCC) pelos cursos existentes
no CAJ. Este estudo foi realizado em virtude de uma reforma sobre a política de guarda de monografias e TCCs
existentes na biblioteca setorial, esses materiais a partir do ano de 2006 foram retirados do espaço físico da
biblioteca e remanejados às coordenações de curso. Esta atitude foi tomada baseada na pouca utilização desses
materiais e principalmente na otimização do espaço físico da biblioteca, portanto foi considerada dispendiosa a
guarda física de tais materiais informativos.
Procurando chegar ao consenso de utilização e disseminação da informação no que diz respeito as
monografias e TCCs, a equipe desenvolveu a proposta de se criar um repositório que objetiva implementar o
auto-arquivamento da produção do CAJ, arquivar e disseminar monografias e TCCs, desenvolver a gestão dessas
coleções, preservar-las e publicar-las na INTERNET.
A metodologia que definiu esta proposta estava pautada num alicerce de pensar que o repositório do CAJ,
“vai ter o potencial para servir de indicador concreto da qualidade de ensino da instituição de forma aumentar a
visibilidade da instituição, estatuto público e de valor”. (CROW, 2003). Este raciocínio para divulgação dos conteúdos
exige uma política rígida de normalização da produção científica que também trará benefícios a comunidade
interna, trazendo para o processo de aprendizado de todos, este conhecimento essencial que são as normas de
publicação, e trata com maior rigor a qualidade da produção interna.
Para Baptista et al (2007),
[...] um repositório institucional não pode ser assemelhado a um armazém, onde tudo o
que é gerado dentro de uma instituição é colocado. Ele é uma das faces visíveis dessa
instituição e, por isso, apenas material previamente sujeito a controle de qualidade
(artigos já publicados, teses e dissertações já defendidas etc,) deverá ser depositado.
Desta maneira a implementação deste modelo trabalha sob uma ótica que entende que as monografias e
os TCCs produzidos no CAJ são produtos informacionais que carregam uma bagagem de conhecimento adquirido
no período de vida acadêmica do estudante e passam pelo crivo da avaliação científica dos professores dando as
mesmas um teor de cientificidade. O circulo deste processo configura o modelo de auto-arquivamento que trabalha com
adaptação lógica do tramite da produção científica do CAJ a estratégia de implantação de um repositório institucional.
No esquema, o estudante elabora a monografia/TCC, o professor avalia a monografia/TCC, o departamento
ou coordenação de curso recebe o material e executa o auto-arquivamento no repositório. Essa proposta de política
se baseou trabalhar num fluxo que define: Os docentes e investigadores da CAJ sejam filtro de qualidade e relevância
científica das publicações e documentos depositados no repositório; Os Departamentos e Coordenações adotem
políticas de auto-arquivamento e depósito da produção científica; Os autores de monografias e TCCs aprovados
pelo CAJ autorizem o depósito no repositório.
Ao adotar esta forma de política a equipe se preocupou com a atividade de qualidade e controle
informacional promovidas pelas mudanças introduzidas pelo desenvolvimento e implementação de repositórios no
ambiente da universidade. Desta forma é entendido que a qualidade cientifica dos materiais depositados no repositório
vai ser constantemente supervisionada pelos atores ligados diretamente ao processo de produção cientifica.

Apontamentos da experiência da unidade de Jataí
A experiência da equipe (biblioteca e do arquivo) ao propor a criação de um repositório observou grandes
dificuldades na execução das ações, tanto no âmbito da viabilização administrativa quanto no cientifico. Desta
forma, o debate configurado na experiência de Jataí dirigido à criação de um repositório institucional concluiu que
3 (três) aspectos críticos podem interferir na viabilidade do uso da ferramenta. São eles:
Recursos Humanos: as bibliotecas e os arquivos universitários devem estar consciente que o trabalho
tradicional das bibliotecas e arquivos vão conviver com as novas demandas de uso da informação, por isso, o
planejamento de recursos humanos necessita de espaço para lotação de pessoal qualificado para exercer funções
novas. Soma-se a isto uma leitura integrada de competências biblioteconômicas, arquivísticas e tecnológicas que
devem estar ligadas para o sucesso do trabalho.
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Recursos Tecnológicos: a criação de um repositório institucional esta estritamente ligado a dependência
de recursos como hardware e software, nesse sentido a implementação com sucesso de tal ferramenta exige um
diagnóstico detalhado de tais recursos na instituição, os requisitos técnicos disponíveis devem estar em consonância
com a proposta apresentada a falha neste aspecto afeta diretamente na viabilidade da ferramenta.
Política científica: a política de um repositório institucional em universidades deve estar atenta ao
desenvolvimento científico institucional, pois os repositórios nos ambientes universitários servem não apenas
para preservar a produção intelectual de uma dada comunidade acadêmica, mas, sobretudo para difundir e
dar projeção a essa produção junto a outras comunidades universitárias e científicas, e da sociedade em geral
(CAMARGO; VIDOTTI, 2006).
É importante citar que as universidades não podem correr o risco de ao se propor a criação de um repositório
acabem criando armazéns digitais de materiais sem nenhuma funcionalidade científica. Por isso, a política do
repositório deve ser calcada em critérios de avaliação que foquem a objetividade cientifica, participação dos atores
(professores/pesquisadores) e acessibilidade técnica.

Do especifico para o geral: o programa para a Universidade Federal de Goiás
Na UFG além da proposta do CAJ surgem algumas iniciativas que procuraram atingir objetivos semelhantes,
porém na maioria das vezes tratava-se de ações pouco eficazes para atender as demandas informacionais dos
órgãos e unidades da UFG, em geral por que utilizaram técnicas e ferramentas inadequadas, criando conjuntos
documentais desprovidas de parâmetros de organização, acesso e preservação.
Acompanhando esse processo, o Arquivo Geral da UFG estudou propostas para auxiliar a melhoria dessas
iniciativas e solucionar seus problemas focando no atendimento das necessidades de arquivamento de documentos
sob a luz de uma perspectiva ampla e moderna que considera arquivar uma garantia de acesso e preservação.
Nesse sentido, propôs a criação de um repositório intitulado de “Arquivo Digital” que se constitua como
uma ação coordenada e eficiente que auxilie no desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa, extensão e
administrativas no que se refere ao uso, guarda e recuperação de documentos digitais produzidos e recebidos no
exercício dessas atividades.
O arquivo digital terá como objetivo geral, disponibilizar um serviço de arquivamento e disseminação de
documentos digitais via web, sistematizado e descentralizado para as unidades e órgãos da UFG.
Quanto aos objetivos específicos, ele terá que, atender as demandas de unidades/órgãos interessados
no arquivamento de conjuntos documentais digitais, orientar o estabelecimento de contas de arquivamento por
unidade/órgão interessado, supervisionar o auto-arquivamento das contas para garantir a qualidade do acervo
como um todo, manter a classificação estrutural dos conjuntos documentais inseridos a fim de organizar e facilitar
o acesso, disponibilizar os conjuntos documentais na web de acordo com a devida licença, garantir a autenticidade
e integridade dos conjuntos documentais arquivados e, preservar os conjuntos documentais arquivados.

Estratégias do programa
A fim de atender as demandas de arquivamento de conjuntos documentais digitais, a Arquivo Geral (AG)
divulgará no portal da UFG na web e por meio de circular para todas as unidades/órgãos um resumo do serviço a
ser prestado e os procedimentos para a abertura de uma conta. Já existe uma conta “piloto”, a proposta do CAJ,
sendo assim a divulgação do serviço já contará com um exemplo de funcionamento.
Na divulgação do serviço, as unidades/órgãos também serão informadas sobre os procedimentos necessários
para abertura de suas contas, neste guia de procedimentos constará um formulário explicativo para cadastro da conta
de arquivamento e um exemplo do cadastro da conta do CAJ. Este formulário possuirá os seguintes campos:
Unidade/Setor interessado: Nome da unidade/setor interessada no arquivamento; Organograma de
hierarquia: Hierarquia que o antecede e a hierarquia subordinada caso esteja disposta ao arquivamento; Objetivo
Geral: Descrição geral do que o interessado pretende atingir com os materiais arquivados; Justificativa: As razões
pelas quais o interessado deseja arquivar os documentos; Política de arquivamento e/ou desenvolvimento das
coleções: Descrição minuciosa do tipo de material que será arquivado, sua periodicidade de produção e tipo
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de licença de uso. Indicadores: resultados esperados que deverão ser divididos em quantitativos e qualitativos;
Usuários e responsabilidades: Nome do Editor, Nome dos alimentadores, Nome dos avaliadores.
Destes campos, salienta-se que o item 5 é de extrema importância para garantir a qualidade do arquivo
digital como um todo, imbuindo a unidade/órgão e o AG, como órgão supervisor, de uma orientação para acompanhar
os materiais arquivados, evitando a criação de uma massa de documentos acumulados. Neste campo também
deve estar indicada a existência de periodicidade de produção ou não e qual é a periodicidade. Deve conter
também o tipo de licença de uso dos documentos por série/coleções.
Todas as propostas serão analisadas e deferidas pelo AG. Caso a proposta não esteja de acordo
com os objetivos do presente projeto, o AG providenciará uma visita à unidade/órgão interessada e orientará
pessoalmente a formulação do cadastro da conta no sentido de melhorar a proposta. Após a aprovação o AG
deverá providenciar a criação das classes e séries/coleções necessárias.
Os materiais arquivados deverão corresponder ao previsto no cadastro da conta do respectivo
interessado. Para acompanhar e avaliar os documentos serão criados os usuários avaliadores. A validação final
será responsabilidade do AG e terá como finalidade única e restrita comparar o que está sendo inserido com
o que está previsto no cadastro da conta, entrando no mérito do conteúdo dos documentos. Tal medida será a
principal maneira de garantir que o acervo mantenha uma orientação sistematizada.
A classificação adotada para organização dos conteúdos no arquivo digital será estrutural, ou seja, os
documentos inseridos por uma unidade/órgão deverão estar subordinados a classe da unidade/órgão que está
inserindo o documento. Caso uma unidade/órgão deseje utilizar o arquivo digital e a unidade/órgão superior não
esteja cadastrada, a classificação deverá indicar toda estrutura administrativa que antecede a unidade/órgão
interessada para fins de organização.
Durante a utilização da aplicação no ato de inserção de materiais, todos os materiais passarão
por etapas determinadas que disponibilizarão os campos de descrição, de envio do material e de aceite
da licença de uso. Esta etapa que envolve o aceite da licença será o instrumento que garantirá os direitos
autorais do autor do material. A unidade/órgão responsável pela conta deverá manter em seus arquivos a
licença impressa definindo o item e devidamente assinada enquanto o material estiver disponível ou vigente
aquele determinado tipo de licença.
Para que os conjuntos documentais sejam autênticos e íntegros, os tipos de formatos dos itens que serão
arquivados deverão possuir essas qualidades. O programa recomenda para o início dos trabalhos a utilização
do formato PDF (Portable Document Format) e demais formatos que dificultem adulteração e/ou qualquer outro
desde que seja assinado digitalmente, sendo que o programa não se responsabilizará pela a infra-estrutura para
tal assinatura. Além disso, o AG definirá com o Centro de Recursos Computacionais da UFG uma política de
segurança de informação de todo o acervo, além das que a própria aplicação fornece.
Ao Centro de Recursos Computacionais caberá a manutenção do sistema e execução dos procedimentos
de backup que irão garantir a preservação a curto e médio prazo. Com o intuito de fornecer às equipes do AG
e do Centro de Recursos Computacionais formação continuada a respeito do tema preservação digital a longo
prazo deverão ser realizados eventos periódicos abordando o tema.

Considerações finais
Para a elaboração do programa para toda a UFG, o Arquivo Geral baseou-se no método indutivo, trazendo
os apontamentos da experiência do CAJ, âmbito micro, para o âmbito macro, a universidade. Porém, até a data
atual o programa não foi implementado, ficando assim em aberto a verificação destes aspectos para o âmbito
macro. Relatamos aqui como estes aspectos foram tratados pela elaboração do programa
A experiência do CAJ contribuiu com o fornecimento de três aspectos críticos na elaboração do programa
para toda a UFG. Todos eles possuem natureza administrativa ou científica, sendo eles, o aspecto dos recursos
humanos, dos recursos tecnológicos e da política científica.
Quanto ao aspecto dos recursos humanos, o programa levou em consideração que o trabalho tradicional
das bibliotecas e arquivos vai conviver com as novas demandas de uso da informação tendo a preocupação em
planejar seus recursos humanos para exercer funções novas no momento em que define que para as equipes
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envolvidas será pensada uma política de formação continuada com o intuito de fornecer formação a respeito do
tema preservação digital a longo prazo através da realização de eventos periódicos abordando o tema.
Referente ao aspecto dos recursos tecnológicos, o programa levou em consideração o apontamento da
experiência do CAJ que sugeria um diagnóstico detalhado dos recursos como hardwares e softwares ao contatar
e programa a parceria com o Centro de Recursos Computacionais da UFG. Diferente do CAJ que, mediante a
reformas e re-planejamentos, não possuía amplo acesso aos serviços do Centro de Recursos Computacionais,
o Arquivo Geral por estar situado na matriz da UFG em Goiânia tem acesso à esses serviços com qualidade e
sem falhas esporádicas.
No quesito da política científica, a elaboração do programa se atentou em conciliar os interesses e práticas
já implantadas no âmbito da universidade referentes a política de difusão da pesquisa, com a sistematização e
registro dessas práticas. Quando sugere o esquema de contas, departamentalizando o arquivamento e garantindo
o auto-arquivamento com a finalidade de não interferir na política de cada órgão ou unidade, respeitando seus
critérios, mantém o interesse e a prática do órgão ou da unidade. Mas ao mesmo tempo, registra essas práticas
por meio do preenchimento do formulário, o qual reza sobre os termos envolvidos na prestação do serviço, com
informações como que tipo de documentos serão inseridos, qual o objetivos das séries/coleções, e sistematiza
quando se propõe à acompanhar o arquivamento a fim de garantir o acordado e registrado.
Também dentro deste a aspecto, a experiência do Campus de Jataí apontava que os repositórios institucionais
não deveriam se limitar a preservação da produção intelectual, mas difundir e dar projeção à essa produção. Para
tal o programa sugere a divulgação, interna à universidade, do serviço por meios menos formalizados, como
panfletos, e formalizados como memorandos circulares.
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Arquivologia no laboratório:
teoria, métodos e práticas de uma disciplina
Paulo Elian dos Santos

Abstract
Archival Science in laboratory: theory, methods and practices of a discipline
The aim of the thesis is to study a biomedical science laboratory to observe the types and formats of existing
documents, how they are created, and how the records are maintained and used. The methodology used was
the application of questionnaires during interviews held with researchers, lab technicians and students from the
Functional Genomics and Bioinformatics Laboratory at Instituto Oswaldo Cruz. Our hypothesis is that the concepts
and methodologies used by archival science for records management are permeated with assumptions from
historical research and from the conception of social memory. Also, those concepts and methodologies are imbued
with a technical rationale that is aligned with empirical organizational practices, which always come up against a
more complex documental reality, leading the discipline to deny its foundations and stripping it of scientific status.
The study offers a point of inflexion to the issue of the institucionalization process of the archival science in Brazil
and its relation to the scientific status the discipline seeks to achieve. In this investigation of the organization of
science in the environment under the domain of scientists – the laboratory –, we make use of conceptual tools from
different schools of thought in sociology of science.
Keywords: archival science; science archives; records management; science laboratories; history of science.

Em documento elaborado para subsidiar discussões recentes sobre sua estrutura organizacional, o
Instituto Oswaldo Cruz, unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), define o laboratório de
pesquisa como unidade central de produção do conhecimento e inovação, desenvolvendo atividade de pesquisa
básica e aplicada, de desenvolvimento tecnológico, de ensino, de serviços de referência e de manutenção de
coleções científicas71. Para os dirigentes e pesquisadores do instituto, o laboratório é fruto de um longo processo de
construção e agregação de competências científicas, humanas e materiais, entre outras. O laboratório configurase ainda como uma estrutura organizacional com atribuições executivas nas áreas de planejamento, orçamento,
gestão de recursos humanos, cooperação técnica e captação de recursos para financiamento à pesquisa.
Nas duas últimas décadas, em um contexto de propagação das políticas neoliberais e de
internacionalização crescente da economia, observa-se uma tendência mundial em direção à reorganização
de institutos públicos de pesquisa. Busca-se, com isso, dar conta da maior complexidade, interdisciplinaridade
e do custo da pesquisa, bem como aumentar a capacidade de inovação, propiciando resultados práticos
para a sociedade com maior freqüência e impacto.
As mudanças na organização desses institutos têm sido orientadas por uma agenda política de modernização
do setor público, no país e no exterior, obedecendo a imperativos de eficiência e transparência.
A concepção de uma ciência usuária de procedimentos e normas que garantam confiabilidade ao processo
de pesquisa & desenvolvimento tecnológico insere-se nesse quadro mais amplo de gestão, ancorado em diversos
instrumentos de planejamento, monitoramento e avaliação. Entre esses instrumentos destaca-se o Sistema da
Qualidade, adotado em processos de gestão de instituições públicas e privadas, inclusive laboratórios e institutos
de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A necessidade de normalizar procedimentos para as “boas práticas de
laboratório72” orienta a adesão das instituições de pesquisa, em geral carentes de critérios e mecanismos comuns
que garantam a qualidade dos estudos e serviços. O comprometimento de laboratórios na implantação de um
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Instituto Oswaldo Cruz. Inovações gerenciais no IOC: avaliação de laboratórios de pesquisa e distribuição orçamentária por produtividade, 2006.
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Boas Práticas de Laboratório (BPL): é o sistema da qualidade que diz respeito à organização e às condições sob as quais os estudos em laboratório e campo
são planejados, realizados, monitorados, registrados, relatados e arquivados (Norma n. NIT-DICLA-028 – Critérios para o credenciamento de laboratório de
ensaio segundo os princípios das Boas Práticas de Laboratórios – BPL – aprovada em dez/2000 – INMETRO).
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Sistema de Gestão da Qualidade, por exemplo, pressupõe adesão às atividades de elaboração e implementação
de controle de documentos.
Na Fundação Oswaldo Cruz, a qualificação das estruturas de pesquisa e prestação de serviços em saúde,
formadas por algumas centenas de laboratórios, é um processo recente e ainda incipiente.
De forma distinta, os processos de incorporação dos procedimentos arquivísticos à cultura institucional
encontram-se disseminados há uma década e meia, ainda que restritos aos ambientes da administração e do
planejamento. A abordagem dos arquivos gerados pela atividade científica exige, por sua dimensão e complexidade,
um conjunto de decisões de ordem prática que deve estar ancorado na teoria e nos métodos da arquivologia, em
diálogo permanente com os produtores da ciência.
O tratamento dos arquivos gerados pela atividade científica deve ocupar lugar na pauta da arquivologia. Uma
análise preliminar dos elementos conceituais e metodológicos concebidos pelo conhecimento arquivístico com respeito
à gestão de documentos nos revela que os mesmos encontram-se impregnados dos pressupostos da pesquisa
histórica, da concepção de memória social. E, mais do que isso, estão embebidos de uma racionalidade técnica
alinhada às práticas empíricas de organização que se defrontam permanentemente com a realidade documental mais
complexa e levam a arquivologia a negar seus fundamentos, destituindo-a de um estatuto científico.

A arquivologia e os arquivos: história e perspectivas
A partir da última década do século XX, as reflexões sobre a arquivologia no plano internacional têm sido
marcadas pelas temáticas relacionadas ao impacto das denominadas novas tecnologias da informação e à sua
influência sobre a função da disciplina e dos seus profissionais no mundo globalizado. A emergência de novos
padrões de produção, uso e transferência de informações, associada a um quadro de profundas transformações
científicas e tecnológicas no sistema capitalista, trouxeram uma série de questões para a área. A proliferação dos
documentos eletrônicos nas instituições públicas e privadas problematiza a questão da confiabilidade desse tipo
de documento e, conseqüentemente, de seu gerenciamento arquivístico. No Brasil, também vivenciamos essa
tendência. Não menos importantes vêm sendo os esforços de grupos e profissionais de arquivos de vários países
sintonizados com as questões do mundo digital ou do “cenário catástrofe” anunciado, mas, sobretudo, cientes das
inúmeras possibilidades de renovação e revitalização dos estudos arquivísticos voltados à discussão de natureza
teórica, conceitual e metodológica. Nessa perspectiva, enquadram-se as análises de Luciana Duranti (1994a; 1994b;
1996). Preocupada em reconhecer os documentos contemporâneos gerados em meio eletrônico, como prova de
ação, a autora utiliza-se da diplomática com o olhar de um arquivista contemporâneo e resgata aspectos importantes
relacionados às características dos documentos de arquivo, dentre elas a autenticidade e a organicidade.
As práticas arquivísticas no âmbito internacional, e de forma especial no Brasil, tornaram o tratamento dos
arquivos algo distanciado da teoria. Relegada ao esquecimento, a teoria é eventualmente lembrada apenas para
reafirmar procedimentos técnicos que invariavelmente beberam nas fontes da biblioteconomia e/ou do chamado
bom senso. Essa constatação leva-nos a concordar com a afirmação de que “apesar da configuração teórica e da
formalização dos métodos que hoje ostenta, na qualidade de disciplina científica, a arquivologia continua sendo
vista como uma prática calcada na acumulação de experiências, onde cabe até mesmo o exercício do velho bom
senso, ou, se preferirmos, do chamado conhecimento tácito” (CAMARGO, 2000, p.2).
Para compreendermos melhor o quadro acima apontado, recorremos a alguns trabalhos que mergulharam
na reconstituição arqueológica da arquivologia73 e dos arquivos. A minuciosa pesquisa histórica realizada pelo grupo
de arquivistas portugueses74 revela-nos, por exemplo, a estreita relação estabelecida desde os seus primórdios
entre o conhecimento arquivístico, a administração e o poder público (FONSECA, 2005, p.30). Entretanto, é possível
identificarmos a inexistência de estudos que inter-relacionem a história dos arquivos e da arquivologia com seu
contexto histórico e administrativo (VIVAS MORENO, 2004, p.78).
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Em muitos países, predomina o uso do termo arquivística para identificar a disciplina. No Brasil, observa-se a coexistência dos conceitos de arquivologia e
arquivística. Para efeito deste projeto optamos pelo uso do primeiro, tomando como referência a definição adotada pelo Dicionário brasileiro de terminologia
arquivística (2005) do Arquivo Nacional: “Arquivologia: Disciplina que estuda as funções do arquivo e os princípios e técnicas a serem observadas na produção,
organização, guarda, preservação e utilização dos arquivos. Também chamada arquivística” (p.37).
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Ver SILVA, Armando M. da; RIBEIRO, Fernanda; RAMOS, Júlio; REAL, Manuel Luís. Arquivística. Teoria e prática de uma ciência da informação. Porto:
Afrontamento,1998, vol. 1.
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No plano internacional, verificamos um conjunto de tendências materializado no contexto das transformações
recentes da área. No final da década de 1990, foram divulgados os primeiros resultados de um amplo e rigoroso
programa de pesquisa realizado por um grupo de professores e pesquisadores da Universidade de Montreal
(COUTURE, MARTINEAU, DUCHARME, 1999), cujo eixo central era a questão da formação e do ensino da
arquivologia em todo o mundo.
A pesquisa em arquivologia tem lugar em condições particulares de multidisciplinariedade que envolve, entre
outras áreas, o records management, a história, a administração, as tecnologias da informação e o direito. Contudo,
esse aspecto não exclui a necessidade de uma pesquisa original, pois a mesma possui um objeto, uma finalidade
e um método que lhe são próprios. O objeto que a distingue das demais disciplinas é a informação registrada e
orgânica. Ao mesmo tempo, ela aplica métodos que lhe são particulares, tais como normas e critérios, os prazos de
conservação e as regras de seleção de documentos (COUTURE; MARTINEAU; DUCHARME, 1999, p.51-52).
Em seu estudo sobre a universidade e o ensino da arquivologia no Brasil, José Maria Jardim (1999) enumera
algumas tendências, das quais destacamos duas. A primeira refere-se à predominância de programas de formação
na universidade, assinalando o status acadêmico assumido pela disciplina. A segunda diz respeito às práticas
profissionais e à formação profissional que tendem a ser norteadas pela interdisciplinaridade, traço distintivo da
disciplina como campo do conhecimento. Assim, na medida em que a arquivologia deixa de ser considerada ciência
auxiliar da história ou da administração, e, por conseguinte, a ser vista como disciplina autônoma, acentua-se sua
interação com outros campos do conhecimento (JARDIM, 1999, p.36).
Os princípios essenciais e os elementos teóricos constitutivos da arquivologia nasceram na Europa
e na América do Norte a partir do século XIX. Nos países centrais, seu desenvolvimento estabeleceu-se,
como em tantas outras áreas, sobre a observação baseada na experiência, que desembocou na fixação
de princípios básicos. Estes, por sua vez, determinaram uma metodologia e uma linguagem próprias que
identifica e distingue a arquivologia de outras ciências e disciplinas afins (HEREDIA HERRERA, 1993, p.28).
Este conhecimento gerado no centro institucionalizou-se ao longo dos séculos XIX e XX em estruturas e
instituições, como universidades, conselhos, associações e periódicos. Esse “europocentrismo arquivístico”,
apesar do aparecimento de novos lugares de produção como Austrália e Canadá, ainda marca o cenário
científico e político da disciplina na atualidade.
No Brasil, ainda que de forma incipiente, surgiram, nos anos mais recentes, pesquisas arquivísticas em
programas de pós-graduação, quer nas áreas das ciências da informação e da história quer na da comunicação.
Ainda segundo Maria Odila Fonseca (2005, p.70), a década de 1990 pode ser caracterizada como um período
de consolidação da universidade como espaço político e acadêmico importante na configuração da disciplina.
Na última década, um dos aspectos representativos desse processo é a significativa ampliação dos cursos de
graduação em arquivologia75 e da produção acadêmica de dissertações, teses e livros.
Encontramo-nos ainda em um cenário marcado pela incipiência da pesquisa acadêmica e pela ausência
de periódicos especializados e editados de forma regular. Sem o fortalecimento da pesquisa, a docência torna-se,
no mínimo, limitada enquanto exercício crítico. Tende-se assim, a gerar elementos de uma cultura profissional na
qual o saber e o fazer são dicotomizados e o plano teórico secundarizado em detrimento das práticas. A fragilidade
da pesquisa gera o ‘mundo do receituário’, das fórmulas feitas, normas marcadas, muitas vezes, pelo tecnicismo e
por uma pretensa neutralidade. Sem a perspectiva crítica que a pesquisa sustenta como valor intrínseco, passa-se
a reificar conceitos, calcados em lacunas teóricas.

O laboratório: lugar de uma experiência social das ciências
Embora as ciências experimentais não sejam representativas da totalidade do campo científico, as estruturas
cognitivas nelas privilegiadas correspondem a uma experiência social bastante específica no contexto das ciências
modernas76. Dentre as estruturas a que se refere Isabelle Stangers (2002) está o laboratório, lugar que confere
sentido às normas de objetividade presentes na ciência moderna, presidida por um modelo de racionalidade que
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Hoje existem no país doze cursos de graduação em arquivologia, em universidades federais e estaduais.
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Ver Isabelle Stengers. A invenção das ciências modernas. Tradução de Max Altman, São Paulo: Ed. 34, 2002, p. 31.
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se constituiu a partir da revolução científica do século XVI e foi desenvolvido nos séculos seguintes, principalmente
no domínio das ciências naturais (SOUSA SANTOS, 2002).
No mesmo momento em que os arquivistas se confrontam com os materiais documentais produzidos
pela ciência moderna, sociólogos, antropólogos e historiadores da ciência evidenciam, há mais de três décadas, a
necessidade de penetrar no coração do laboratório para entender as atividades ali desenvolvidas e delimitar, assim,
a forma como a ciência se elabora, bem como compreender sua natureza e suas práticas (DEVRIESE, 1995).
Os questionamentos de arquivistas, de um lado, e de sociólogos e historiadores, de outro, são os mesmos
e podem ser resumidos na seguinte pergunta: como compreender a atividade científica? Embora não sejam da
mesma ordem, pois respondem a pressupostos teórico-metodológicos, práticas e tradições de campos disciplinares
distintos, valem também para os arquivistas, na medida em que estes, no desenvolvimento do tratamento dos
arquivos, podem reter um elenco de questões e explicações que os cientistas sociais oferecem sobre as ciências.
Longe de imprimirem sentido à abordagem arquivística dos arquivos e documentos gerados pela atividade científica,
essas explicações podem subsidiar a compreensão que buscamos para empreender o tratamento dos acervos e
garantir a organicidade dos mesmos.
O interesse pelos laboratórios biomédicos surgiu das novas perspectivas apontadas nos estudos
sociais da ciência, realizados nas áreas da história, da filosofia e da sociologia. A partir dos anos 70, etnógrafos
do laboratório começaram a observar as práticas experimentais, as quais, na ciência moderna, localizamse quase sempre, senão exclusivamente, em laboratórios. Seus estudos colocaram no centro das atenções
temas como a formação de conhecimento local e contingente, a importância da aquisição e da transmissão de
habilidades específicas, o papel das inscrições, e a impossibilidade de codificar – e, conseqüentemente, de
analisar e transcrever – a totalidade das tarefas dos cientistas. Vários dentre os novos “etnógrafos do laboratório”
observaram laboratórios biológicos, bioquímicos ou fisiológicos. Seus estudos consideravam os laboratórios
biomédicos como representativos da entidade geral “laboratório de ciência”, e não como um local específico
de afirmação de conhecimento ou de práticas. Eles permitiram, no entanto, a constituição de um corpo de
observações das práticas experimentais dos cientistas biomédicos (LÖWY, 1994, p.234).
Segundo Ilana Löwy (1994), os historiadores da ciência “pós-kuhnianos” (Galison, 1987; Holmes, 1987;
Gooding, Pinch & Scheffer, 1989; Starr, 1989) investigaram experimentos e voltaram-se para objetos tais como o
estudo de inscrições (notas de laboratório, projetos de pesquisa, representações gráficas, desenhos e fotografias),
instrumentos científicos, instrumentos de aferição, técnicas de calibragem e padronização, transmissão de
conhecimento e de habilidades tácitos e de culturas laboratoriais.
Para a abordagem da organização da ciência, no ambiente de domínio dos cientistas – o laboratório -, valemonos dos instrumentos conceituais da sociologia da ciência, em suas diferentes vertentes. Seja na linha inaugurada por
Robert Merton, seja na vertente dos estudos de laboratório, representada principalmente pelas pesquisas de Bruno
Latour. A sociologia da ciência, seja através das perspectivas latouriana e/ou mertoniana, fornece-nos elementos
cruciais para a compreensão da atividade científica e, conseqüentemente, incorpora ao trabalho do arquivista
parâmetros esclarecedores para o tratamento dos conjuntos documentais por ela gerados. A prática no laboratório
não está desvinculada dos aspectos relativos à organização da ciência como instituição, que ultrapassa as fronteiras
desse espaço específico. A caracterização da ciência enquanto atividade social pautada por normas consensuais que
orientam a ação de cientistas “desinteressados” não é incompatível com as representações da atividade científica
associadas a metáforas, tais como mercado, investidor e capital. A ambivalência do comportamento dos cientistas
permite-nos chegar a uma visão menos reducionista de seus interesses.
Nossa tarefa é compreender o que são e que funções cumprem as diferentes formas e registros documentais
da ciência, tratadas como parte de um todo orgânico que denominamos arquivo. Os cadernos de protocolo e os
artigos integram-se a esse conjunto, mas dividem com outros documentos funções próprias, e devem (ou podem)
ser conservados a título de prova e evidência como qualquer outro documento de arquivo.
Essas facetas – o microcosmo cotidiano da investigação e a ciência organizada institucionalmente, com
sua relação dinâmica no convívio entre os pares da comunidade e na sua interação com a sociedade – estarão
presentes nesses arquivos, em diferentes proporções, de acordo com as ações, os fatos e os eventos da trajetória
dos grupos e dos indivíduos, sempre conferindo-lhes algum sentido.
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Arquivos de instituições científicas: o problema e as abordagens
A presença de profissionais de arquivos no ambiente de produção dos conjuntos documentais gerados
pela investigação científica constitui-se em uma realidade ainda incipiente no cenário internacional. Para Odile
Welfelé (2004, p. 66), é necessário o intercâmbio entre os produtores (pesquisadores das ciências) e os arquivistas
formados neste campo, visto que a interação entre eles é prejudicada pelo desconhecimento, até mesmo pela
incompreensão total das necessidades, dos métodos de trabalho e dos desejos dos protagonistas.
A partir do final da década de 1980, surgiram na França os primeiros textos sobre os chamados “arquivos
científicos”77, muitos dos quais produzidos com base em experiências no tratamento de fundos documentais dos
estabelecimentos públicos e privados de pesquisa e ensino.
Na França, dentre as inúmeras iniciativas de identificação e preservação desses arquivos, destaca-se o
chamado Programa ARISC – Archives Issues des Sciences Contemporaines. Desenvolvido desde 1993, o ARISC
está voltado para a organização de um serviço de arquivo dentro dos laboratórios e empreende reflexões sobre
as modalidades da produção documental no curso da ciência contemporânea. Abrigado no Centro Nacional de
Pesquisa Científica (Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS)78, organismo que cobre todos os
campos da ciência e dispõe de estruturas descentralizadas, o programa permite abordar a administração central
da pesquisa, o funcionamento dos laboratórios, as estruturas intermediárias (as equipes de pesquisa) e se voltar
ainda para o degrau inicial: o pesquisador, o engenheiro ou o técnico.
Essas pesquisas dos arquivistas franceses, realizadas sobretudo a partir do Programa ARISC, procuram
ainda estudar as condições de produção documental nos laboratórios e refletir sobre novos modos de coleta e
conservação do trabalho científico.
Mas afinal o que os franceses chamam de arquivos científicos? Eles entendem por arquivos científicos todas
as fontes arquivísticas que permitem estudar a evolução das políticas de pesquisa e de ensino científicos, a evolução
desta ou daquela disciplina ou ainda o papel deste ou daquele cientista no desenvolvimento do conhecimento79.
Nas instituições, as atividades científicas são expressas especialmente nas funções de pesquisa e/ou
ensino. Elas existem para operar o processo científico, que passa pelas bancadas dos laboratórios, grupos de
pesquisa, salas de aula, congressos, comitês científicos, gabinetes ministeriais e conselhos financiadores.
Segundo Welfelé (1999, p. 109), o elo perdido da corrente que opera a integração das esferas institucional
e pessoal é o laboratório. De acordo com a autora, é nos arquivos de laboratório que encontramos os materiais
documentais da ciência, e é lá que a ciência se elabora e se transforma. Os laboratórios possuem características
comuns em qualquer campo do conhecimento científico. São concebidos, criados, adquirem uma estrutura material,
prédios e equipamentos, e uma autoridade hierárquica, o chefe ou diretor. São ainda povoados por cientistas que
conduzem suas atividades de investigação, interagindo com os organismos superiores, as instituições de ensino e
as entidades associativas (BARBAT, 1999, p. 132).
Qual a relação entre arquivos pessoais de cientistas e arquivos de laboratório? Para Thérese Charmasson
(1999), os primeiros assemelham-se, confundem-se com os arquivos de laboratório, especialmente onde seus titulares
exerceram ou exercem funções de chefes, líderes de grupos. Até o início da década de 1970, era difícil distinguir os
papéis do laboratório daqueles de seu fundador, mentor, responsável por sua concepção como centro de atração dos
inúmeros professores, pesquisadores e estudantes. Daí em diante, alterou-se o funcionamento da ciência, desaparecendo
lentamente a figura do chefe ou “patrão” – em alguns casos, o fundador de disciplina – que imprimia uma marca única
sobre os trabalhos de seus colaboradores, também agentes produtores dos materiais documentais da ciência.
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Ana Maria Camargo (2006) refuta o atributo científico quando aplicado ao arquivo, por considerar a expressão inadequada. Para a autora, não é possível definir
um arquivo como literário, artístico, ou repressivo, porque estas qualidades só se aplicam a ele por contaminação. Dessa forma, melhor seria nos referirmos aos
“arquivos de interesse para a ciência ou para a história da ciência” (CAMARGO, 2006, p.13). Cabe, portanto, considerarmos que não existem arquivos científicos,
mas sim de instituições científicas, públicas ou privadas, que possuam estreita relação com as diversas dimensões dessa atividade humana.
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Entre os estabelecimentos integrantes da estrutura de pesquisa do país, com iniciativas de preservação de arquivos, destacam-se, além do CNRS, o Instituto
Pasteur, o Museu de História Natural, o Centro de Pesquisa em História da Ciência e da Técnica e a Academia de Ciências. Vale destacar também o Serviço de
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Essa definição é ampla e permite distinguir três categorias de arquivos científicos (CHARMASSON, 1999): (1) são os documentos dos estabelecimentos de
pesquisa e ensino, que na França encontram-se nos arquivos ministeriais e permitem estudar de maneira ampla o planejamento e a gestão das políticas públicas
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das sociedades e associações científicas, como as academias de ciências, locais privilegiados da “militância” dos savants desde o final do século XVIII na Europa.
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Esse novo formato, baseado no funcionamento de grandes equipes repletas de especialistas, muitas
vezes dispersas, trabalhando sobre objetos de pesquisa complexos, dependendo de uma programação que
se renova muito rapidamente, marcou o advento da big science. Com ela, saiu de cena a personalização do
trabalho científico. Para os autores do guia norte-americano (HAAS; SAMUELS; SIMMONS, 1985, p.21-22)
destinado a auxiliar os arquivistas na avaliação de documentos da ciência & tecnologia, a big-science do pósguerra caracterizou-se por grandes projetos interdisciplinares, por equipes de pesquisadores e pela integração
da ciência & tecnologia em instituições acadêmicas e industriais, governamentais e privadas. Ao mesmo tempo,
é possível afirmar que as equipes de pesquisa ainda são organizadas para trabalhar em um projeto específico,
geralmente administrado por um cientista, conhecido como “investigador principal”.
Uma segunda vertente, de tradição norte-americana, expressa-se nos trabalhos de Helen Samuels
(1985; 1995). Diferentemente da linha francesa, ela avança na proposição de um método de classificação que
denomina “análise funcional institucional”, coloca a avaliação como um problema central da arquivística e demonstra
preocupação com as “ações de documentação”80 da ciência & tecnologia contemporânea, aspecto este também
objeto de atenção dos estudos franceses.
Ao lado de Joan Hass e Barbara Simmons, Samuels desenvolveu um estudo81 que teve como base de
referência o Massachusetts Institute of Tecnology (MIT) e resultou no manual Appraising the records of modern
science and tecnology: a guide. Neste trabalho, são detalhados os resultados de um extenso projeto de identificação
e sistematização das atividades de ciência e tecnologia e dos documentos por elas gerados. Tendo como objeto os
documentos de arquivo gerados pela atividade científica contemporânea, esse estudo discute, ao mesmo tempo,
as intervenções que a arquivística pretende introduzir nos locais – os laboratórios – onde se realiza esta atividade.
Portanto, esse manual está inserido no debate gerado pelo entendimento dos laboratórios como lugares da produção
e acumulação de arquivos institucionais, mas, ao mesmo tempo, historicamente marcados pela presença do cientista,
do pesquisador líder de equipes e propenso a estabelecer a ‘pessoalização’ de acervos gerados nestes ambientes.
Os estudos de Helen Samuels82, por outro lado, apresentam uma preocupação em definir primeiramente as grandes
funções das instituições acadêmicas onde atuam os cientistas. Para ela (1995, p.18-19), embora muitas vezes apresentem
estruturas voláteis, essas instituições dispõem de “padrões de funções” bem definidos.
No Brasil, ainda existem poucos estudos sobre os arquivos gerados pela atividade científica (SANTOS, 2002; MAST,
2006; SILVA, 2007). Dentre eles podemos destacar a pesquisa de Verônica Martins de Brito (2002) que tem por objetivo abordar
o tema de memória científica e tecnológica e sua preservação no contexto institucional da Fiocruz, a partir das concepções,
práticas e intenções de um grupo de pesquisadores entrevistados para o estudo. Partindo do conceito de “memória científica,
no qual os arquivos constituem o núcleo central, para dialogar com os textos da literatura francesa e norte-americana, Verônica
Martins de Brito realiza, ao mesmo tempo, um importante inventário de diversos aspectos relacionados ao pensamento dos
cientistas sobre os registros que eles produzam e a gestão documental que as instituições poderiam implementar.
Nos anos mais recentes, a questão dos arquivos gerados pelas atividades científicas vem ganhando destaque,
na medida em que se ampliam os projetos e iniciativas voltadas à preservação, à organização e à difusão dos acervos de
instituições de ciência e tecnologia83.
O objetivo do estudo de Maria Celina de Mello e Silva (2007) foi analisar a relação dos cientistas com os documentos
produzidos nos laboratórios científicos e tecnológicos, com vistas a buscar elementos para a elaboração de um programa de
preservação de arquivos de ciência & tecnologia. Um amplo levantamento, por meio de entrevistas realizadas nos laboratórios
dos institutos de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia84 no Rio de Janeiro, permitiu a autora realizar o primeiro
trabalho sistemático de conhecimento da realidade documental da área. Além disso, ela aprofunda um conjunto de questões
relacionadas às fronteiras da dimensão pessoal e institucional presente na produção e acumulação desses documentos e a visão
dos cientistas sobre sua importância para a preservação de uma memória científica articulada a um programa de preservação.
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Para Ana Maria Camargo (2006), a estratégia da documentação consistiria numa espécie de mapeamento das instituições ativas, com o duplo propósito de
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A implantação de programas de gestão de documentos e a conseqüente elaboração e aplicação dos
instrumentos técnicos centrais, como planos de classificação e tabelas de temporalidade e destinação, vêm ocorrendo
de forma progressiva em inúmeras instituições públicas do país. Longe ainda de expressar uma adoção clara de
políticas públicas direcionadas para a administração dos arquivos, estes programas tendem a ampliar a cobertura
de massas documentais sob intervenção de práticas arquivísticas mais ou menos consagradas e, ao mesmo tempo,
desencadear discussões conceituais e metodológicas. Contudo, essas iniciativas ainda encontram um quadro onde
predominam “os arquivos (in)visíveis” definidos por Jardim (1999). Arquivistas e demais profissionais depararam-se,
desde sempre, com situações crônicas resultantes da ausência de gerenciamento e sistematização nos processos
de tratamento, guarda e uso dos conjuntos documentais produzidos e acumulados. As instituições científicas, como
as universidades85 e os institutos de pesquisa, não escapam à regra.
Para interferir no cenário acima apontado e provocar as transformações necessárias, podemos identificar o
surgimento de projetos de gestão de documentos e de sistemas de arquivos em instituições científicas com o objetivo
de articular os aspectos de gestão de documentos com as áreas de memória, administração e informação científica
no que diz respeito ao conjunto da instituição, ao cotidiano de suas unidades, departamentos, e laboratórios.
A atividade de pesquisa produz papel, claro, e este é o seu objetivo prioritário (WELFELÉ, 2004, p.67).
Entretanto, produz também muitas outras coisas: culturas de células sobre plaquetas, coleções (de insetos,
genótipos etc). máquinas-ferramentas, protótipos, bases de dados, mapas, gráficos, animais e filmes. Todavia,
uma parcela considerável dos cientistas só considera como documento digno de conservação o resultado
de seu trabalho sob a forma da separata. Esta é, muito freqüentemente, o único documento acessível ao
arquivista no laboratório, o único que escapa de repetidas destruições. A publicação final dos resultados ainda
é o único testemunho e a única compilação de informações que adquire estatuto de documento de referência,
até mesmo de arquivo de laboratório (2004, p.69).
O objetivo da preservação visado pelo cientista é sempre o uso científico. O valor que, para ele, justifica
o esforço da conservação é o interesse científico. Caso a pesquisa seja finalizada e dê lugar a outras pesquisas,
serão guardados somente os elementos que permitem a continuidade do trabalho (2004, p.70).
Mas para os arquivistas a abordagem deve ser mais ampla. Para tanto devemos conhecer as atividades e
as tipologias documentais geradas pelas instituições científicas.
Sem adotar uma concepção que define a priori o laboratório como um lugar onde se conservam documentos
com valor histórico ou permanente, e que adquirem este status por um gesto de interpretação do historiador,
acreditamos que a identificação das atividades e seus respectivos documentos garantem um processo de avaliação
capaz de conferir sentido pleno ao arquivo e a esta função arquivística.
Nos dias atuais, em que condições são produzidos e preservados os documentos resultantes da atividade
científica? Sob que critérios são mantidos ou eliminados esses registros? É possível afirmar que o material
documental acumulado por um grupo de cientistas no seu trabalho de investigação tem valor para a história da
ciência? Os cadernos de laboratório ou protocolos de pesquisa, por exemplo, seriam elementos fundamentais
para a compreensão do percurso cotidiano de uma investigação? Os registros documentais gerados pela atividade
científica são passíveis de regulação ou soluções normativas? Como compreender a criação científica, sem reter os
inúmeros documentos produzidos no processo de experimentações e testes? Como é possível organizar arquivos
de instituições e de profissionais da ciência, sem conhecer o que é a ciência, como se organiza e o que fazem
os cientistas? Essas e outras indagações servirão como fio condutor das entrevistas86 que realizaremos com um
conjunto de pesquisadores, técnicos e alunos de pós-graduação do Instituto Oswaldo Cruz.
Para dar conta destas e de outras perguntas, identificamos o caderno de protocolo de pesquisa como o tipo
documental que nos possibilita empreender uma reflexão sobre as práticas da atividade científica no laboratório e os
diversos aspectos relacionados à sua característica como documento de arquivo, seu uso corrente no laboratório e
seu valor presumível como fonte de pesquisa para a história da ciência.

85

Estudo crítico dos programas de gestão de arquivos implementados nas universidades brasileiras foi realizado por Vilma Madeira dos Santos em Brazilian
universities and the management of archives: in search of a new approach. Liverpool: University of Liverpool, 1998. 208 p. (Tese de doutorado em arquivologia).
86

A metodologia utilizada no estudo foi a aplicação de um questionário, por meio de entrevista, aos pesquisadores, técnicos e alunos do laboratório de Genômica
Funcional e Bioinformática do Instituto Oswaldo Cruz.
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Gestão de documentos:
ciclo vital e documento em meio digital
Denise Almeida Silva
Johanna Smit

Abstract
Records management: life cycle of documents and digital records
The analysis of the concept of records management present in Brazilian dictionaries and archival laws in the
beginning of the 90s shows the influence of the American archival tradition by definitions that consider only the
procedures and technical operations related to current records centers, disregarding the historical archives.
The procedures and goals of records management are different between distinct moments of the life cycle,
however it is impossible to assert that there is no use for records management in historical archives, since the
records have to be organized, preserved and retrieved, even though an administrative purpose is no longer
aimed for. The concern about the long-term preservation of digital documents reinforces the concept that
records management has to be present in all stages of the life cycle of documents. The fast technological
obsolescence associated with the interrelation of information systems (institutional and governmental), running
on different technological platforms and software packages often replaced by newer ones incompatible with
the older ones, place the maintenance of digital records’ archival permanence in an awkward position. Brazilian
and international studies summarize the precautions that have to be observed from the production of digital
documents on, aiming at the maintenance of archival permanence of long-term documents, which in a near
future will inhabit historical archives.
Keywords: digital records; life cycle; historical archives.

Pensar nos documentos permanentes dos arquivos universitários é saber-lhes compostos por documentos
administrativos e documentos acadêmicos produzidos/acumulados para viabilizar atividades e servir como prova
de sua execução uma instituição universitária.
Para que uma universidade funcione são necessários mais do que a produção e o recebimento de
documentos, é necessário que os documentos tramitem e cheguem de um setor ao outro e a quem de direito; que
possam ser lidos e interpretados pelas pessoas; que sejam organizados para que sejam facilmente recuperados;
que possam ser avaliados e tenham sua temporalidade respeitada; que sejam conservados além de terem sua
autenticidade preservada e resguardarem, desta forma, seu valor de prova.
Este conjunto de ações pelas quais passam os documentos, envolvem, no âmbito das universidades,
pessoas necessariamente ligadas à administração, como por exemplo: reitor, professores, diretores, técnicoadministrativos, auxiliares administrativos, entre outras pessoas.
Estes documentos podem servir para a realização de atividades administrativas ou acadêmicas. Para o
cumprimento das atividades administrativas o seguinte processo pode ser exemplificado: a secretaria produz um
documento a pedido do coordenador que assina o documento, que é remetido ao diretor de um departamento,
que introduz um despacho e envia, por meio de um auxiliar administrativo, este documento para ciência de seus
subordinados, que, consequentemente, tomam as providências solicitadas no documento; enfim, muitas vezes,
o documento produzido para viabilizar uma atividade, pode passar por diferentes esferas administrativas. Para a
realização de atividades acadêmicas, uma exemplificação possível é a do professor que, ao realizar uma pesquisa,
produz registros que documentam seus levantamentos, como os cadernos de campo, e que servem como base
para a elaboração de relatórios e publicações de sua área.
Para os arquivos universitários, atividades administrativas e acadêmicas estão imbricadas, pois apesar
da aparente separação, uma viabiliza a outra: a emissão de um diploma, além de comprovar o cumprimento das
atividades acadêmicas por parte do aluno e demonstrar por parte da instituição o cumprimento de uma atividadefim, que é o ensino, necessita do apoio administrativo para serem realizadas.
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Assim, para que as atividades de uma universidade se concretizem são necessárias ações que vão desde
a produção/recebimento de um documento, classificação do documento, passando por trâmites, interpretações,
tomadas de decisões, no intuito de viabilizar e atribuir autenticidade ao documento pela regularidade dos
procedimentos pelos quais passam. Quanto mais claros os caminhos que os documentos devem percorrer, mais
facilmente estas ações se efetivam. É neste ponto que passamos a nos referir à gestão de documentos.

Gestão de documentos - conceitos
Mas em uma universidade a quem pertence à responsabilidade da gestão de documentos? Ao arquivo.
Aprimorar ou implantar a gestão de documentos em uma instituição é antes de tudo considerar o caráter propulsor
que o arquivo possui neste processo. Sendo caracterizado como a atividade-meio de uma instituição, assim como
os demais setores que compõem a universidade, o arquivo deve se fazer presente mostrando seus pontos críticos
e suas assertivas enquanto parte integrante de um todo87. A gestão de documentos é uma forma do arquivo revelar
sua importância para a instituição, especialmente quando se encontra na situação peculiar de ser um arquivo
universitário, onde a prática administrativa é tão próxima da geração de conhecimento. É a gestão de documentos
que permite uma visão ampliada da atuação do arquivo em uma universidade.
Refletindo sobre “gestão de documentos”, as definições de dicionário arquivísticos, possivelmente
influenciados pela tradição norte-americana, para a expressão “gestão de documentos”, consideraram apenas
procedimentos e operações técnicas nas fases corrente e intermediária, desconsiderando a fase permanente
dos arquivos. Publicações nacionais mais recentes ainda incorporam este conceito, mesmo existindo algumas
exceções no que se refere à legislação.
No quadro 1 , foram sistematizados, a título de exemplo, definições retiradas de dicionários arquivísticos
nacionais das décadas de 1990 e 2000, permitindo a comparação do conceito “gestão de documentos”:88

Quadro 1. Definição de “gestão de documentos” em dicionários
arquivísticos nacionais
Dicionário

Definição

Associação dos
Arquivistas Brasileiros
(1990, p. 55)

Conjunto de medidas e rotinas visando à racionalização e eficiência na criação,
manutenção, uso primário e avaliação de documentos de arquivo.

Camargo e Bellotto
(1996, p. 41)

Conjunto de medidas e rotinas visando à racionalização e eficiência da criação,
tramitação, classificação, uso primário e avaliação de arquivos.

Arquivo Nacional
(2005, p. 100)

Conjunto de operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação
e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando sua
eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Também referida como
administração de documentos.

Cunha e Cavalcanti
(2008)88

Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação,
uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária,
visando à sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente.; administração
de documentos, gerência de documentos. Gestão de documentos de arquivos
correntes, processamento técnico.

Percebe-se na comparação, que as obras arquivísticas mais recentes refletem os conceitos elaborados
na década de 1990, não introduzindo na gestão de documentos os arquivos permanentes, reforçando, ao menos
conceitualmente, a idéia de separação entre arquivos administrativos e arquivos permanentes.

87

No caso das universidades públicas, este todo é representado pela Administração Pública.

88

Este dicionário não é exclusivamente arquivístico, abrangendo também a biblioteconomia. Contudo, a definição dos verbetes vem acompanhada da sigla da
área em que são utilizados e aqui somente mencionamos a definição referente à arquivística.

128

Quanto à legislação nacional referente à gestão de documentos, o quadro 2, permite exemplificar os
conceitos adotados e que acentuam a idéia de que a gestão de documentos é algo que não ocorre nos arquivos
permanentes apesar de ser observado na legislação mais atual que a gestão de documentos é estendida aos
arquivos permanentes ao se considerar procedimentos como arquivamento e reprodução em sua definição:

Quadro 2. Exemplos de definições de “gestão de documentos”
presentes na legislação nacional
Legislação

Definição

Lei 8.159, de 08 de janeiro Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação,
de 1991, art. 3o. (Brasil, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária,
1991)
visando à sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente
Resolução no. 1,
18/10/1995, art. 1º,
parágrafo 1º. (CONARQ,
1995)

Considera-se gestão de documentos o planejamento e o controle das atividades
técnicas relacionadas à produção, classificação, tramitação, uso, arquivamento,
avaliação, e seleção dos documentos de arquivo, em fase corrente e intermediária,
visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente.

Decreto 48.897, de
27/08/2004, art. 8º. (SÃO
PAULO, 2004).

Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas
referentes à sua produção, classificação, avaliação, tramitação, uso, arquivamento e
reprodução, que assegura a racionalização e a eficiência dos arquivos

Os procedimentos e objetivos relacionados aos documentos são diferentes nas fases do Ciclo Vital89, mas isto
não implica dizer que não há gestão de documentos na fase permanente dos arquivos, uma vez que os documentos
precisam ser organizados, conservados, recuperados para outros fins, mesmo que este fim não seja administrativo.
Considerar a gestão de documentos nos moldes dos arquivistas canadenses Rosseau e Couture (1998) é
romper com a idéia de separação de responsabilidades sobre os documentos e delegar ao arquivo uma participação
mais atuante na instituição. Os autores sustentam que estando os documentos em sua fase ativa (corrente), semiativa (intermediária) ou inativa (permanente) eles pertencem à arquivística integrada, que se ocupa ao mesmo tempo
de documentos de valores primários e secundários. Ao se considerar o documento de valor primário e secundário
está se falando em “gestão de documentos”. Esta expressão é rechaçada por Rosseau e Couture (1994) por estar
vinculada aos procedimentos administrativos, contudo, neste texto é proposta a ampliação do conceito de gestão
de documentos para um sentido mais abrangente que abarque todas as fases dos documentos. Assim, sendo a
gestão de documentos um conjunto de procedimentos e operações técnicas visando à racionalização de rotinas e
procedimentos, ela incorpora todas as fases do Ciclo Vital dos documentos, isto é, ela deve englobar os arquivos
correntes, intermediários e permanentes. Nas palavras de Heredia Herrera (1998, p. 35): “podemos concluir que a
gestão documental é única, é função arquivística e como tal corresponde aos arquivistas”.
Entendemos que as idades dos documentos não possuem limites rígidos, mas permeáveis entre si. A
abordagem que define que o documento de fase corrente é frequentemente utilizado, e que por este motivo deve
estar localizado próximo ao seu produtor, facilita o entendimento do Ciclo Vital dos documentos, mas torna-se
equivocada se considerar que é o tipo de uso e não a freqüência de uso que define a fase do documento. Há
documentos que nascem para controle (registro de nascimento, óbito), contudo seu uso não é freqüente, e seu valor
ainda permanece vinculado às causas de sua criação, portanto, seu valor informativo lhe atribui características de
documento de fase corrente. Há documentos que nascem com valor permanente, mas que podem sofrer alterações
ao longo do tempo e que podem ser freqüentemente consultados para apoiar decisões e esclarecer dúvidas, como
as consolidações de textos legais, por exemplo, a CLT – Consolidação de Leis do Trabalho90.

89

O Ciclo Vital engloba as fases pelas quais passam os documentos arquivísticos. As fases, ou ainda, idades dos documentos são três: corrente, intermediária e
permanente. Dependendo do valor informativo do documento ele pode passar por uma, duas ou pelas três fases do Ciclo Vital.
90

Consolidação das Leis do Trabalho - Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 – Diário Oficial da União (DOU) de 09/08/1943. Últimas atualizações: Lei nº
11.788, de 25-09-2008, DOU 26/09/2008; Lei nº 11.648, de 31-03-2008, DOU 31/03/2008; Lei nº 11.644 de 10-06-2008, DOU 11/03/2008; Lei nº 11.496, de 22-062007, DOU 25/06/2007; Lei nº 11.495, de 22-06-2007, DOU 25/06/2007; Lei nº 11.457, de 16-03-2007, DOU 19/03/2007; Lei Complementar nº 123, de 14-12-2006 DOU 15/12/2006; Lei nº 11.304, de 11-05-2006 - DOU 12/05/2006; Lei nº 11.295, de 09-05-2006 - DOU 10-05-2006; Lei nº 11.180, de 23-09-2005, DOU 26-09-2005.
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Schellenberg (2006, p.68), mesmo diferenciando documentos administrativos de documentos de arquivo
(documentos permanentes), já atentava para o fato da administração de arquivos ter de se preocupar com todo o ciclo
de vida dos documentos, utilizando a expressão “controle de natalidade” no campo da administração de arquivos
correntes para limitar a criação de documentos e colaborar com a determinação do destino dos documentos. Essa
discussão, iniciada por Schellenberg, continua atual ao se pensar na adoção dos meios informáticos que otimizam
o tempo e são capazes de processar grandes volumes informacionais.
Para os arquivos universitários, a gestão de documentos em seu entendimento mais amplo, que engloba
desde a produção/recebimento de um documento à sua preservação no arquivo permanente, é fundamental, pois
potencializa a atribuição de autenticidade aos documentos que se relacionam num contexto peculiar que mescla a
geração de conhecimento e a administração, e que têm por finalidade espelhar as atividades da universidade.
Considerando-se esta singularidade, ainda é possível problematizá-la ao se inserir a questão das
transformações tecnológicas na produção de documentos. Com a introdução e as constantes renovações dos
meios informatizados nas atividades acadêmicas e administrativas, novas formas de confeccionar e transmitir
um documento surgem, como também novos meios para sua organização e recuperação são implementados. Se
grande parte dos documentos nasce, tramita e é mantida em meio digital, sua consulta necessitará de um meio
intermediário, representado pelo computador, para o seu acesso. Diante deste cenário, reforça-se o sentido de que
a gestão de documentos deve estar presente em todo o Ciclo Vital dos documentos.

Gestão de documentos no meio digital
A utilização da informática, para otimizar e aprimorar atividades, colocou para o meio arquivístico novos
desafios relacionados ao documento em meio digital91. Questões relacionadas ao valor legal, aos aspectos de
fidedignidade e autenticidade e à longevidade dos documentos ganharam destaque nas discussões da área, em
nível nacional e internacional.
Considerando-se a inserção da informática no cotidiano administrativo torna-se possível visualizar de forma
mais ampla a gestão de documentos, uma vez que se tende a padronizar a criação de um documento, permitir o
controle de seu trâmite e pensar na preservação destes documentos em meio digital.
O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação (TIC) incide diretamente nas formas de
acesso e difusão dos estoques informacionais. Se, por um lado, para os arquivos abriu-se um horizonte de possibilidades
ao poder ofertar com rapidez e eficiência as informações das quais necessitam a administração e a sociedade, por
outro lado, as TIC trouxeram à comunidade arquivística preocupações relativas à preservação do documento em
meio digital, uma vez que os elementos necessários para a leitura de suas informações, como hardware e software,
são freqüentemente substituídos por novas versões nem sempre compatíveis com as anteriores, ocasionando a
perda parcial ou total daquele registro e, conseqüentemente, a possibilidade de acesso ao seu conteúdo. Pensar que
documentos referentes às pesquisas acadêmicas e às atividades administrativas podem ter seu acesso impossibilitado
devido à obsolescência de hardware e software, como também pela instabilidade inerente ao documento em meio
digital, mobilizam a comunidade arquivística para a busca de soluções para estas questões, como demonstram
iniciativas arquivísticas, como por exemplo, o Projeto InterPARES, o MoReq e o e-ARQ Brasil.

Gestão de documentos e a preservação em meio digital
Para compreender o conceito de gestão de documentos adotado por estas iniciativas relacionadas à
preservação do documento em meio digital, estes estudos foram por nós contextualizados:
- O projeto InterPARES92, nascido em decorrência do projeto liderado pela University of British Columbia
(UBC), iniciou-se em 1999, com o objetivo de desenvolver teorias e métodos para a preservação da autenticidade
91

Por não haver um consenso entre autores nacionais e internacionais sobre o termo para designar os documentos existentes em computadores e
percebendo-se ainda as dificuldades impostas pela tradução do termo, para fins deste texto, optou-se por utilizar o termo “documento em meio digital” por
parecer, no momento, o mais adequado. Seu significado é: documento fixado por meio de uma seqüência de bits, ou seja, cadeias de “0” e “1”, que equivalem
tanto aos impulsos elétricos quanto à configuração que o documento assume ao ser acessado. As particularidades dos termos foram aprofundadas em
dissertação de mestrado recentemente defendida (SILVA, 2009).
92

As informações relativas ao contexto de realização do projeto InterPARES encontram-se no endereço:<http://www.interpares.org>. Acesso em: 18 mar. 2008.
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de documentos criados ou mantidos em bases de dados ou sistemas administrativos. Em seu decorrer, já em sua
segunda fase, iniciada em 2002 e finalizada em 2006, o projeto foi acrescido de questões relacionadas ao ciclo
de vida dos documentos – desde a criação à preservação permanente – focado especialmente em documentos
produzidos em ambientes digitais complexos como artístico ou científico – entendidos aqui como documentos
que possuem áudio, vídeo, links para outros documentos - e nas atividades governamentais em ambientes
eletrônicos. Em 2007, foi iniciada a terceira fase do projeto com a proposta de colocar em prática teorias e
metodologias que foram desenvolvidas nas fases anteriores do projeto. A direção geral desta última fase é
financiada pela Canada’s Social Science and Humanities Research Council - University Research Alliances
Grant e foram formados 14 grupos de trabalho que procurarão implantar as recomendações do projeto em
instituições de seus países93.
Para os estudos do projeto InterPARES, no que se refere à publicação analisada94, de autoria de Luciana
Duranti, as questões diplomáticas serviram como base para definir o controle da preservação de documentos
de acordo com três fatores: a necessidade de observar princípios, normas e técnicas arquivísticas; o estado da
arte da tecnologia da informação como fator limitante da preservação; e os critérios e normas das instituições.
Foram formados quatro grupos para abordar questões referentes à autenticidade, à avaliação, à conservação e à
elaboração de estratégias para a conservação a longo prazo dos documentos em meio digital. A partir dos estudos
do grupo de trabalho sobre a autenticidade, o InterPARES salienta a importância dos metadados95 para a garantia
da autenticidade, indicando que é a instituição quem deve determinar os metadados dos quais necessita para a
preservação de documentos autênticos ao longos dos anos.
Assim, percebe-se que há uma preocupação com a preservação das características arquivísticas dos
documentos em todas as suas idades
- O MoReq foi desenvolvido por uma consultoria do Reino Unido, a Cornwell Affiliates plc resultado de
uma demanda da Comissão Européia por uma maior cooperação relativa à gestão de documentos de arquivos
eletrônicos96 através do ERMS – Eletronic Records Management System – equivalente a um SGAE - Sistema
de Gestão de Arquivos Eletrônicos - SGAE. Sendo os requisitos do MoReq traduzidos para o idioma dos países
participantes97, para este trabalho foram utilizadas a publicação original em inglês (EC/IDA, 2001) e a tradução para
o português das publicações do Programa SIADE (IAN/TT e II, 2000 e 2002).
As especificações que descrevem o MoReq foram finalizadas em 2001 e elaboradas para serem
aplicáveis tanto em organizações dos setores públicos quanto setores privados que pretendam implantar um
SGAE ou avaliar a capacidade do SGAE que utilizam. Os requisitos são válidos para tratar a gestão eletrônica
de documentos de arquivo em meio digital como documentos de arquivos tradicionais98, contudo questões
relacionadas à digitalização e outros meios de produção de documentos de arquivo em meio digital não fazem
parte do âmbito da especificação (EC/IDA, 2001, p.1).
Os requisitos MoReq, para elaboração de um SGAE, englobam: Plano de Classificação; Controles e
Segurança; Retenção e Destino; Captura de Documentos de Arquivo; Referenciação; Pesquisa Recuperação e
Apresentação; Funções Administrativas; Requisitos não funcionais; Requisitos de Meta-informação. Portanto, estes
requisitos abarcam desde a criação/captura99 de um documento em um sistema informatizados, as suas formas de
recuperação em qualquer uma das fases do Ciclo Vital do documento.
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Dentre estes países fazem parte África, Brasil, Canadá, Catalunha, China, Cingapura, Coréia, Holanda, Bélgica, Itália, Malásia, México, Noruega, Reino Unido,
Irlanda e Turquia.
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DURANTI, Luciana. La conservación a largo plazo de documentos electrónicos autênticos: halazgos del proyeto Interpares. Cartagena: Consejalía de
Cultura, 2005.
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Ao nosso ver, no meio digital os metadados devem dotar o documento de um contexto arquivístico e um contexto tecnológico, cujas informações possibilitem a
preservação do acesso, a reconstituição autêntica e fidedigna e as características arquivísticas do documento a que se refere.
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De acordo com o Glossário das especificações MoReq (EC/IDA, 2001, p.104), a definição de documento de arquivo eletrônico é: “um documento de arquivo
que se encontra em formato eletrônico”.
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Deste projeto também fez parte um grupo multinacional formado por especialistas em gestão de arquivos da Inglaterra, Alemanha, França, Hungria, Itália,
Portugal, Rússia, Eslovênia e Espanha.
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De acordo com a terminologia das especificações MoReq (EC/IDA, 2001, p. 104), a definição de documento de arquivo tradicional é aquele que se encontra
em formato não eletrônico e que por isso não pode ser armazenado num sistema informático (documento de arquivo em suporte de papel, microforma, fita
magnética, etc.)
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O termo “captura”, utilizado na área de informática, vem sendo utilizado pela área de arquivos ao se referir a sistemas informatizados que controlam a gestão
de documentos em meio digital. Neste sentido, entende-se por “captura” de documentos a incorporação de um documento em meio digital a um sistema.
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Nota-se na descrição destes requisitos a preocupação com a validação e controle dos metadados existentes
para os documentos que farão parte de um SGAE.
- No Brasil, o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), por meio da Câmara Técnica de Documentos
Eletrônicos (CTDE), elaborou o Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística e
Documentos denominado e-ARQ Brasil, tendo sua primeira versão publicada em Dezembro de 2006.
Tomando como exemplo projetos internacionais ligados ao documento em meio digital, como as
recomendações do projeto InterPARES e a especificação dos requisitos MoReq, a elaboração do e-ARQ
Brasil mostrou-se um esforço no sentido de incorporar as discussões arquivísticas contemporâneas ao
cenário arquivístico nacional.
Os objetivos do e-ARQ Brasil são enunciados da seguinte maneira:
- orientar a implantação da gestão arquivística de documentos arquivísticos digitais
e não digitais;
- fornecer especificações técnicas e funcionais, além de metadados, para orientar a
aquisição e/ou a especificação de sistemas informatizados de gestão arquivística de
documentos (CONARQ, 2006, p. 8).
O e-ARQ Brasil está dividido em duas partes: na primeira procurou-se definir os conceitos e termos para
facilitar a compreensão das especificações de requisitos para a avaliação ou implantação um SIGAD - e ainda
ressaltar a importância da adoção de uma política de gestão de documentos e as responsabilidades que estão
envolvidas. Já a segunda parte trata propriamente das especificações de requisitos para o SIGAD, possui um
preâmbulo para posterior apresentação dos requisitos que se dividem em organização dos documentos, produção,
tramitação, captura, destinação, recuperação da informação, segurança, armazenamento, preservação, funções
administrativas e técnicas e requisitos adicionais.
Ainda para a preservação dos documentos em meio digital, a CTDE colocou para consulta pública,
até março de 2009, os metadados do e-ARQ Brasil, reforçando a importância que os metadados possuem ao
longo de toda a gestão de documentos.
Da mesma forma como o projeto InterPARES e o MoReq, o e-ARQ Brasil ressalta a preocupação com
o documento arquivístico em todo o Ciclo Vital, uma vez que para garantir as características arquivísticas de
um documento ao longo do tempo é preciso considerar todas as etapas de “vida” pelas quais eles passam e
dentre estas etapas estão a produção, a avaliação e a preservação, especialmente dos documentos considerados
permanentes.
Cabe salientar que os projetos de gestão de documentos em meio digital enfatizam, consensualmente, a
necessidade de registros dos metadados dos documentos no momento de sua produção e que estes metadados
devem acompanhar os documentos em toda sua existência. Estes projetos não diferenciam, portanto, o tratamento
a ser dado aos documentos de acordo com a idade em que se encontram.

Considerações
Compreender que na gestão de documentos os objetivos e procedimentos são distintos para as
diferentes fases do Ciclo Vital é não considerar como estanques as fases clássicas dos documentos (corrente,
intermediária e permanente), entendendo as fases como integrantes de um mesmo processo, ou seja, a
gestão de documentos no âmbito arquivístico não é restrita aos documentos em fase corrente e intermediária,
abrangendo também a fase permanente.
O documento em meio digital acentua esta afirmação uma vez que para a preservação de suas características
arquivísticas são necessários cuidados que vão desde a produção à preservação deste documento ao longo do
tempo, como confirmam os estudos arquivísticos relacionados ao documento em meio digital.
Aos arquivos universitários cabe o esforço em implantar ou repensar a gestão de documentos em seu
sentido ampliado, especialmente quando os documentos da instituição refletem os laços entre as atividades
administrativas e acadêmicas da instituição.

132

Referências
ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Dicionário brasileiro de terminologia arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo
Nacional, 2005.
ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS. Núcleo Regional de São Paulo. Dicionário Brasileiro de
Terminologia Arquivística: contribuição para o estabelecimento de uma terminologia arquivística em língua
portuguesa. São Paulo: CENADEM, 1990.
BRASIL. Lei nº 8159, de 09 de Janeiro de 1991. Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados
e dá outras providencias. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 9 jan.1991. Disponível em:
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm> Acesso em: 21 mar. 2009.
CAMARGO, Ana Maria de Almeida; BELLOTTO, Heloísa Liberalli (Coords.). Dicionário de terminologia
arquivística. São Paulo: Associação dos Arquivistas Brasileiros – Núcleo Regional São Paulo; Secretaria de
Estado da Cultura, 1996.
CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (Brasil) - CONARQ. Resolução no.1, de 18 de outubro de 1995. Dispõe
sobre a necessidade da adoção de planos e ou códigos de classificação de documentos nos arquivos correntes, que
considerem a natureza dos assuntos resultantes de suas atividades e funções. Diário Oficial da União. 24 out.1995.
_______. Modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística: e-ARQ Brasil. Rio de Janeiro: 2006.
CUNHA, Murilo Bastos da, CAVALCANTI, Cordélia Robalinho de Oliveira. Dicionário de biblioteconomia e
arquivologia. Brasília-DF: Briquet de Lemos, 2008.
DURANTI, Luciana. La conservación a largo plazo de documentos electrónicos autênticos: halazgos del proyeto
Interpares. Cartagena: Consejalía de Cultura, 2005.
EUROPEAN COMMISSION; INTERCHANGE OF DATA BETWEEN ADMINISTRATION - EC/IDA. Model
of requirements for the management of electronic records – MoReq specification. Luxembourg: European
Comission, 2001. Disponível em: <http://www. cornwell.co.uk/moreq.html>. Acesso em: 10 mai.2008
HEREDIA HERRERA, Antonia. El Debate sobre la Gestión Documental. Métodos de información, Local, v. 5, n.
22-23, p. 30-36, jan/mar 1998. Disponível em: <http://eprints.rclis.org/1742/>. Acesso em: 26 ago. 2008.
INSTITUTO DOS ARQUIVOS NACIONAIS/ TORRE DO TOMBO; INSTITUTO DE INFORMÁTICA (Portugal) IAN/TT e II. Recomendações para gestão de documentos de arquivo electrónicos - Contexto Suporte. Lisboa,
2000. Disponível em: <http://www.dgarq.gov.pt/servicos/documentos-tecnicos-e-normativos/lista-de-documentos/
siade_caderno1/>. Acesso em: mar.2008
_______. Recomendações para gestão de documentos de arquivo electrónicos - Modelo de requisitos para a
gestão de arquivos electrónicos. Lisboa, 2002. Disponível em: <http://www.cornwell.co.uk/edrm/moreq.asp>.
Acesso em: mar. 2008.
ROSSEAU, Jean-Yves; COUTURE, Carol. Les fondements de la discipline archivistique. Montreal: Presses de
l’Université du Quebec, 1994.
_______. O ciclo de vida dos documentos de arquivo. In: Os fundamentos da disciplina arquivística. Lisboa:
Publicações Dom Quixote, 1998. p. 111-124.
SÃO PAULO (Estado). Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. Decreto 48.897, de 27 de agosto de
2004. Dispõe sobre os Arquivos Públicos, os documentos de arquivo e sua gestão, os Planos de Classificação
e a Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração Pública do Estado de São Paulo, define normas
para a avaliação, guarda e eliminação de documentos de arquivo e dá providências correlatas. Diário Oficial do
Estado de São Paulo, SP, 28 ago. 2004. Seção I. Disponível em: http://www.usp.br/drh/novo/legislacao/doe2004/
dec48897.html> Acesso em: 29 set.2008.
SCHELLENBERG, Theodore Roosevelt. Arquivos modernos: princípios e técnicas. 6. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006.
SILVA, Denise de Almeida. Arquivo: o meio digital e os agentes públicos. 2009. 144f. Dissertação (Mestrado em
Ciência da Informação) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
133

University recordkeeper:
replacing separate university records management and archives units
with a single records and archives office
Paul Macpherson

Abstract
University recordkeeper: replacing separate university records management and archives units with a single records
and archives office
Some university archives are collecting archives, managing subject-, region- or discipline-based historical collections,
but almost all university archives are responsible for the preservation and maintenance of, and access to, the records
of their own university. Ensuring the capture, management and retention of appropriate evidence of the activities of
universities is the task of both records managers and archivists. How the relationship between these two groups of
recordkeepers is defined and managed can affect the quality of the university’s archival record and indeed how the
university will in the future see and present itself. Over the last decade in Australia most, but not all, universities have
replaced separate records management and archives units with a single records and archives office responsible
for the university’s records from their creation to their use as archives. This paper will examine why this approach
has generally been adopted and discuss why some universities have maintained separate records management
units. It will locate the trend to single records and archives offices in Australian recordkeeping theory. It will examine
successes and failures of the change and will draw general lessons from it for universities and their archives.
Keywords: recordkeeping continuum; universities archives records.

In Australia, archivists and records managers jointly call themselves “recordkeepers” and describe what
they do as “recordkeeping”. I know we are not unique in our use of these terms. We are, I suspect, however,
relatively rare in using them deliberately as a pro-active assertion of a theoretical position.
Australia has long seen archival theory as important. Australian archivists have delighted in seeing their
country as a place of debate about that theory and as a seed bed for new ideas. Most often these new ideas have
been implemented first in government archives but the archival community in Australia is relatively small and there
is significant staff movement between the large government archives and other archives thus facilitating the spread
of debate and support for implementing new methods in other environments. University archives reflect this.
Let me give you some brief background to universities, archives and archival theory in Australia.
Australia’s European settler society commenced in the late 18th century and by the mid 19th century had
developed into 6 separate British colonies, which, with federation in 1901, were to become the states of the new
Australia. Each of these colonies established in its capital city a university, starting with the University of Sydney in
1850 and the University of Melbourne in 1853 and then in Adelaide in 1874, Hobart in 1890, Brisbane in 1909 and
Perth in 1911. These were small elite institutions educating lawyers and medical practitioners and later engineers,
and offering degrees in arts and sciences for senior school teachers and civil servants.
Until the end of the Second World War they were the only universities in the country. Planning for the new
post-war world brought awareness of the need for a highly educated society, and particularly of the need for technical
and scientifically educated specialists. This led to a rapid expansion of the university sector while a government
funded scholarship scheme encouraged many more students to aspire to a university education.
My own university, the University of New South Wales (UNSW) was established in 1949. A major research
university was established in Canberra at about the same time and second, and then third universities were established
in each state capital city from the late 1950s to the 1970s. In the last 25 years further capital city and regional
universities were established and today there are 39 universities, many of them large multi-campus institutions.
All but two of these universities are state owned and funded institutions. The two private universities are
relatively small and unimportant in the higher education sector as a whole. Universities in general therefore are
public offices, and although this in no way affects their freedom to operate as they see fit in relation to research and
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learning and teaching, it does mean that in some things – recordkeeping being one of those things – they are subject
to greater legislative control than would a private university. State law prescribes both records management and
archival practice for universities100.
The story of archives in Australia follows a similar path. There were no formal archives in any of the original
colonies. Governments, businesses, organisations, perforce created and kept records, but there were no plans to
maintain them beyond immediate needs and no practical attempts at appraising them. Time and neglect resulted
in much disappearing. Personal enthusiasm and antiquarianism saved much. By the beginning of the twentieth
century amateur historians had collected and published copies of early historical documents and there was some push
for routinising the capture of documents that were seen to be of historical importance. As a result, starting in 1910
in New South Wales, and over the next 15 or so years extending to other states, governments issued directions for
the retention in their state libraries of government records of continuing value. Records of the universities were not
covered by these arrangements.
Three generations of archives legislation have followed since101. Not all jurisdictions enacted legislation
of each generational type and the time path has been such that some places had introduced second generation
legislation while others were just introducing first generation statutes, but the general trend is clear.
The first generation, in some states from the 1940s on, established archival authorities, prohibited the
destruction of government records, facilitated the transfer of records to the archival authority and provided
for public access to those records. The second generation of legislation, starting from the 1960s onwards,
but common from the 1980s, mandated transfer to the archival authority after a specified period and also for
the first time, regulated records management activities.
The third generation of legislation reflects the dominance of records continuum theory in Australian
recordkeeping. Dating from the last decade or so most Australian jurisdictions have now opted for legislation,
typically called State Records acts, rather than the earlier Archives acts, which comprehend the creation, use
and preservation of most records in electronic formats rather than as paper files and documents. State “records
offices” are responsible for setting and enforcing standards for recordkeeping systems and for the creation and
maintenance of records within them. Record creating agencies, and importantly for the point I am making in this
paper, these now include universities, are responsible for compliance with these standards and for the retention
of records in context and in usable formats.

What then is this Australian recordkeeping theory?
The concept of the records continuum that has dominated recordkeeping in Australia for the last fifteen or
more years, partly grew out of work towards the development of an Australian Standard on Records Management
which was issued in 1996 and which later formed the basis for the current international standard ISO 15489. It was
given significant theoretical underpinning by Frank Upward and his colleagues at Monash University in Melbourne
which resulted in Upward’s publication of the records continuum model in a series of articles in Archives and
Manuscripts, the journal of the Australian Society of Archivists in 1996 and 1997102.
What the Australian standard sought to recognise was that the way we deal with records in what was
traditionally seen as the province of records managers is essentially the same as the way we deal with records in
what has been traditionally seen as the province of archivists. In both cases we control the records, we ensure that
they are accessible and can be used by those who need them, we determine for how long they need to be retained
for a range of purposes, and we store and maintain them for as long as they are required.
When looked at in this conceptual way, any differences between what records managers do and what archivists
do are essentially trivial. And although it was the need to articulate ways for handling electronic records that focused
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One university, the Australian National University, is covered by federal government law, two, the University of Canberra and Charles Darwin University by the
laws of territories. The remainder are covered by the laws of states.
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“Appendix 2: From Dustbins to Disk-drives”, S McKemmish and M Piggott (eds), The Records Continuum: Ian Maclean and Australian Archives first fifty years,
Clayton, Ancora Press, 1994, pp.208-212
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Frank Upward, “Structuring the Records Continuum. Part One: Postcustodial Principles and Properties”, Archives and Manuscripts, Vol 24, no 2, November
1996, pp.268-285.
Frank Upward, “Structuring the Records Continuum. Part Two: Structuration Theory and Recordkeeping”, Archives and Manuscripts, Vol 25, no 1, May 1997, pp.10-35
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attention on this matter, it is clear that the regimes for handling records as “active records” and as “archives” are
essentially overlapping and integrated. Not only is there no benefit in trying to assert professional differences between
the two roles, to do so can actually be seen as antithetical to the best outcomes in both traditional areas.
As we are now fond of saying in Australia, “a record is a record”. Archives are not records that have become
something else. They are merely records that at some stage, whether before or after they were created, have been
appraised as having continuing business value or as having enduring value for uses other than those for which they
were created. In the same way records that do not end up as archives have been appraised as being required to
be maintained for varying specific periods. They are created and treated in the same way, made accessible, stored
and used, and in the case of electronic records often retained in the same systems.
The continuum model describes this for us. Let me try to use it to describe a model for recordkeeping in the
university context by moving from the creation of a record to document a specific administrative action, to the role of
that record in its functional context, to its importance as part of the corporate memory of the whole of the university,
and finally to its significance to the whole of the society of which that university is a part.103

The records continuum model
At the first, innermost level, recordkeeping identifies acts that need to be accounted for and ensures that
reliable evidence of them is captured by the making of records to document those transactions. In a university
this accountable act could be, for example, the enrolment of a student. The relevant transaction would then be the
completion by the student of an enrolment procedure and the record documenting this would be the completed
and approved enrolment form.

103

Frank Upward, Part Two, p.17.
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In the next level we see recordkeeping systems managing groups of transactions and aggregations of
records in order to document the processes of a work unit or of a work activity. In my university example, this would
be the student admissions or enrolment office maintaining a record system in which the student’s enrolment form
would be kept and maintained. The completed and approved enrolment form would form part of that recordkeeping
system. The system would enable that student’s form to be retrieved and referred to if, for example, there was ever
doubt about whether he or she had been enrolled.
At the third level, recordkeeping covers all the records systems and groups and aggregations of records that
are required to meet the needs, whether they are business needs, regulatory needs, or cultural and historical needs,
of a single legal entity. This is the University’s entire recordkeeping regime, covering all the university’s records
systems and all of its records – records of enrolments and examinations and graduations; records of research
funding and research outcomes; staff records and records of buildings and ground maintenance and so on. In our
example, the recordkeeping regime of the university ensures both that aggregated data from the enrolment office
is able to be retrieved and used to meet reporting requirements and to support funding applications and so on,
and also that records relating to individual students are maintained for purposes such as proving to future potential
employers that the student whose enrolment started our example had indeed been a student at that university.
The outermost level of the model takes us beyond the individual university. It represents the recordkeeping
of the society in which that university is located, recordkeeping in which the needs of the society for accountability
and cultural memory are served. This is perhaps most obvious in the case of government record authorities with wide
powers and responsibilities to document the lives of citizens, but at the conceptual level it also comprehends the role
of our university’s recordkeeping regime in playing a part in the recording and preservation of this collective memory.
For our example this is perhaps easiest to understand in the case of the records of students who went on to play
distinguished and pivotal roles in their societies but applies broadly to those records of the university that reflect its role
as a participant in a wider sphere and as the creator and preserver of part of the documentation of this larger society.
Like government archives, formal university archives in Australia were slow to develop. Let me use my own
university104 as an example:
When UNSW was founded in 1949 it took its recordkeeping direction from the State Government’s then
records management practices. Indeed for the first few years the State Government’s Department of Technical
Education undertook recordkeeping responsibilities on behalf of the university. By 1954 a traditional civil service
style records registry had been established and was responsible for the mail room and the creation, maintenance,
movement and control of paper files. By the late 1980s the management style in the University had changed
completely from this public service background and significant powers were devolved from the central administration
to faculties, schools and research centres. One result of this was that use of the central records management facility
became effectively optional and subsequently the records management unit provided its services primarily to the
University chancellery.
When the University was founded the need for an archives, indeed any idea that the university should be
making provision for the preservation of its archival record, was absent from discussions and, as far as can now be
ascertained, from the minds of any of the founders or early officers of the University. A decade after the University
was founded the then Chancellor appointed an academic historian to be responsible for the University’s archival
records. There was little system in this and the archivist collected what he could and what he thought would be
important to future historians. After his retirement in 1969 control of the archives was transferred to the University
Librarian who had been, before his appointment to the University, in charge of the State Government’s archives.
He wrote two major reports on an archival program for the University. In his second report in 1977 he
recommended that the University establish an archives office with responsibility for both official University archives
and other historical records related to the University. Following this report the University Archives was established
in 1980 and the first professional archivist appointed. The University Archives was assigned responsibility for an
archival program including the collection and preservation of the archival records of the university, and for the
provision of access to these records as well as collection of private papers of former staff and students and of
UNSW-related organisations. The archives remained responsible to the University Librarian.

104 http://www.recordkeeping.unsw.edu.au/.
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There was no organisational or systematic connection between the records management unit and the
University Archives. The latter for practical purposes pursued records on an ad hoc and opportunistic basis rather
than devising programmed transfers of records. The archival holdings consisted of collections of records rather
than of record series that had been systematically appraised as meeting the needs of the University. In many ways
the records management unit and the University Archives saw themselves as, and certainly acted as, competitors,
particularly in providing recordkeeping advice to the university community and in appraising records for destruction
or for permanent retention.
In 2000, universities in NSW became subject to the NSW State Records Act105, part of the third generation
of legislation, and UNSW realised it could no longer allow this laissez faire recordkeeping regime to continue. Its
recordkeeping had to be made compliant with the newly mandated requirements. As far as recordkeeping went, it
was now to be treated no differently from any other public office.
The legislation required the university to have a records management program, reflecting mandatory
standards, and to manage its records in accordance with those standards. In terms of the continuum model it was
to provide for a regime that covered the first three dimensions and, as a repository for state archives, a regime that
played its part in the fourth dimension of the collective memory of the state. The requirements of compliance meant
that there was no room any longer for competition between records managers and archivists and the need to manage
electronic records from creation to permanent retention pointed the university away from a demarcation between
current records management and an archives that identified itself as the custodian of the old and important.
The university spent significant time and effort in working through these issues before coming to the
conclusion that only by uniting the two offices would the synergies be created that not only would enable
compliance but also maximise the business return to the university and mitigate its risk. In 2005 the University’s
Records and Archives Office was established.
I must emphasise that this decision was no mere administrative convenience. It was deliberately done in order to ensure
that the University’s recordkeeping regime reflected its needs to manage its records, particularly, but not only, its electronic
records, from creation for as long as they are needed, in the way that best ensures they remain authentic, reliable and usable
evidence, rather than privileging some for special treatment and consigning others to a records underclass.

How common is UNSW’s experience compared to other universities in Australia?
Of the 39 universities in Australia, 29 have now combined their university archives with their records
management unit. This happened independently, although of course drawing on the experience of the early
adapters to the new way of doing things. It was a reaction by each of these 29 universities to third generation
archival legislation and, as I have outlined above, a conscious way of making practical use of continuum concepts.
As universities became subject to state records legislation they saw significant advantages, both practical and
theoretical, in uniting the previously separated and sometimes warring units.

What about the 10 universities that still do not have a combined records and archives unit?
Two of them do not maintain their own archives but deposit university records, which under state legislation
they are required to retain as state archives, with their state records offices. As universities are public offices, this
option is of course open to all them. Why most universities do not make use of it is that it requires them to deposit
as state archives only those records that the state records office, through its disposal authorities, agrees are worthy
of permanent retention. Most of the 29 universities see good reason for the continuing retention not only of official
records but also of records of famous alumni and of student organisations and so on, and see significant advantage
in keeping control in their own hands.
Two universities do not have formal archives as such at all. These are Australia’s only two private universities.
They are not required to maintain archives in the same way as state owned universities and as long as they retain
records for the periods required under education, funding, research, labour, occupational health and safety, working
with minors, and similar legislation, they meet all their legal requirements. They do not need to combine units which
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have never been separated. Their business and records systems retain records for as long as the universities need
them and they appear to have put into practice from the start the unified approach to recordkeeping that the other
universities are seeking by uniting records and archives units.
This leaves only six universities which still maintain separate archives and records management units.
These six archives have each made a conscious decision to do so. There is a significant difference between these
six universities and the 29 which have combined the units. While nearly all of the 29 universities collect material
from sources other than the official university record – material relating to notable alumni, the records of student
associations and sporting clubs for example – each of the six separate archives is the custodian not only of the
archival record of the university but is also a major collecting repository. In all cases the holdings of their nonuniversity collections are substantially larger than their holdings of university records.
The Australian National University (ANU) in Canberra is one of these six. It maintains university archives
totalling a little over 1000 shelf metres while in its Noel Butlin Archives Centre106, established in the 1950s, it holds
collections related to businesses and trade unions as well as the National AIDS Archive Collection which together
total over 17 shelf kilometres.
The University of Melbourne Archives 107 is in a similar position. Established in 1960, it now has over
16 shelf kilometers of records covering collections relating to businesses, trade unions, political parties and
organisations, community organisations, publishing, theatre, sports, the mining industry and more, completely
dwarfing its holdings of university records.
In both these cases the archives were initiated by academic staff members to support research, originally
research into economic history. In both cases they were initially funded with research money allocated by academic
faculties and were lucky in the appointment of entrepreneurial foundation archivists who built, organised and
publicised their collections. Together with the historical manuscript collections in the state libraries in Sydney and
Melbourne they are the largest and most used collecting archives in the country. It was only later that they added
the role of responsibility for the records of their university.
The remaining four universities echo this on a smaller scale. Although their holdings are significantly smaller
than those of ANU and the University of Melbourne they have developed collections which are substantially larger
than the body of university records that they care for.
They are regional universities and have custody of records relating to the regions in which they are situated.
Charles Sturt University108 for example with major campuses in three large cities in the central west and south of
NSW has been appointed an agency of the State Records Authority and manages state government records created
in its area as well as collecting the records of community organisations such as churches, political organisations,
sporting bodies, businesses, cultural organisations and more.
The University of New England (UNE)109 in northern NSW similarly has been appointed an agency of the
State Records Authority and manages state government records created in its area as well as extensive regional
collections including particularly records of early pastoral settlement and of the mining industry.
Now I know that many universities all over the world have organisational structures that unite records
and archives under a common management structure. And I know that in many, probably most, of these
there is both a practical and an expressed professional cooperation between the records managers and the
archivists; almost certainly far better cooperation than was often apparent in the competitive environment of the
past that I outlined as an example at UNSW. Where I am asserting the difference is in our reason for having a
single records and archives unit.
There has been no obligation for universities in Australia to adopt the model of a single records and archives
office. As long as they meet the requirements of third generation records legislation and the continuum concepts
that it reflects they are free to arrange their recordkeeping organisation as they please. That seventy-five percent of
universities have adopted the model shows that it is a useful way of meeting these requirements.
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http://www.archives.anu.edu.au/nbac/html/index.php.

107

http://www.lib.unimelb.edu.au/collections/archives/.

108

http://www.csu.edu.au/research/archives/.

109

http://www.une.edu.au/heritage/archives.php.
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We do not see the idea of the union of records and archives office as merely a matter of simplifying and
improving organisational arrangements. It is a deliberate assertion that the recordkeeping process is a single one,
that the similarities, especially the similarities in process, between, say, the historical foundation records of the
university and, for example, yesterday’s email from the Vice-Chancellor to the Deans about budgets, are greater
and more important than their differences. It is meant to lead our staff to stop thinking of what they do as being
records management or the management of archives and to think of what they do as recordkeeping.

How then do the six hold-out universities fit into this model?
The holdings of collecting archives obviously do not reflect continuum recordkeeping. These archives
are collectors of culturally important records divorced from the recordkeeping systems that created them. The
collections of these six archives are important to their universities. They constitute a scholarly and cultural
resource which is both useful and source of pride in the same way as are university art collections, special
library collections and museums.
But, the argument that I am making is that the records of the university held in those archives have more in
common with the records management units, than they do with the non-university archival collections. Rather than
grouping the archival university records with the collections and leaving the records unit separate, they could more
profitably separate the university archives from the collections, unite them with their records units and echo the other
Australian universities with continuum-based recordkeeping while managing the collections as independent units
whose only connection with the university recordkeeping system is the use of the name “archives”. In fact at ANU
the university archives are, even though under the control of the same University Archivist, already administered
separately from the Noel Butlin Archives Centre. At Melbourne and UNE the archives form part of cultural collections
units, although they still care for the universities’ own archival records.
The primary questions that this theme of the conference is addressing were listed as:
•
•

“How can archivists and records managers work together in order to ensure that appropriate evidence
of the activities of university and research institutions will be preserved?”
“How is it possible to use records management procedures to make sure that the archives will
properly represent the administrative actions and the scientific actions of the university and research
institutions?”

One answer to these questions is the answer from our experience in Australia. Archivists and records managers
don’t need to work together or to learn from each other. They need to see themselves as the same thing.
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A relação entre os documentos de laboratório e o arquivo:
a importância da gestão de documentos
Maria Celina Soares de Mello e Silva

Abstract
The relationship between laboratories’ records and the archives: the importance of record management
This paper presents the conclusion about a research in seven research institutions from Science and Technology
Ministry of Brazil, about records preservation in scientific and technological laboratories. The research shows that
there is no record management at these institutions and the consequence is that the preservation practices are
fragile. The record keeping and records survival depends on the scientists and researchers criteria and knowledge,
who also determine terms and ways of custody, and even if the records are personal or institutional. We have also
observed that the researchers have no orientation about archival practices as well as record management, neither
consider records produced by laboratories as part of the total institutional records. The relationship between lab
records and the records produced by all the others sections of the institution, as being important for the archival
permanent custody is not relevant to them. They also don’t care about the research records after five years since the
end of the project. The conclusions of the research are presented on the final report along with the data analyzed,
including a situation diagnostic and some proposals for preservation, either for the scientists and researchers
themselves, or for the institutions directors. The final report will be available at the web to help researchers, archivists
and all persons that deal with scientific and technological memory preservation.
Keywords: laboratories’ archives; scientific archives; records preservation; record management.

Introdução
Os arquivos produzidos pelos laboratórios de pesquisa nas áreas de ciência e tecnologia sempre foram um
desafio para os arquivistas, constituindo-se em grande desafio para seu trabalho, especialmente o que se refere a:
identificação de documentos, acesso e uso de informações, apenas para destacar algumas. Porém, uma questão
é fundamental: a interação entre arquivistas e cientistas ou pesquisadores para uma melhor compreensão mútua
das atividades de ambos, e da colaboração frutífera que daí pode resultar.
As práticas científicas realizadas no âmbito dos laboratórios apresentam um desafio a mais para arquivistas
principalmente sob dois aspectos:
1. Falta de conhecimento específico da área científica – a formação do arquivista é técnica e mais voltada
para a administração e história, e ampla o suficiente para que ele possa atuar com a documentação
oriunda de qualquer área do conhecimento, sem que para isto ele precise fazer cursos complementares.
O arquivista, por formação, trabalha em colaboração com especialistas da área onde irá atuar, por
que é um campo de atuação multidisciplinar. Assim, dificilmente o arquivista possui conhecimentos
específicos da área científica do laboratório; ele precisará atuar em parceria com os cientistas, técnicos
e pesquisadores para melhor compreensão de todo o processo de pesquisa. O que o arquivista precisa
entender é o processo da pesquisa e não seu conteúdo.
2. Os tipos de documentos – não apenas o conteúdo é desafiador, mas o tipo: a prática científica e tecnológica
produz documentos em suporte papel de caráter administrativo, tradicionais para os arquivistas, mas
também produz: planilhas eletrônicas, base de dados, programas de computador, protótipos, coleções
diversas (plantas, minerais e animais), gráficos, máquinas, ferramentas, instrumentos e muitos outros,
apenas para citar alguns. O arquivista com formação tradicional poderá ter dificuldades para lidar com
esses materiais, sobretudo na identificação e classificação daqueles que podem ser considerados
documento de arquivo. E, ainda, dificuldades com relação às formas de se registrar as informações,
além de identificar quais documentos testemunham as atividades mais relevantes.
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Porém, o mais importante é compreender que o contexto de produção desses materiais é fundamental para
o trabalho do arquivista, especialmente os que organizam arquivos oriundos da prática científica e tecnológica.
Tais desafios motivaram a elaboração de um projeto de pesquisa com o objetivo de ir até o local de trabalho
e conversar com cientistas e pesquisadores para se saber a opinião deles a respeito da documentação produzida no
âmbito dos laboratórios. Este conhecimento é fundamental para o papel do MAST diante do grande desafio que lhe
está sendo direcionado: auxiliar os demais institutos do Ministério da Ciência e Tecnologia na tarefa de preservação
de sua memória científica. O MAST tomou para si essa tarefa e, dentre várias outras iniciativas, foi elaborado um
projeto especificamente para os documentos arquivísticos produzidos no âmbito dos laboratórios. O projeto teve
como objetivo principal estudar a produção documental arquivística resultante das atividades de pesquisa em
instituições científicas, visando a elaboração de procedimentos, recomendações e políticas de preservação.
Para tal, optou-se pela entrevista com os pesquisadores para obter informações sobre as atividades
rotineiras dos laboratórios e sua opinião acerca da documentação produzida sob sua responsabilidade. A idéia
foi a de se levantar subsídios que permitissem a elaboração de diretrizes para um programa de preservação
documental dos institutos de pesquisa do MCT.
A pesquisa foi realizada em 102 laboratórios no âmbito do MCT. A metodologia adotada na pesquisa foi
a de entrevista com aplicação de questionário. Posteriormente as respostas forma transcritas e alimentadas
em base de dados.
O objetivo da pesquisa foi o de se buscar conhecer a relação que os cientistas mantêm com a produção
documental dos laboratórios, considerada como área fim; além de se conhecer a infra-estrutura existente na
instituição, ou no laboratório, referente ao local de guarda da produção documental, bem como a estrutura para a
realização das pesquisas e como os documentos são preservados.

Resultados
A primeira questão a ser abordada neste trabalho refere-se ao arquivo. A pergunta está apresentada no
Gráfico 1 e refere-se ao setor ou local que recebe a documentação de guarda permanente.

Gráfico 1 - Existe um setor de Documentação ou de Arquivo que
recolha a documentação permanente?

O que se queria buscar com a pergunta era se existia na instituição um setor de documentação
ou arquivo com a responsabilidade de recolher a documentação de caráter permanente produzida pelo
laboratório. As respostas “sim” e “não” ficaram em equilíbrio. Percebeu-se uma maior incidência nas
respostas afirmativas para a Biblioteca como sendo o local de guarda da documentação. Verificou-se que
nestas instituições não há um arquivo institucional ou outro setor que faça a gestão e o armazenamento da
produção técnica dos seus pesquisadores e cientistas.
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Os locais de guarda citados nas respostas foram agrupados em categorias, para uma melhor análise,
conforme mostra o Quadro 1:110

Quadro 1 – Setor que recolhe a documentação
Categorias

Sim

Não

Biblioteca

17

10

Divisão ou Coordenação de Informação

9

—

Coordenação a qual o laboratório está subordinado

—

3

Depósito específico para processos de prestação de serviço

7

2

Arquivo setorial

4

—

Arquivo do Sistema da Qualidade

4

1

Laboratório

3

8

2

1

Arquivo técnico

1

—

Contrato de sigilo

—

1

Guarda eletrônica (banco de dados)

—

1

Não se preocupa com a documentação

—

1

Não existe

—

9

Sem resposta

—

18

Total

47

55

Arquivo morto

110

Analisando o quadro, as respostas mostram que, em geral, a existência de normativa interna refere-se,
basicamente, ao encaminhamento para a biblioteca dos produtos das pesquisas. Em algumas instituições existe
a determinação de se encaminhar para a Biblioteca a produção documental de seus laboratórios. A biblioteca é
considerada o local de guarda da produção intelectual de seus pesquisadores. Uma das instituições padronizou
os procedimentos e concentrou todos os registros de produção e colaboração científica na base de dados da
biblioteca, inclusive os referentes à tecnologia desenvolvida para o setor privado. Neste caso, percebe-se que a
biblioteca recebeu também os documentos que são de acesso restrito. Assim, a produção ficou armazenada em
local único facilitando o controle e a localização das informações.
Como foi possível observar, muitas respostas consideraram arquivo apenas locais físicos ou mesmo
mobiliários, embora a pergunta fosse sobre um “setor”. Um “setor” específico para guarda de documentos é algo
pouco claro para os pesquisadores.
Dos locais de guarda, a Biblioteca foi a mais citada demonstrando que os entrevistados a compreenderam
como local de preservação dos documentos produzidos pela pesquisa, justamente porque consideram apenas os
produtos finais como dignos de preservação.
Pela estrutura dos institutos do MCT, os laboratórios estão subordinados às coordenações e/ou serviços,
raramente vinculados à Direção. Assim, um grupo de respostas indicou a coordenação a qual o laboratório está
subordinado como sendo o local de guarda dos documentos.
Algumas respostas indicaram um depósito específico para armazenamento de processos de prestação de serviço,
indicando-o como o setor técnico especializado criado para armazenar toda a documentação referente à prestação de
serviço; e um outro setor voltado especificamente para o arquivamento de todos os relatórios e trabalhos científicos.
Alguns entrevistados afirmaram existir arquivo setorial localizado na Coordenação sob a responsabilidade
das secretárias. Outros mencionaram que o arquivo setorial permanece no próprio laboratório. Em todos os
casos, são setores específicos e estanques, não havendo uma rede ou um sistema de informações que os
controle. Eles são administrados internamente, e não institucionalmente.
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A expressão “arquivo morto” foi muito utilizada até há pouco tempo e de forma inadequada pela administração de uma empresa ou instituição, por total
ignorância da importância e uso dos documentos no futuro, como, por exemplo, para a pesquisa histórica. Significa arquivo para guarda permanente, e os termos
mais apropriados seriam: Arquivo Permanente; Arquivo Institucional; Arquivo Central; Arquivo Geral.
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Os entrevistados provenientes de laboratórios que têm implantado o Sistema da Qualidade afirmaram
que este sistema determina a guarda e a centralização de toda a documentação em um arquivo que, em geral,
é denominado Arquivo da Qualidade. A única resposta negativa representa o entendimento do responsável pelo
laboratório para com a pergunta, demonstrando, mais uma vez, que não há certezas sobre a questão, visto que
estas, embora antagônicas, apresentam as mesmas justificativas.
Onze entrevistados citaram o próprio laboratório como local de guarda da documentação. São os próprios
cientistas e pesquisadores que determinam os procedimentos e a guarda da documentação que produzem. Não
existe norma ou setor institucional que regule e mantenha a documentação técnica dos laboratórios.
Um grupo de respostas demonstrou que ainda existe um desconhecimento, por parte dos cientistas, do
valor dos documentos após a conclusão de uma pesquisa, ainda utilizando o termo “arquivo morto”. Eles citaram o
arquivo morto institucional como sendo o setor responsável pela guarda da documentação permanente. A palavra
“morto” passa a noção de acabado, sem utilidade, não considerando o valor histórico ou até mesmo o valor dos
documentos para outras pesquisas científicas.
Vale destaque que apenas um laboratório mencionou existir um local específico para a guarda dos documentos
técnicos produzidos (desenhos, plantas, medições etc.), denominado Arquivo Técnico. Isto é significativo. Muitos
laboratórios produzem documentação de caráter técnico e deveria ser mais usual a existência de locais específicos
para esses documentos, que são muito utilizados pelos pesquisadores em sua fase corrente e intermediária.
Um entrevistado relacionou o local de guarda dos documentos ao sigilo que estes impõem, justificando que
não existe um setor de guarda, apenas a biblioteca. Como o entrevistado trabalha com contrato de sigilo, considera
que a documentação não pode ser disponibilizada na Biblioteca. O seu entendimento é o de que o sigilo está
vinculado ao local de guarda, e não ao acesso. Esta é uma confusão relativamente comum. A restrição de acesso
deve ser controlada mesmo numa biblioteca. Porém, é mais freqüente nos arquivos, principalmente pelo acesso
livre às estantes, característico das bibliotecas.
Outro destaque é para a guarda eletrônica da documentação. Apenas um entrevistado afirmou que não
existe um setor específico, porque o laboratório mantém eletronicamente uma estrutura de organização para a
documentação produzida. No entanto, a permanência desses registros por longo prazo é uma incógnita.
Uma única resposta justificou a falta de um local para guarda dos documentos na era eletrônica. Segundo
o entrevistado não é preciso existir preocupação com a documentação, pois, quando há necessidade de algum
material, ele “baixa” eletronicamente da internet as informações que precisa, a qualquer momento, dispensando
o esforço de guarda de documentos. É uma visão que não leva em consideração a produção própria, mas sim o
material requerido para a pesquisa.
Outra questão pesquisada foi sobre as normativas. Um dos pontos fundamentais para se tratar a questão
da preservação de documentos é a elaboração de normas e diretrizes para regular tanto seus procedimentos de
produção e guarda, quanto seu destino final. A existência de normativas, se não garante, pelo menos minimiza os
casos de abandono, descaso e eliminação de documentos. Normas institucionais com o objetivo de traçar critérios
de seleção e guarda, bem como destinação de documentos, devem ser criadas e estipuladas de acordo com os
interesses da instituição e obedecendo a legislação vigente no âmbito nacional e internacional.
A pesquisa demonstrou que praticamente metade dos entrevistados afirma criar normas nesse sentido,
como pode ser observado no Gráfico 2:

Gráfico 2 - Existem normas internas que regulem a
preservação documental?
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Verifica-se uma variação irrelevante entre as respostas “sim” e “não”. Em geral, as respostas foram dadas
de acordo com a compreensão do pesquisador. Porém, analisando mais detalhadamente as respostas, o que se
percebe é a não existência de normas formais na instituição, pois mesmo as respostas afirmativas referem-se às
regras institucionais de encaminhar à biblioteca os artigos e relatórios produzidos. Boa parte das respostas diz
respeito a metodologias setoriais seguidas pelos laboratórios. Não são institucionais.
Para os documentos produzidos nos laboratórios, os pesquisadores têm seus próprios critérios. Os
pesquisadores que são organizados ou metódicos criam e determinam normas próprias para a guarda da
documentação produzida. Isto reflete um perfil pessoal não uma diretriz institucional.
Ressalta-se que há normativa institucional determinando condutas e procedimentos de encaminhamento
e armazenamento da documentação para a biblioteca, principalmente as que atuam na área tecnológica.
Uma das instituições vincula o registro da documentação na biblioteca como requisito na pontuação para a
avaliação anual dos pesquisadores.
Verificou-se, ainda, que quando há sistemáticas para a preservação, estas não são formalizadas.
Um grupo de respostas afirmou guardar os documentos no próprio setor, porém sem normativas. Alguns
pesquisadores consideraram seus procedimentos e sistemáticas pessoais como normativas do laboratório, já que
a decisão é deles. Estas respostas são um exemplo concreto de que realmente não há reflexão sobre o tema e
que o entendimento do que seria preservar por meio de normativas é pouco claro. A preservação documental não
é uma preocupação para os pesquisadores. Percebe-se com isso, que não há padrões ou formalizações para a
preservação de documentos. Quando há, são diferenciados.
Analisando simultaneamente as duas questões anteriores, condicionando a existência de uma sistemática
de preservação com a existência de um setor de documentação, verifica-se que não são necessariamente
dependentes uma da outra. O Quadro 2 apresenta uma comparação entre as duas questões:

Quadro 2 - Quadro Comparativo
Questões

Sim

Não

Sem resposta

Normas internas

50

51

1

Setor de Documentação ou Arquivo

47

54

1

Não há discrepâncias entre as respostas das duas questões, elas estão relativamente equilibradas.
Percebe-se que as respostas que afirmaram existir setor de documentação ou arquivo são em número
menor do que as que afirmaram existir normas internas. O que se conclui que não é todo o setor de
documentação que possui normativas para regular a preservação; e, ainda, que existem normativas
internas para a preservação mesmo não existindo setor de documentação. De qualquer forma, é clara a
falta de entendimento do que seria um setor de documentação ou arquivo, sua função e atuação de âmbito
institucional. Nota-se, com isso, a falta de reflexão e percepção da importância de um local de guarda para
a documentação da pesquisa.

Arquivo institucional e gestão de documentos
Como já foi dito, as instituições pesquisadas não possuem um arquivo institucional que recolha a
documentação produzida por todos os setores. Quando existem arquivos, eles são setoriais. Esta tarefa é
atribuída as bibliotecas, que acabam funcionando como centro receptor e armazenador da documentação dos
resultados finais ou preliminares da pesquisa desenvolvida. A documentação administrativa do laboratório é
guardada no próprio laboratório ou então na secretaria do Departamento e/ou Divisão a qual laboratório está
vinculado. E acaba abandonada, perdida ou esquecida.
Os cientistas e pesquisadores entrevistados entendem um setor de Documentação ou de Arquivo como
sendo o local ou o espaço onde a documentação é simplesmente guardada, não fazendo qualquer ligação com
normativas ou sistemáticas de organização e consulta. A importância atribuída aos documentos é somente enquanto
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instrumento de comprovação, em sua fase corrente (ativa). Eles não utilizam os documentos para a pesquisa
científica em longo prazo, portanto não se preocupam com a sua preservação.
O que a pesquisa verificou é que os cientistas e pesquisadores possuem autonomia em suas pesquisas,
inclusive sobre os documentos produzidos no âmbito dos laboratórios. Os pesquisadores detêm a guarda, e até
mesmo a posse dos documentos, ficando a preservação a seu critério. Ele determina o destino a ser dado aos
documentos, e a instituição não tem ingerência sobre a questão, deixando a decisão para o próprio pesquisador.
E assim, como os pesquisadores não têm orientação sobre práticas arquivísticas e não têm a noção de gestão de
documentos, portanto não percebem os documentos produzidos pelos laboratórios como fazendo parte de um todo
institucional. Eles não fazem a interrelação entre a documentação produzida pelos laboratórios e os documentos
produzidos por outros setores institucionais. Esta não é uma questão relevante para eles.
A implantação de um programa de gestão de documentos será uma tarefa árdua nestas instituições, tendo
em vista a independência dos setores e dos pesquisadores sobre o destino da documentação. Se não houver o
entendimento de que esta documentação também é patrimônio intelectual da instituição, não será efetiva qualquer
tentativa de implantação de um sistema, pois não haverá o reconhecimento da importância da preservação.
Só recentemente os institutos começam a sentir necessidade de organizar as massas documentais
acumuladas. O Ministério tem incentivado, porém, não com medidas concretas no que se refere à implantação de
infra-estrutura apropriada, com recursos humanos, financeiros e materiais para tal.
A implantação de programas de gestão de documentos virá a minimizar perdas, descasos e abandono de
documentos. Porém, só poderá ser frutífera se contar com um mínimo de compreensão dos pesquisadores sobre
a importância do programa.

Considerações finais
Finalizada a análise dos dados da pesquisa, foi elaborado este relatório com o objetivo de mostrar
um diagnóstico sobre a preservação da documentação nos laboratórios, bem como o de propor algumas
diretrizes para sua preservação. O objetivo do relatório vem de encontro com as diretrizes do MAST em
orientar outros institutos do MCT na preservação de seus acervos. Os públicos-alvo que este documento
visa atingir são os próprios cientistas e pesquisadores e as equipes que realizam trabalhos em laboratórios,
no sentido de conscientizá-los sobre algumas medidas básicas que podem ser tomadas para o controle e
a preservação dos documentos.
O relatório está dividido em duas partes: a parte 1 apresenta um diagnóstico de situação com a análise dos
dados levantados. A parte 2 apresenta diretrizes para a preservação de documentos, com dois tópicos específicos:
para os pesquisadores e as equipes dos laboratórios, com sua relativa autonomia; e para os dirigentes, com uma
visão mais global da instituição.
Esperamos, com os dados ora apresentados possam contribuir de alguma maneira para despertar o
interesse e a compreensão sobre as questões que envolvem a documentação produzida em laboratórios, bem
como fornecer subsídios para ações, incentivando a discussão sobre o tema.
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O arquivo institucional do
Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST):
o compromisso com a história da memória
da ciência no Brasil
Araci Gomes Lisboa
Bianca Therezinha C. Panisset

Abstract
The institutional archive of the Museum of Astronomy and Related Sciences (Mast): commitment with the History of
the memory science in Brazil
This paper presents a current work about management taking place at the Museum of Astronomy and Related
Sciences (MAST), concerning the activities of records management. The mission of this institution is “expand
the access of scientific and technology knowledge to society through research, preservation of collections and
dissemination of the history of science and technology in Brazil “. The mission of MAST has a fundamental
contribute for science dissemination of Brazil. The importance of institutional archives management of the Museum
is unquestionable, pointing out the mechanisms and procedures to save collections that represent the activities and
actions developed by MAST. The archival works went up dates the end of eighties. At this moment, the archival
team has finished classification code and records schedule and has also identified the necessity to establish a no
centralized system archives because the problem reduced physical space. Now work to map the records in all
departments of the museum in order to elaborate standardized methods of records organization and to appraise the
records that should be preserved and also in what place stage of preservation. After that, the records appraised will
have its destination defined: elimination or permanent archives. This work will do an instruction paper has a final
product witch will establish the procedures relating to management, use, preservation and destinations of MAST
documents. Such actions point out the importance of archivists and museum employees working together. They
have the same commitment with the methodology of organization as a way to contribute to the preservation and
dissemination of an important collection to history of the memory science in Brazil.
Keywords: record management; institutional archives; memory of science.

O presente texto visa apresentar os apontamentos e as reflexões resultantes do aprofundamento teórico
em torno do tratamento técnico aplicado no arquivo institucional do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST).
O mesmo enfoca o processo de retomada desse trabalho e dos conceitos arquivísticos que nortearão a sua
continuidade visando a organização e padronização de seus arquivos correntes.

Uma breve história do MAST
Pode-se dizer que a criação do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) começou a ser tecida no início
da década de 1980, a partir do Grupo Memória da Astronomia – GMA111 – que cuidava da preservação da memória
do Observatório Nacional, da astronomia e das ciências afins. Este grupo era diretamente subordinado a Diretoria do
Observatório Nacional (ON). Como estratégia para tornar essa criação uma realidade, o GMA transpôs para a imprensa
a discussão sobre a preservação da memória da astronomia e ciências afins, com a possibilidade de tombamento do
conjunto arquitetônico e do acervo instrumental do ON, bem como a criação de um museu de história da ciência.
Outro evento significativo realizado por esse grupo foi a Mesa Redonda ocorrida em 17 de agosto de 1982,
que contou com importantes membros da comunidade científica brasileira. Ao fim dessa reunião foi indicado um
grupo que elaborou o documento “Museu de Ciência: Proposta de Criação”, encaminhado ao presidente do CNPq,
Lynaldo Cavalcante Albuquerque, com as seguintes sugestões:
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Esse grupo foi criado através da OI –04/82 em 24 de fevereiro de 1982 e, era responsável pela preservação dos instrumentos científicos, bem como pela
disseminação da astronomia e realizações astronômicas do Observatório Nacional. Em 11 de outubro de 1982, passa a ser denominado “Projeto Memória da
Astronomia e Ciências Afins do Brasil – PMAC” (LISBOA, 1989).
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“... que o CNPq adotasse uma política abrangente de recuperação e preservação do
acervo histórico da cultura científica nacional; que o GMA fosse dotado de condições
adequadas para ampliar seus trabalhos, possibilitando a criação de um Museu de
ciência no prédio principal do ON; e que o CNPq, por intermédio do grupo de trabalho
constituído para esse fim, promovesse gestões competentes para o tombamento do
campus do ON, da biblioteca e dos instrumentos científicos.112”
Parte da comunidade científica manifestava assim, grande preocupação com os acervos que retratavam a
memória e o desenvolvimento da ciência no Brasil, sugerindo a criação de uma instituição voltada para a preservação
do patrimônio científico. Ainda em 1982, o GMA, através da RE-130/82 de 11 de abril de 1982, instituída pelo CNPq,
passou a ser denominado “Projeto Memória da Astronomia no Brasil e Ciências Afins – PMAC”113 , continuando
no âmbito do ON, ampliando seus objetivos sem perder o foco na preservação da memória da cultura científica
nacional, na pesquisa em história da ciência, na difusão e popularização do conhecimento científico e de seu
método. Os membros do PMAC encaminharam ao CNPq, em agosto de 1983, uma proposta sugerindo a criação de
um museu de ciência cujo objetivo era dotar o país de uma instituição nos moldes dos museus científicos existentes
no exterior. Além disso, iniciaram perante o SPHAN/MEC uma negociação para que o conjunto arquitetônico bem
como os instrumentos científicos fossem tombados114.
Assim, em dezembro de 1984, o CNPq tomou a iniciativa que marca a consolidação da criação
do MAST: a criação do Núcleo de Pesquisa em História da Ciência (NHC), subordinado diretamente ao
presidente do CNPq e, reconhecido como uma Unidade Técnica-Administrativa. O Projeto Memória da
Astronomia no Brasil e Ciências Afins – PMAC passava a ser incorporado ao NHC. Este se encarregaria
de criar o Museu de Astronomia e Ciências Afins e dar prosseguimento ao processo de tombamento, do
acervo histórico e científico do Observatório Nacional (ON), iniciado anteriormente 115. Simultaneamente ao
tombamento, o presidente do CNPq, no dia 8 de março de 1985, assinou a RE – 030/85, criando oficialmente
o Museu de Astronomia e Ciências Afins subordinado ao Núcleo de História da Ciência (NHC), conforme
demonstra a estrutura inicial pensada para o NHC no organograma abaixo:

Em 1986, o NHC foi incorporado ao MAST que passou a ser uma Unidade de Pesquisa vinculada diretamente
ao CNPq, com autonomia cientifica, administrativa e financeira116. Inicialmente, sua estrutura organizacional contava
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113 RE-130/82 de 11 de outubro de 1982. Cria, no âmbito do Observatório Nacional o projeto ‘memória da Astronomia e Ciências Afins. Faziam parte desse
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com duas Coordenações: Pesquisa e Documentação (CPD) e a Coordenação de Museologia e Difusão (CMD),
além da Divisão de Suporte Administrativo (DAS)117.

Como podemos verificar, o segundo organograma acima se distanciava da proposta original, essas
Coordenações buscavam enfatizar as atividades ligadas ao trinômio pesquisa, conservação e dinamização do acervo
científico e cultural existente. O museu continuou, então, a desenvolver pesquisas e atividades de divulgação e
popularização da ciência no Brasil, bem como recolher e organizar arquivos produzidos por cientistas, visando não só
a preservação destes, mas também estudar e provar a existência de pesquisa científica e tecnológica no Brasil.
Em 1987, o MAST passou por uma nova reestruturação que daria mais visibilidade a sua atuação, ficando
assim representado no organograma abaixo:

No organograma acima, podemos verificar que a pesquisa estaria vinculada em todos os Departamentos.
Observamos também a desvinculação da Documentação representada como Arquivo e Biblioteca. Essas áreas
passaram, então, para o recém criado Departamento de Informação e Documentação, atual Coordenação de
Documentação e Arquivo (CDA), cujo objetivo era:
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Desenvolver atividades relacionadas à documentação científica e histórica nas áreas básicas
de História da Ciência e da Técnica, divulgação científica e em particular da Astronomia e
Ciências Afins, com vistas ao alcance dos objetivos institucionais do MAST118.
Sua estrutura interna contava com duas divisões: a Divisão de Biblioteca (DBI) e a Divisão de Arquivo
(DAD), atual Arquivo de História da Ciência (AHC), que dividiam a responsabilidade pela guarda e manutenção do
acervo bibliográfico e do variado acervo arquivístico, com suportes e tipologias documentais – fitas magnéticas,
iconografia, cartografia e manuscritos, sob a guarda do MAST, pertencentes a arquivos de cientistas que direta
ou indiretamente participaram na formulação de políticas públicas para o desenvolvimento da ciência e tecnologia
no Brasil. O quadro abaixo nos permite verificar as distribuições das atividades realizadas pelas Divisões.

Nele, podemos observar as atividades compatíveis existentes entre a Biblioteca e o AHC. Observamos
também, que o AHC, para cumprir seus objetivos - o tratamento de arquivos de instituições científicas e de
arquivos particulares de cientistas - estava dividido em quatro setores: iconografia, sonoro, textual e cartográfico.
Nesse período, o quadro funcional do AHC contava com apenas 3 bibliotecários, 1 técnico de microfilmagem e 9
estagiários, que passaram mais tarde a prestadores de serviço.
Em 2000, com a reforma administrativa proposta pelo Estado Brasileiro para área da Ciência e
Tecnologia, o MAST alcança o mesmo status que o CNPq. Estas duas Instituições foram incorporadas ao
Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT). Sua missão de “ampliar o acesso da sociedade ao conhecimento
científico e tecnológico por meio da pesquisa, preservação de acervos e divulgação da história da ciência e da
tecnologia no Brasi”119, assim reforçada.
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Ao longo de sua existência, a estrutura administrativa do MAST foi se modificando, recebendo adições
ou subtrações de coordenações, conselhos e departamentos.Tais mudanças propostas e executadas no
museu buscavam enfatizar o perfil dessa instituição no que se refere à atividade museológica, promovendo o
encontro entre duas vertentes do conhecimento: a história da ciência e da técnica no Brasil e a história social
com a explicitação dos elementos constitutivos do seu acervo e dos fatos da ciência praticada no país. Cada
uma das Coordenações nas quais se divide o museu possui atribuições, responsabilidades e metas, que se
encontram descritas no Regimento Interno da Instituição. O MAST é o lócus da nossa pesquisa. E aqui, nesse
museu, no ambiente apresentado brevemente acima é que está sendo desenvolvida a pesquisa que visa a
retomada da organização e padronização de seus Arquivos Correntes.

Sobre a documentação do MAST
O arquivo institucional do MAST representa um pouco de história da transformação cultural iniciada a partir
dos anos 1980 e implementada ao longo da década de 1990 nos museus brasileiros. Nesse período discutia-se
uma nova concepção de museus, conforme aponta o trecho abaixo:
“A concepção moderna de Museus como instituições culturais extremamente dinâmicas,
e não como depósitos de antiguidades (...).Hoje os museus não apenas recolhem,
classificam, conservam e expõem estaticamente objetos. São também seus objetivos o
estímulo à pesquisa, à promoção e divulgação de seu acervo para fins pedagógicos. Seu
funcionamento como banco de informações permite que ofereçam ao público, serviços em
sua área de especialização que vão desde a biblioteca, arquivos, mapoteca, videoteca e
filmoteca até a edição de livros e revistas e o estabelecimento de lojas e livrarias”.120
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O conceito de patrimônio e de preservação histórica passava por uma revisão, e com isso suas práticas e
seus conceitos acabara refletindo na organização estrutural das instituições museológicas. Todo o museu passava
a ser imaginado e a funcionar como estrutura de um sistema de informações, organizando-se de forma a garantir,
principalmente o acesso dos visitantes e do público em geral à informação por ele armazenada.121 Acesso e
preservação eram questões que perpassavam as discussões da equipe do AHC. O tratamento documental
deveria permitir a rápida recuperação dos documentos no arquivo. E com essa preocupação, buscávamos nessa
época, aplicar os mesmos conceitos para a documentação corrente produzida no MAST. Esse cuidado nos
permitiu proteger a documentação institucional gerada em função de sua missão. Mesmo com uma atuação
pontual, a equipe procurou exercer essa tarefa: de normalizar a rotina de recolhimento de documentos e a
orientação às secretárias na organização dos arquivos correntes.
Mas que o é pensar uma gestão de documentos dentro de um espaço de preservação como o museu? Esse
é o desafio da equipe do Arquivo de História da Ciência. Principalmente, porque esse acervo não se limita somente a
atender as exigências administrativas, mas, também às pesquisas realizadas por historiadores/pesquisadores que
discutem a educação nos espaços museológicos. E, é nesse espaço, que o conceito de documento, documentação,
documentar dentre outros adquirirem novos significados.

A intervenção arquivística nos arquivos correntes do MAST
O processo de intervenção arquivística nos arquivos correntes iniciou-se em 1989, a partir da monografia
denominada “implantação e organização dos arquivos correntes do MAST”122, entregue como trabalho de conclusão
do I Curso de Organização de Arquivos Públicos oferecido pelo Arquivo Nacional em parceria com a UNESCO.
Nesse período, os arquivistas no Brasil, discutiam a importância da organização de documentos
nas fases corrente e intermediária. E, essa preocupação também era sentida na equipe do Arquivo de
História da Ciência (AHC). Iniciou-se então, um debate sobre o papel do AHC no MAST e de como seria a
sua atuação nos setores da instituição, de forma a impedir um tratamento técnico com métodos variados,
bem como uma acumulação desordenada de documentos. Vale ressaltar que a expedição e o protocolo de
documentos eram atividades subordinadas a administração, sendo que os arquivos correntes seguiam as
orientações do manual administrativo do CNPq (MADOF).
Foram aplicados 11 questionários para diagnosticar o método de arquivamento e obter uma visão
da tipologia documental produzida nos setores do MAST, bem como os assuntos tratados nos documentos.
Com a análise dos dados coletados, iniciou-se em 1990, a elaboração do código de classificação baseado
na estrutura organizacional do MAST. Porém, com as constantes modificações estruturais sofridas pela
instituição, a equipe optou por realizar um código que: “refletisse a função institucional como um todo, e não
um determinado departamento/divisão, de maneira a permitir que todos os setores do MAST utilizassem os
assuntos do código, conforme suas necessidades”123.
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O código de classificação de assuntos começou a ser aplicado em 1991. Nesse ano, as secretárias foram
treinadas e seus arquivos organizados conforme o padrão estabelecido no manual de serviço que continha
instruções dos procedimentos técnicos a serem adotados no recebimento e arquivamento de documentos,
conforme demonstra o desenho abaixo:

As pastas estariam separadas pela atividade maior e dentro delas as sub-pastas com os assuntos
específicos de cada atividade. Para a equipe do AHC, essa era a única forma possível de impedir o crescimento
desordenado dos arquivos correntes, pois para eles:
... o importante era o controle dos assuntos e a forma do seu arquivamento; que facilitaria, posteriormente,
analisar a valoração do documento, bem como, a sua transferência para o depósito, pois eles já estariam organizados
em dossiês por assunto, facilitando, assim, a pesquisa nesta documentação.124
Para isso, foi elaborado um formulário de transferência de documentos para o arquivo e um quadro de
controle contendo a data que cada setor deveria encaminhar seus documentos para o depósito do AHC.
Em 1995, o Arquivo Nacional (AN), através do CONARQ, lançava a Resolução n.1, apontando a necessidade
da adoção de planos e ou códigos de classificação de documentos nos arquivos correntes. Nesse mesmo ano, o
AHC interrompeu os procedimentos técnicos realizados nos arquivos correntes da instituição, direcionando suas
atividades para o tratamento de acervos de cientistas e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico. Em 2001 a Resolução n.14 do CONARQ determinava aos órgãos e entidades federais a utilização da
tabela básica de temporalidade e destinação de documentos de arquivos relativa ás atividades meio da administração
federal. Com isso, o AHC retomava a responsabilidade em elaborar a gestão de arquivos do MAST. Porém, como
o AHC já havia elaborado o seu código de classificação, e entendendo a importância de uma padronização do
124
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código de classificação e da tabela de temporalidade de documentos no âmbito da federação, resolveu-se pela
adaptação desse documento.
Em meados de 2004, com o lançamento da tabela de temporalidade, para o Estado de São Paulo,
elaborada pelo Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo (SAESP) fizemos uma opção em unir os dois formatos
de tabelas, porém, utilizando a codificação e o assunto oferecido pelo Arquivo Nacional, indicando as funções
exercidas e a tipologia documental produzida pela atividade. Atualmente, o código de classificação e a tabela de
temporalidade de documentos do MAST encontram-se no Arquivo Nacional para análise e aprovação.
Em dezembro de 2008, demos continuidade a esse trabalho, que passou a contar com uma arquivista recémformada que iniciou uma nova etapa do trabalho: o mapeamento da tramitação de documentos e entrevistas para analisar
o fluxo documental. Pretendemos assim, definir a unidade na qual os documentos ficarão arquivados, cumprindo a fase
intermediária para então passar pelo processo de avaliação e destinação, conforme demonstra o quadro abaixo.

Documento

Unidade produtora

Trâmite

Unidade de destinação final

Dossiê contendo
todas as publicações
do pesquisador
pleiteando promoção

Coordenação de
História da Ciência/
Pesquisador

Comitê Técnico
Científico para
avaliar e aferir a
pontuação

A ficha, com as referências
bibliográficas, deve ser inserida no
dossiê funcional e o dossiê com as
publicações deve ser encaminhado
para a Biblioteca.

Esse quadro é um exemplo do resultado que esperamos alcançar à partir das entrevistas realizadas com
funcionários das unidades do MAST. Estamos estudando e apontando em que momento o documento sofrerá
uma intervenção arquivística, definindo qual a unidade responsável manterá o documento final. Espera-se assim,
recolher a documentação permanente somente dos locais definidos como unidade de destinação final.
Como foi sinalizado ao longo deste texto, o AHC possui dupla função. Nosso objetivo hoje é criar condições
para desmembrar o AHC, pois contamos apenas com duas arquivistas, dois historiadores, um técnico especializado
em tratamento de imagens, 3 bolsistas formados com experiência na organização de arquivos, e 1 profissional de nível
médio. Assim, a Coordenação de Documentação e Arquivo contaria também com outro setor, o Serviço de Arquivo
Institucional, com equipe própria e tempo integral para poder exercer as atividades que envolvam o sistema de arquivos
abrindo uma nova frente para o estudo da preservação da documentação eletrônica gerada pela instituição.
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Metodologia para análise de arquivos universitários:
espectro dos trabalhos de conclusão de curso
Rodolfo Peres Rodrigues
Enderson Medeiros

Abstract
Methodology for analysis of university records: spectrum of bachelor’s degree dissertation
Describes the strategies and methodology for analysis of academics records focusing on the bachelor’s degree
dissertation (BDD). Highlights the procedures for these tests specifying in topics the search for a method. Emphasized
that before further analysis it’s need to identify the documentation, fit it into a phenomenon with similar and dominant
characteristics, so get the first topic to a method of analysis, the type of literature. In the second topic discusses
about the notes on the first value and the secondary value of record BDD, this analysis is based on a distinction of
the different ends listed in the process of construction of the BDD and its product material, the record itself. Since the
survey of the ends, discuss the third topic that seeks the best method to ensure access to the document BDD. This
is to discuss the policies for the dissemination of this type of collection and its description standards. In the fourth
topic it’s dimensioned the spatial costs to the possible permanent custody of the document BDD. In this context are
reported some statistics compiled from the tabulation of data from questionnaires, some hypothetical and practical
situations, about the physical dimensions that it may gradually documentary reach. Ends the last topic explaining
general considerations about the subject from the analysis of what was presented.
Keywords: archival science; university; university records; bachelor’s degree dissertation; methodology.

Da prática do arquivo universitário
A grande problemática dos arquivos universitários esta em conceituar-se e contextualizar-se diante de seus
usuários de maneira que sua importância e sua função sejam conexas aos objetivos da universidade. Partimos desta
afirmação, pensando que nesta implica-se a forma burocrática de conceber os arquivos dentro da universidade, em
especial as publicas que equacionam estes à estrutura administrativa da instituição. Ora, o condicionamento dos
arquivos universitários focados as atividades meio da administração é uma perigosa armadilha onde arquivistas e
gestores se vêem envolvidos diariamente.
A paixão da administração pela arquivologia e os seus desdobramentos no trabalho de gestão da informação
encantam arquivistas ao ponto destes se tornarem objetos de um propósito organizacional focados numa lógica
que ambos envolvidos perdem eficiência.
Esta eficiência se liga a evidencia do fazer do arquivista e a própria concepção do arquivo como responsável
pela guarda dos documentos produzidos e recebidos pela sua instituição mantenedora. Segundo Botino(1995) a,
arquivologia deve se mostrar essencial na vida da universidade, fazendo com que
esta entenda a necessidade de arquivar os documentos de forma correta a fim de
se poder recuperá-los posteriormente quando se precisar, armazenando-os em
arquivos correntes, intermediários e permanentes de acordo com as necessidades da
Universidade.
Neste mesmo caminho Martins (1992) apresenta a importância dos arquivos universitários para
universidade argumentando que os mesmos devem assumir o papel de memória cientifica, organizando e dispondo
de documentos que revelam a própria historia da ciência.
É importante citar, que ambos argumentos arrolados não implicam na atitude do arquivo universitário
preterir pelo juízo de valores dados as atividades relacionados com o seu trabalho profícuo, dando maior ou menor
importância para que se pode classificar como atividade fim e atividade meio, até mesmo porque não é útil para
qualquer administração pensar ambas como processos dissociáveis.
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O que esta em voga é a reflexão da atividade arquivística no âmbito acadêmico. Por que, para não existir
subjetividade neste aspecto o trabalho do arquivista na universidade precisa estar claro e definido na sua mente, isto
implica em fazer um questionamento imprescindível: Qual é o real papel do arquivo para atividades fim da universidade?
Antes de responder, é necessário pôr em equação as relações de função e funcionalidade para entender o que Boso
(2007) relata [...] os arquivos universitários devem ter uma missão pedagógica e cultural, para atender as demandas
de pesquisas e da comunidade em geral. Para que tal aconteça, é necessário que haja organização[...].
Acrescenta-se, que para haver organização, é preciso que os arquivos universitários tenham métodos e
técnicas específicos de trabalho, e estes estejam bem definidos. É isto que vai clarear na mente do arquivista a sua
real ocupação nos arquivos universitários. O método vai delinear, respaldar, dirigir e concluir à relação de função
e funcionalidade de um arquivo universitário, por isso que o mesmo é extremamente importante. A técnica vai ser
o procedimento, ou conjunto de procedimentos que subsidiará o trabalho para se obter determinado resultado.
Nesse sentido que procuramos refletir sobre a busca de um método possível para trabalhos de análise de arquivos
universitários especificando os trabalhos de conclusão de curso, tendo a consciência que o assunto não se esgota.

Da política ao método
No ano de 2008, as instituições federais de ensino superior envolvidas no processo de elaboração do
plano de classificação e da tabela de temporalidade de suas atividades fim, coordenado pelo Conselho Nacional de
Arquivos (CONARQ), elaboraram estudos sobre o valor secundário deste material visando buscar a real importância
para sua guarda ou descarte.
Diante deste trabalho a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da Universidade Federal de
Goiás (UFG) apresentou junto a umas das reuniões um relatório elaborado a partir da tabulação de dados resultado
da aplicação de questionários e da discussão de alguns aspectos teóricos.
O presente trabalho tem a intenção de trazer esse relatório para formato científico a fim de promover o
devido debate em torno da questão da metodologia utilizada no processo de avaliação documental a partir de um
método específico utilizado para a avaliação dos trabalhos de conclusão de curso.
O primeiro procedimento utilizado trata-se do tópico “o tipo de literatura”. A partir deste passo a idéia é
considerar que antes de maiores análises é preciso identificar a documentação, enquadrá-la em um determinado
fenômeno de características semelhantes e predominantes.
O tópico em seguida esta em desvendar, “seus valores, primário e secundário”. Trata sobre os apontamentos
a respeito do valor primário e o valor secundário do documento “trabalho de conclusão de curso (TCC)”, esta
análise é feita a partir de uma diferenciação do ‘processo trabalho de conclusão de curso’ do seu produto material
‘documento trabalho de conclusão de curso’, elencando finalidades diferentes para o processo e o documento.
A partir desse levantamento das finalidades, discuti-se o terceiro tópico, “o método de acesso”, qual melhor
método para garantir o acesso ao documento TCC e sua finalidade seja atingida. Este tópico também trata sobre
as políticas de difusão desse tipo de acervo e seus padrões de descrição.
Para que se dimensione o custo espacial da possível guarda permanente do documento TCC, o quarto
tópico traz alguns aspectos estatísticos a respeito das dimensões físicas que este conjunto pode progressivamente
atingir elaborados a partir da tabulação de dados dos questionários, situações concretas e algumas hipotéticas.
Por fim, no último tópico explicitaremos nossas considerações gerais a respeito do assunto a partir da
análise do que foi apresentada nos demais tópicos.

O tipo de literatura
Os trabalhos de conclusão de curso sejam eles monografias, dissertações, teses, relatórios, etc. são
consideradas pela a área da comunicação científica parte da chamada literatura cinzenta. Tal literatura é
composta por aqueles documentos que não serão publicados e nem adquiridos pelos meios formais, são
documentos de circulação restrita e reduzida, e não são sistematizados, pois não são elaborados com a
pretensão de publicação (PASSOS, 2004).
Atualmente, com as atuais possibilidades tecnológicas, uma parte dos profissionais da biblioteconomia
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tem considerado a literatura cinzenta relevante para a comunicação científica, pois o desenvolvimento de políticas
de divulgação deste tipo de literatura baseadas na internet, como os repositórios digitais e bibliotecas digitais têm
criado um campo muito vasto de atuação desses profissionais, uma vez que é crescente para esses repositórios a
demanda de mecanismos de controle bibliográfico bem apurados e consistentes.
Há que se considerar também que a prerrogativa que garante certa relevância a esse tipo de literatura
não especifica qual tipologia de documento é de maior importância. No entanto como nosso foco é os TCC’s de
graduação e pós-graduação lato sensu, entendemos que esta relevância esta ligada a afirmação que
a produção científica passa a ser considerada uma efetiva contribuição à ciência
se atender a pelo menos quatro requisitos básicos: julgamento e aprovação pela
comunidade científica, publicação em veículo amplamente aceito, inserção nos estoques
de informação, e apropriação por um receptor (RIBEIRO; SANTOS, 2006).
Destes 4 (quatro) passos descritos apenas 1 (um) se encaixa perfeitamente nos documentos TCC’s,
excetuando a inserção nos estoques de informação, e a apropriação por um receptor. Nestes 3 (três) últimos teremos
variações acentuadas que não concretiza numa regra, nem tampouco num método, ou seja, a comunicabilidade
elemento importante para o produto científico é uma problemática para esses documentos. Então, não podemos
considerar os TCC’s de graduação e pós-graduação lato sensu necessariamente relevantes à comunicação científica
somente por que nos últimos anos tem se considerado a literatura cinzenta, da qual ela faz parte, importante.

Seus valores, primário e secundário
Como citado anteriormente, um dos procedimentos utilizados para as análises foi a aplicação de um
questionário nas IFES. Para o presente argumento, não se faz necessário tratar todos os itens deste questionário,
basta saber que basicamente seu objetivo era levantar o número de cursos das instituições, se havia obrigatoriedade
ou não na elaboração de TCCs e conhecer a sugestão de tempo de guarda destes documentos.
Por meio da aplicação deste questionário, podemos perceber que as políticas em torno da elaboração
de trabalho de conclusão de curso, são bastante diferentes de uma IFES para outra, pois é uma política, em sua
maioria, estabelecida internamente a cada curso.
Mas em termos gerais, podemos considerar que no caso de cursos de graduação, que vão compor a
ampla maioria de possíveis produtores de TCC´s, o trabalho de conclusão de curso é resultado de uma disciplina
específica, diferente dos trabalhos de conclusão de cursos de pós-graduação stricto sensu que é o objetivo central
desses cursos. No mestrado o objetivo é uma dissertação, o estudante entra com um projeto inicial que deverá
elaborar até o final do curso, não existe a possibilidade legal da não elaboração deste trabalho, da mesma forma
no curso de doutorado, porém o documento é uma tese.
Em alguns casos, em cursos de graduação, os TCC´s são mais que o trabalho final de uma disciplina, mas
mesmo assim não possuem o caráter definitivo que uma dissertação e uma tese possuem, uma vez que o estudante de
graduação não é aprovado no vestibular com a apresentação de um projeto inicial que deve ser desenvolvido ao longo
do curso. Mas de qualquer forma estas exceções não desconstroem a argumentação que faremos neste tópico.
Para analisarmos o documento trabalho de conclusão de curso, seja ele monografia, relatório, software,
etc, é preciso que nos atentemos ao processo que o produz. Antes do documento TCC, existe algum documento
normativo que estabelece a elaboração daquele trabalho, o plano político pedagógico do curso ou a ementa da
disciplina, estes vão prever o desenvolvimento do processo trabalho de conclusão de curso que resultará no
documento propriamente dito.
Seja em uma disciplina ou no currículo geral, exceção citada no parágrafo anterior, o processo de
desenvolvimento do trabalho de conclusão possui duas finalidades: pedagógica e científica. Pedagógica, por que
o estudante de graduação irá aprender vários assuntos e habilidades, desde o assunto específico (conteúdo)
que ele irá pesquisar, até a metodologia utilizada. Referente a isto é possível compreender que o conhecimento
construído durante a pesquisa contribuirá de forma indireta ou em casos específicos direta com o progresso
científico da área à qual ele se propõe a estudar, uma vez que o estudante vai discutir outros autores, relatos e
experiências, promovendo o diálogo científico.
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A primeira finalidade está presente em todo o processo, do início ao fim, como resultados materiais deste
processo teremos rascunhos, questionários respondidos, fichas de referência, anotações, versões corrigidas,
instrumentos que o autor utilizou, mas principalmente a versão definitiva. Só a partir deste produto que o processo
trabalho de conclusão de curso passará a exercer sua outra finalidade, a científica.
Assim como um processo de avaliação de uma disciplina, que possui uma finalidade pedagógica, mas
especificamente, avaliar a aprendizagem do estudante, tem em geral como resultado um produto, a prova, o processo
trabalho de conclusão de curso, possui um produto material, o documento trabalho de conclusão de curso. Da mesma
forma, que o documento prova serve para provar que o estudante participou de um processo de avaliação coordenado
por um professor, o documento TCC servirá para provar que o estudante participou de um processo que o habilitou a
exercer sua profissão, ou seja, este documento simbólico representa um requisito para obtenção do título.
Acerca disto, sempre que precisarem comprovar ou recuperarem alguma informação desses processos,
seja ele, de avaliação ou trabalho de conclusão de curso, recorrerão aos documentos ‘prova’ ou ‘TCC’ para tal, a
não ser que exista outro documento que guarde informações essenciais desses processos. No caso do processo
de avaliação, informações como nota e avaliado, podem ser encontrados em uma lista de notas daquela disciplina
ou histórico escolar. No caso do processo trabalho de conclusão de curso, informações como autor, orientador,
título do trabalho, linha de pesquisa, departamento, avaliadores e nota, podem ser encontradas na ata da banca de
defesa do TCC, produto material do sub-processo defesa do TCC.
Partindo da premissa que para definir o valor primário é preciso pensar por que aquele documento existe
e, não por que o processo que o produziu existe ou sua importância. Temos então que, encerrado o processo de
trabalho de curso e o sub-processo defesa do TCC, o documento TCC passa a ser só mais um documento, pois
outros documentos relatam e provam aquele processo como a ata. Da mesma forma que, assim que encerrado o
macro processo integralização do currículo do estudante, a ata perde sua funcionalidade administrativa. O valor
primário do documento então tem um fim quando o avaliador assina a ata de defesa.
O valor secundário do documento TCC é aquele que ele pode assumir frente a diferentes olhares de
pesquisa (BELLOTTO, 2004). Se as funcionalidades do processo trabalho de conclusão de curso que citamos,
pedagógica e científica, são atingidas em fases diferentes do documento TCC, a pedagógica na elaboração e
a científica no fim, encerrada sua elaboração, ele adquire uma função científica. No caso dele estar dentro de
um arquivo, ele terá uma função a mais, provar que ele foi elaborado por alguém, quem é esse alguém, como
foi elaborado, etc. Mas mesmo assim sua função científica prevalecerá. Cabe apontar qual é o espaço, físico e
simbólico, adequado para um material científico e qual o melhor método de organização e acesso.

O método de acesso
Existem políticas internacionais consolidadas para o acesso à literatura cinzenta. O movimento conhecido como
“Open archivers initiative” trabalha com a perspectiva de garantir o acesso a esse tipo de literatura através da criação de
repositórios digitais interoperavéis. Este movimento propõe uma estrutura de cooperação em rede baseada em: Provedores
de dados, os repositórios propriamente ditos, Harverters, programas que importam os dados dos provedores de dados; e
provedores de serviços, que utilizam os metadados coletados pelos harvertes para criar um serviço de acesso.
A interoperabilidade de toda essa estrutura é garantida pela a utilização de um protocolo comum de
comunicação, o OAI-PHM (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harversting)125, que utilizam na sua
grande maioria o formato de metadados do padrão de descrição Dublin Core.
O padrão Dublin Core possui quinze elementos de metadados, sendo eles: Título; Criador; Assunto;
Descrição; Publicador; Contribuidor; Data; Tipo; Formato; Identificador; Origem; Idioma; Relação; Abrangência;
Direitos (GIL-LEIVA, 2007). Esses elementos garantem ao usuário recuperar documentos para um sentido específico
de pesquisa, no contexto da utilização deste padrão para documentos da literatura cinzenta, são elementos que
garantem ao usuário encontrar referências bibliográficas e não referências arquivísticas.
Para o processamento técnico de documentos arquivísticos existem normas diferentes do Dublin Core,
internacionalmente possuímos a ISAD(G) e, nacionalmente a NOBRADE. Estas normas de descrição foram criadas
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Para saber mais sobre o Open Archives Initiative acesse o site: http://clube-oai.incubadora.fapesp.br/portal/oai.
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a partir de normas da biblioteconomia, porém possuem outro sentido, diferente da descrição bibliográfica. Uma
descrição possui áreas e elementos que vão dar uma noção ao pesquisador do que se trata aquele determinado
objeto. A pesquisa em uma biblioteca é diferente de uma pesquisa em arquivo, enquanto em uma biblioteca o
pesquisador busca por referências bibliográficas, no arquivo o pesquisar procura por vestígios históricos, por isso
o processamento técnico dos documentos nestes diferentes espaços é diferenciado.
Devemos analisar então, se o documento trabalho de conclusão de curso é melhor acessado através dos
métodos da biblioteconomia ou da arquivologia, obviamente, é preciso considerar de forma central o objetivo deste
acesso, ou seja, o motivo pelo qual o usuário pesquisador está em busca desse documento. Se o pesquisador
quer entender a relação daquele documento com seu contexto de produção que está no passado, o método mais
adequado de descrição é o arquivístico.
Os documentos de arquivo são os produzidos por uma entidade pública ou privada
ou por uma família ou pessoa no transcurso das funções que justificam sua existência
como tal guardando esses documentos relações orgânicas entre si.Tratam sobretudo de
provar, de testemunhar alguma coisa (BELLOTTO, 2004, p.37).
Caso o pesquisador procura uma referência bibliográfica, uma obra, no caso o documento trabalho de
conclusão de curso, que discorre sobre um assunto, uma experiência ou relato para fazer parte da sua argumentação
científica, então o método mais adequado é o biblioteconômico.
Os documentos de biblioteca são resultado de uma criação artística ou de uma pesquisa
[...] É material que trata de informar para instruir ou ensinar (BELLOTTO, 2004, p.37).
Então, considerando que este documento possui elementos bibliográficos predominantes e que seus
elementos arquivísticos, ou melhor, informações que indicam algo do passado, vestígios do passado, podem ser
encontrados em outros documentos, há de se convir que podemos pensar na possibilidade de descarte dessa
documentação. Cabe discutirmos as implicações materiais da guarda deste material, os custos, mas especificamente
recursos espaciais utilizados, uma vez que já discutimos alguns benefícios.

Aspectos estatísticos
Dos questionários aplicados recolhemos e tabulamos alguns dados. A tabela apresentada abaixo se refere
aos dados resultado dos questionamentos feitos às coordenações de cursos ou demais setores que detinham as
informações necessárias, a respeito da quantidade de cursos das instituições e da obrigatoriedade da elaboração
dos TCCs. Na tabela estão relacionados por instituição, o número de cursos, quantos destes cursos a elaboração do
TCC é opcional e quantos é obrigatória. A partir desta tabela discutiremos os aspectos quantitativos que envolvem
a guarda das monografias de conclusão de curso.

Elaboração de TCC
IFES

Nº Cursos

Opcional

Obrigatória

CEFET-RJ

8

0

8

UFG

82

46

36

UFPB

48

-

-

UNIRIO

8

0

8

UFPA

46

20

26

UNB

27

0

27

UFPE

40

5

35

UFF

-

-

-

Total

259

71

140

160

Se efetuarmos a divisão do total de cursos que participaram da pesquisa pelo total de universidades que
participaram da pesquisa, excluindo aquelas que não apresentaram a tabulação de dados claramente, teremos
uma média de 35 cursos de graduação e pós-graduação por universidade, a partir dessa média pensaremos uma
universidade hipotética, a universidade X.
Executando a média entre a somatória de cursos que exigem obrigatoriamente a apresentação de um
trabalho de conclusão de curso e a quantidade de universidades participantes da pesquisa, concluiremos que
aproximadamente 65% dos cursos que responderam os questionários exigem obrigatoriamente a apresentação de
um trabalho de conclusão de curso. Suponhamos então, 65% dos cursos da nossa universidade hipotética X exijam
o TCC, então teremos 23 cursos da universidade X produzindo obrigatoriamente TCCs.
Na Universidade Federal de Goiás, no ano de 2007, aproximadamente 2147 estudantes de graduação
integralizaram seus currículos, todos distribuídos aproximadamente em 40 cursos de graduação, ou seja, uma
média de 54 estudantes por curso integralizou seus currículos somente no ano de 2007. Se considerarmos esta
média como a média da universidade X que possui 35 cursos, sendo que 23 cursos exigem a elaboração de TCCs,
teremos nesta universidade X cerca de 1242 TCCs produzidos por ano.
Após efetuarmos uma rápida pesquisa na web para levantar maiores informações sobre o número de
páginas de uma monografia, encontramos algumas instituições e programas que estabelecem alguns números.
O Instituto de Física da Universidade Estadual de Campinas por meio de instruções gerais estabelece que “a
monografia deve ter em média 30 páginas, com um mínimo de 20 e um máximo de 50”; O curso de especialização
em biossegurança da Universidade Federal de São Carlos estabelece em suas normas para apresentação para
apresentação da monografia, o número máximo de 40 páginas incluindo referências bibliográficas. O Banco Central
em um programa de premiação de monografias através de um edital para a convocação do concurso estabeleceu
o número máximo de 50 páginas para as monografias que poderiam concorrer.
Considerando os números máximos sugeridos para uma monografia, podemos concluir que uma monografia
terá em média no máximo 46 páginas, lembrando que segundo a NBR 14724 da ABNT as folhas de um trabalho científico
devem ser impressas apenas no anverso, então uma monografia terá 46 folhas. Uma monografia com 46 folhas e sua
encadernação em capa dura, geralmente exigida na maioria das universidades, possui aproximadamente 1 cm.
Então, a universidade X que produz cerca de 1242 TCCs por ano irá produzir em torno de 12,42 metros
lineares de TCCs por ano. Pensando em um acondicionamento em estante padrão de 6 prateleiras de 2,00 x 0,90
x 0,45 m, teremos aproximadamente 14 prateleiras cheias por ano, considerando que a prateleira superior de uma
estante de arquivo não tem condições de acondicionar as monografias por não possuir encostos laterais, serão
aproximadamente 3 estantes por ano.
Pensando em uma distribuição adequada destas estantes que permita o trânsito entre elas, que exige cerca
de 0,35 m de vazio frente a estante, teremos na realidade uma estante ocupando um espaço de 0,72 m², que é a
soma da área ocupada pela estante e a da área de circulação. Sendo que o acondicionamento da produção de TCCs
da universidade X usa 3 estantes, a universidade X terá que dispor de 2,16 m² por ano para armazenar sua produção.
Em 5 anos serão 10,8 m², em 10 serão 21,6, em 50, 108 m², em 100, 216 m², em 1000, 2.160 m², uma quantidade
significativa que gera outros custos de recursos humanos e materiais para sua preservação e conservação.
Há que se considerar que nesta equação esta se trabalhando com documentos no formato impresso,
pois, é uma práxis nas universidades brasileiras que os TCCs sejam entregues no formato escrito e impresso
mesmo que esse esteja ligado a uma de idéia de produto (software, vídeo etc). Entretanto, mesmo admitindo que
os repositórios digitais ou arquivos digitais não teriam a problemática do espaço pressuposto metodológico, ainda
assim, é notório que outros tipos de problemas existiriam tais como: políticas de preservação, tecnologia, mão-deobra qualificada entre outros seriam um entrave para consolidação de um trabalho focado nesta natureza.

Considerações finais
Não resta dúvidas quanto ao tipo de literatura que o trabalho de conclusão faz parte, porém existem
algumas características que discutimos que são pertinentes à discussão do prazo de guarda. Dentro da literatura
cinzenta também são classificados documentos como dissertações e teses, os quais possuem uma relevância
científica muito mais significativa que uma monografia, relatório, artigo de conclusão de curso de graduação.
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Cursos de pós-graduação que produzem dissertações e teses são mestrados e doutorados que são de
fato e de direito os responsáveis pela formação de pesquisadores. Enquanto, os trabalhos de conclusão de uma
graduação, ou são resultado do estágio curricular ou são iniciação científica, ou seja, é algo principiante.
Dissertações e teses já são consideradas de relevância científica por outras instituições internas as IFES,
como a biblioteca, e externas, como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Existem
normas que prevêem a inclusão deste material no acervo da biblioteca e em algumas instituições, no arquivo, mas
como prova daquele processo, não como fonte de pesquisa bibliográfica.
Diante disto, cabe discutirmos a custódia dos trabalhos de conclusão de curso de graduação e lato sensu.
Como apontamos no tópico três, existem diferenças entre o processo trabalho de conclusão de curso e documento
trabalho de conclusão de curso, o que implica em finalidades diferentes para cada um. O processo possui uma
finalidade pedagógica que se encerra com a produção do documento, o documento possui uma finalidade que só
se inicia com sua existência, a científica. Uma vez terminado o sub-processo de avaliação, o documento torna-se
possuidor de um caráter de referência bibliográfica.
Considerando esta condição de referência bibliográfica fica evidente que o melhor método para acesso à
essa documentação é o biblioteconômico, somado a isso o fato de que é crescente a implantação de repositórios
digitais que visam promover a difusão dessa documentação por meio de métodos de organização de várias áreas,
apesar da classificação destes repositórios que se assemelha a classificação arquivística estrutural, mas que por
hora concentra-se em padrões de descrição biblioteconômicos. E partindo da premissa que um pesquisador não
irá ao arquivo em busca de referências bibliográficas e sim referências arquivísticas que possuem valor probatório
e autêntico, pode-se sugerir que o espaço mais adequado para essa documentação seja a biblioteca.
“a biblioteca é órgão colecionador [...] que os objetivos dessa coleção são culturais,
técnicos e científicos [...] o arquivo é órgão receptor [...] que os objetivos primários
do arquivo são jurídicos, funcionais e administrativos e que os fins secundários serão
culturais e de pesquisa história” (BELLOTTO, 2004, p.38).
No entanto, há que se considerar também, que se de um lado a biblioteca expressa melhor o acesso, ela
pormenoriza o todo a um documento, pois “a descrição [biblioteconômica] consiste na individualização do itembase da catalogação, tornando-o único entre os demais de um acervo” (RIBEIRO, 2004), enquanto a descrição
arquivistica expressa e revela de forma sistemática o documento científico no espaço da memória cientifica do todo,
ou seja, enquanto a biblioteca descreve o recorte de um pensamento o arquivo registra toda a evolução deste.
No que se refere à guarda permanente destes documentos foi possível tabular estatisticamente
a grandeza dos custos que deverão ser empreendidos para a guarda permanente deste material. Os dados
apresentados, por mais que pensados de uma maneira hipotética, nos forçam a pensar com mais clareza sobre
as implicações físicas deste material.
Sempre haverão custos para a conservação dos acervos de seus arquivos, mas como arquivistas devemos
nos pautar pela racionalização dos custos, se não é esse nosso objetivo, não existe sentido em elaborarmos uma
tabela de temporalidade de documentos. Quando um instrumento deste tipo é elaborado, estão em pauta os diferentes
usos que aqueles documentos podem assumir, no presente e no futuro, mas principalmente a racionalização de
custos, sejam eles espaciais ou voltados a organização. Os documentos de guarda permanente não são somente os
que detêm alguma importância histórica, mas aqueles que possuem uma relação custo-importância favorável.
Por isso a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da Universidade Federal de Goiás sugeriu
a seguinte temporalidade para o documento trabalho de conclusão de curso de graduação e pós-graduação
lato sensu: Cinco anos de guarda em arquivo corrente; Cinco anos de guarda em arquivo intermediário; e como
destinação final, eliminação.
Talvez o método utilizado e elucidado neste trabalho possa sugerir ou ser uma propedêutica ao estudo,
ou melhor, epistemologia da avaliação de documentos no âmbito dos arquivos universitários. Independente da
eficiência do método, algo é fato, a avaliação de documentos carece de uma metodologia mais clara e agressiva,
talvez se há tivéssemos dessa forma, as normativas sugeridas pelos arquivos universitários contribuiriam para a
elaboração das súmulas da preservação da história da ciência.
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Synergy and symbiosis:
archival practice and academic digital repositories
Anne Gilliland

Abstract
In this age of cyberscholarship and electronic record-keeping, academic digital repositories can benefit considerably
from archival perspectives, principles and processes regarding the long-term management of both bibliographic and
non-bibliographic, multimedia resources that support ongoing research, education, accountability and enterprise.
The reverse is also the case - archival practitioners faced with managing high volumes of digital records can learn
much from the technical and policy expertise of those who have been designing and operating repositories to
manage valuable information resources and research data. We should also not forget the central and evolving role
of the content creator in this mix, and what this means for how and where content is created and maintained, the
nature of that content, how and when it is described, assessments of long and short-term value, and the formulations
of constructs such as ownership, stewardship, collectivity, life cycle and provenance. This paper will look at the
synergies and symbioses that could or should exist between these different interests, especially if they are likely to
share a single digital repository, and also discuss areas where archival practice and ideas may need to be revisited
if archivists are to play a meaningful role in either electronic record-keeping or cyberscholarship.

Introduction
“This is big.”126 David Green’s opening statement in his 2007 article “Cyberinfrastructure for Us All,” is simple,
yet it powerfully characterizes ambitious national and international agendas that seek to transform how academic,
scientific, government, enterprise and indeed most areas of human endeavor are effected. Green, the former
Executive Director of the National Initiative for a Networked Cultural Heritage (NINCH) in the United States, goes
on to comment on a series of reports calling for the development of a human-centered, multi-layered, publicly and
privately supported digital infrastructure [“cyberinfrastructure”] that will “harness the power of distributed, computerassisted collaborative production.”127 These reports, Green notes, “forcefully and formally call attention to the shift in
economic and social production from a classic industrial base to a networked information base.”
If we step back in time for a moment, we can see how information and technological infrastructures that have
been building for almost 50 years in support of defense, governance, scientific and other national and academic priorities
and “grand challenges,” have diversified, democratized and become personalized and culturally embedded to the point
where, although certain populations and sectors are still irrefutably more advantaged than others, we can now see within
our immediate future a Negropontian vision of a pervasive global digitality.128 From the post-World War II period when the
first social science data archives were established, through the late 1960s when libraries began to automate their catalogs
and share cataloging records on tape and later across networks, and the first online databases containing scientific
and other technical information were made available129; and from the sybilline predictions of the paperless office in the
1970s and 1980s that presaged today’s integrated digital record-keeping and asset management systems,130 through
the rapid succession of developments of the first usable interface for the Internet in 1991, the World Wide Web protocol,
the graphical browser Mosaic in 1993, open commercialization of the Web in 1995, and the release of Windows 98 with
a built-in Internet browser, we have arrived today at a digitality dominated by prefix-fixated constructs: egovernment,
escience, ehumanities, ecommerce, elearning, ecommunities, and ejournals; digital medicine, digital libraries and digital
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archives; virtual museums and virtual communities; iSchools and ifields. Academia has played a central role in all of this:
developing technologies, hosting networks, generating and consuming digital data, collaborating virtually across space,
time and discipline, publishing scholarly output, training future generations of scholars and information professionals,
shaping future research as well as research funding agendas, spearheading changes in library and other information
practices, establishing electronic journals, operating pre-print servers, and now, building and curating131 digital repositories
as an essential part of the cyberinfrastructure that needs to sustain all of these endeavors.

The Need for Digital Repositories
The imperative for digital repositories that can capture, manage, preserve and disseminate the wide range of
outputs and records of academic and scientific materials is now widely recognized, and many institutions, disciplines
and fee-based providers have made significant headway in this area. In the United States, the two biggest federal
funding agencies – the National Science Foundation (NSF) and the National Institutes for Health (NIH) have both
underscored the necessity that funded researchers develop data management plans that include mechanisms for
preserving and providing open access to their research data.132 In the United Kingdom, similar priorities have been
expressed in reports commissioned by the Joint Information Systems Committee (JISC).133 A recent NIH Funding
Opportunity Announcement (FOA) called for proposals that would “develop, enhance, or extend infrastructure for
connecting people and resources to facilitate national discovery of individuals and of scientific resources by scientists
and students to encourage interdisciplinary collaboration and scientific exchange.” The reason for the call was a
recognition of how difficult it is for individuals in very different settings and fields to communicate and also work across
very different kinds of information resources (the call gives as examples of information resources data, animal models,
reagents, assays, cores, literature, materials, and tools – and that range alone should motivate information professionals
to design repositories that can integrate archives, library and museum perspectives and practices in order to curate the
resources appropriately and support a range of actions that diverse researchers and students might wish to perform
upon or with them). The call also acknowledges the sentiment that “the biomedical community has barely tapped the
power of web-based tools, currently exploited for social networking, for professional connection and collaboration to
serve biomedical research.” This latter point recognizes the innovative ways in which social networking capabilities
have allowed specific communities to design less institutionalized, or even non-institutionalized digital environments
that are closely patterned on, or emanate directly out of the behaviors and priorities of those communities. It challenges
us, therefore, to re-imagine our repositories, not just as storage, preservation and retrieval facilities that automate and
augment traditional practices and conceptualizations, but as new kinds of organic environments that can be shapeable
and inhabitable over time by the communities and individuals who invest in them.134   
While much impetus for the building (and funding) of cyberinfrastructure has come from the sciences, health
sciences and engineering and has a distinctly data- rather than human-centric perspective, how to manage and
exploit digital materials generated by research activities are not only concerns of the more scientific and technical
fields. We should remember that the first data archives to be developed were those in the Social Sciences, for
example, the Interuniversity Consortium for Political and Social Research (ICPSR) at the University of Michigan
and the Roper Center Public Opinion Archives at the University of Connecticut. Social science data archives
(SSDA) were developed in response to the rise of the Social Science fields. Research in some of those fields

131

The Digital Curation Centre (DCC) in the United Kingdom defines digital curation as follows: “Digital curation, broadly interpreted, is about maintaining
and adding value to a trusted body of digital information for current and future use. The digital archiving and preservation community now looks beyond the
preservation, cataloguing and cross referencing of static digital objects such as documents. The scientific community has data characterised by structure, volatility
and scale. These require us to extend our notions of curation. We must also investigate the principles that underlie appraisal, and lessons learnt about the
economics of preservation.” http://www.dcc.ac.uk/about/what/ (accessed August 31, 2009).
132

See, for example, National Science Board and National Science Foundation. Long-lived Digital Data Collections: Enabling Research and Education in the 21st
Century (Washington, D.C.: National Science Foundation, 2005); Interagency Working Group on Digital Data. Harnessing the Power of Digital Data for Science and
Society (Washington, D.C.: National Science and Technology Council, 2009).
133

Lord, Philip and Alison Macdonald, e-Science Data Curation, briefing paper (United Kingdom: Joint Information Systems Committee (JISC), 2004). Available:
http://www.jisc.ac.uk/publications/documents/pub_escience.aspx (accessed August 31, 2009); Beagrie, Neil, Julia Chruszcz; and Brian Lavoie. Keeping Research
Data Safe (United Kingdom: JISC, 12 May 2008). Available http://www.jisc.ac.uk/publications/documents/keepingresearchdatasafe.aspx (accessed August 31,
2009); and Ruusalepp, Raivo. Infrastructure Planning and Data Curation: A Comparatvive Study of International Approaches to Enabling the Sharing of Researcb
Data, Version 1.6 (United Kingdom: JISC, 2008).
134

National Center for Research Resources. Recovery Act 2009 Limited Competition: Enabling National Networking of Scientists and Resource Discovery (U24).
Available http://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-RR-09-009.html (accessed August 31, 2009).

165

were very dependent upon large and often longitudinal data sets that were expensive and difficult to collect. There
were, therefore, incentives to share and re-use the data once it had been anonymized and rendered softwareindependent. Researchers also capitalized on advances in computing capabilities that allowed for massive datasets
to be manipulated in ways not previously possible. In the United States, where the Social Sciences include fields such
as Economics, Political Science, Sociology, Public Policy, Anthropology and History, there has been considerable
innovation in recent years in research methods, and broadening of the kinds of digital data collected and how they are
collated. The resulting data is no longer primarily quantitative, and much of it does not lend itself to anonymization or
rendering into software-independent forms to support sharing and re-use. Ethnographic field recordings, oral and video
histories, georeferenced datasets, and dynamic visualizations are only some of the complex data types resulting from
new modes of inquiry that are technologically facilitated, stored and shared. Data archives, however, like traditional
institutional archives working with electronic records, have been challenged with how best to appraise, acquire and
arrange and describe these burgeoning volumes of complex documentary forms and also appropriately support the
needs of the researchers who are creating or seeking to re-use them.
By way of an example, a recent UCLA Master’s thesis by Jolene Beiser that was conducted in collaboration
with the campus’ Institute for Social Research Social Science Data Archive examined how UCLA researchers in the
Social Sciences think about and manage their data. In the Social Sciences, even though there is a culture of reusing others’ data and a strong awareness of privacy and security concerns associated with improperly prepared or
distributed data, researchers may be subject to less stringent data management requirements than those imposed
by funding agencies in the health and sciences areas. They also often have less infrastructure in the form of
research funding, labs, specialized technology, and student research assistants to help them in managing their data.
Beiser found that the academic researchers she interviewed had widely differing notions about what is meant by
“data”, “data gathering, “data management,” “data preservation,” and “data sharing.” She also found that most of the
researchers were unaware of the services available on the campus to help them with these kinds of activities and
that they were attempting to do all the data management on their own. The thesis concluded by recommending that
both faculty and student researchers be trained in how to curate data (i.e., how to create and manage data in ways
that support ongoing preservation, sharing, and accessibility), how to budget and find funding for data preservation
activities, and best practices for choosing preservation-friendly file formats, database construction, digitization, and
portable storage device selection and use.135 These findings are very similar to those of electronic records archivists
over the past twenty years or so, in that they underscore that the creators of digital materials that should be stored in
and accessed through a digital repository must also be involved at the front end in creating “archivable” materials.
But what of the fields that are less traditionally thought of as “data-centric” and less technological? David
Green also brings our attention to the importance of incorporating and supporting Humanistic perspectives in the
cyberinfrastructure (and to these I would also add the Arts). In reviewing Our Cultural Commonwealth, the 2006 report
of the American Council of Learned Societies (ACLS) Commission on Cyberinfrastructure for the Humanities and
Social Sciences, he notes that it “underscores the values of designing an environment that cultivates the richness and
diversity of human experience, cultures and languages, using the strengths of this community: ‘clarity of expression,
the ability to uncover meaning, the experience of organizing knowledge and above all a consciousness of values’.”136
I believe that this point is of critical importance, and archivists, whose own disciplinary backgrounds and daily contact
with researchers and records creators and their practices may well cause Green’s comments to resonate, should be
actively engaged in bringing this consciousness to all those participating in building digital repositories. The archive,
as a physical as well as an intellectual entity, is conceptually modeled around Humanistic metaphors, epistemologies,
values, preoccupations and processes. This is most apparent in its focus on evidence that is present, latent, or,
often just as importantly, absent as a part of a series of curatorial and end-user activities: value-determination (e.g.,
appraisal, selection for digitization), contextualization (e.g., arrangement and description, presentation), and meaningmaking (e.g. proving, accounting for, storytelling), rather than more data-centric preoccupations with the retrieval or
manipulation of discrete and/or overt information content that one often finds in the Sciences and some of the Social
Sciences. Somehow, those traditional Humanistic approaches and what they are able to contribute to texturizing,
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analyzing, and culturally embedding the management, discovery and use of information as evidence, need to be more
closely specified, translated into their digital counterparts, and then incorporated into digital repositories.
To summarize, then, what should be evident from this brief review is that many interests are converging
around digital repositories and that common imperatives support certain synergies. At the same time, the need
to bring together skill sets that are distinctive to different actors necessitates a certain mutual dependence or
symbiosis, or at the very least a dialog. Economically, politically, socially and culturally, the development and
continued evolution of digital repositories is probably inevitable and many already exist in one form or another.
Content-wise, digital repositories are likely to encompass a very wide range of resources (both products and
documentation of processes) that might variously, and sometimes simultaneously, be viewed as data, information,
records, evidence, or artifacts and these traditionally might have been collected, described, preserved and made
available by different kinds of repositories and information or cultural heritage professionals. Such resources might
be the product of collaborations that traverse institutions, sectors, and national boundaries as well as the public and
private sectors, and so are not exclusively associated with one institution or repository, meaning that responsibilities
for data management and metadata creation may be distributed, while ownership may be unclear, and all will need
to be negotiated. The active participation of the creators of digital resources, for example, scientists or bureaucratic
records creators, however, will also be needed so that the resources are initially created and described in ways that
will ensure they are able to be identified, acquired, preserved and made available by a digital repository over the longterm. Yet at the same time, the primary concern of those creators is going to be that data are created, maintained,
and distributed in ways that support their disciplinary or sector practices and research modes. Government funding
concerns as well as the desire to educate and promote further research provide imperatives for creators to make
their content available beyond their immediate research team. However, secondary users bring different needs,
methods and modalities to how they wish to use the content that in turn require that consideration of additional
evolving disciplinary priorities, practices, and belief systems beyond those of the creator be accommodated in the
design, metadata practices, and services of the repository.

Archivists and Digital Materials
Most archivists today are only too aware that the shift in economic and social production that Green cites
has profoundly altered the ways in which the bureaucratic, scholarly, and personal record is created, maintained,
and used, not to mention its volume. They have been struggling with how to work with creators in order to
influence the generation of identifiable, segregable, preservable, trustworthy records, as well as to build or locate
digital storage capacity that meets archival specifications for preserving and making available authentic copies
of those records. Sharing such space is a major, if not currently the most pressing incentive for archivists to
participate in building academic digital repositories. It should also be noted, not without some irony, that although
electronic records are “born-digital,” it tends to be harder to provide access to them online than it is to provide
physical access either to traditional non-digital records, or online access to digitized archival holdings (although
the latter is certainly not without its challenges). Moreover, unlike their counterparts in the Library and Information
professions, archivists have not spent the past 50 years studying different kinds of users and their needs and
modalities, experimenting with retrieval algorithms, testing different user interfaces, operating SDI (Selective
Dissemination of Information) services, devising automated protocols and metadata structures for secure user
registration or rights clearances, supporting different community and cultural practices, or supporting end-user
customization of retrieved materials. Even with traditional materials, archival knowledge about informationseeking, the presentation/representation of evidence, the reference process, and cognitive and affective aspects
of discovery and use is not well-developed. As archivists increasingly work with electronic records management
and also digitize their collection, the primary foci have been upon how to acquire and preserve born-digital
materials in ways that retain evidentiality, how to get at least basic intellectual control in the form of online
finding aids over as much of the backlog of accessions as possible, and how to get as much traditional material
digitized and online as quickly as possible. These are certainly critical areas of concern, and the resulting archival
experience and expertise can be valuably applied in the development of digital repositories for many kinds of
material. Indeed, this should be a second motivation for archival engagement in the development of academic
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digital repositories. However, at the same time, the participation of archivists in the development of shared digital
repositories should provide the opportunity to engage in discussion and development with those who have more
experience on the retrieval end of repository operations about what the nature of access and user services should
be for digital evidence, and how best to design systems that would support that. This would be a third motivation
for archivists to be engaged in the development of academic digital repositories.
College and university archivists and those archivists dealing with the record of science are especially aware of
the transformative effects of “cyberscholarship,” that is, research, teaching and learning facilitated by high-performance
collaborative computing of the kind envisaged for the cyberinfrastructure and supported by resources and tools provided
by digital libraries, digital archives, and virtual museums.137 In the past, the products of academic scholarship might have
included monographs and journal articles that would end up being purchased and made available through academic
libraries, as well as manuscript drafts of those items that might be retained as part of a manuscript or personal papers
collection in a university archives or an academic library special collection, and filing cabinets filled with research data
and related technical documentation and instrumentation that probably would not be acquired by the archives or special
collection and would remain with the researcher or would eventually be discarded or destroyed.138 Today, not only those
products, but the processes by which they were developed and the associated documentation, for example, electronic
mail correspondence, wikis, blogs, and mash-ups used by individual and collaborating researchers are all likely to be
digital, inextricable from other research administrative and personal documentation, and evidentially valuable. Thus,
such materials may well also be candidates for inclusion in digital repositories. Coping with how to evaluate, capture and
preserve these materials would be a fourth motivation for archival involvement with academic digital repositories. Many
libraries no longer own complete runs of journals, but instead lease access to the digital versions from publishers, thus
abdicating a tacit role they have played from the start of journal publishing of stewarding research knowledge. Digital
versions of journals may only be archived for as long as it serves the interest of the publisher. Digitized versions may
differ significantly from the originals – for example, by not carrying the original advertising or illustrations (the former being
deemed non-pertinent to an article, the digital rights to reproduce the latter often being too expensive to acquire). As a
result, the range of uses to which these materials might be put could be significantly reduced through digitization – and
often the uses that are no longer supported are evidentiary ones. Archivists understand about secondary use and how
to undertake digitization without loss of evidence.
Green’s statement, “This is big,” while it captures the awesome magnitude of change that is underway as
well as the ambitious development agenda envisaged, belies the complexities faced not only by archivists, but by
all those who need to manage what Information Studies scholar Christine Borgman and others have characterized
as the “data deluge” generated by the nascent cyberinfrastructure and the processes of electronic record-keeping
and cyberscholarship.139 The volume, versioning and distribution of these materials are on an unprecedented scale.
Descriptive practices are domain specific and do not scale up or interoperate easily. Both ownership and responsibility
for stewardship for much of the content are unclear, and there is also a considerable amount of “orphaned” material
lying unlabelled and abandoned on desktop computers or university servers. Notions of authenticity and originality are
contested terrain. And economic and performance metrics for material preserved indefinitely are still in their infancy.
Archival practices and experiences together provide a body of knowledge that can be applied to help to
address such challenges. They can also provide a frame for understanding the nature, value, and use of evidence
(as opposed to information or data), and the paradigms and processes that might help to preserve and explicate
it. However, as alluded to above, while archivists understand these issues with traditional media, and considerable
research and development has been undertaken, often in collaboration with technological and domain experts on
how to capture and preserve electronic records, they need to become more engaged in the presentation and retrieval
of evidence in ways that draw upon not only advanced technological capabilities, but also upon Humanistic ideas about
the role and design of the archive and the values and use of evidence. Archivists should not be complacent about
how their traditional experience might apply. I would, for example, challenge archivists to contemplate how they might
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go about designing a digital repository to hold archival content that would incorporate and enhance those affective
and metaphorical aspects of the traditional archive that are positive and useful? How might one design the repository
to support innovation and creativity? To repeatedly inspire and excite? To discover or uncover the new or previously
unknown? To reveal meaningful patterns, gaps and silences in the materials? To demonstrate the trustworthiness of
those materials and of the archive? And to support the academic community as a whole, and its various and shifting
intellectual approaches and interests? To support the globalization of research communities and concerns, as well as
the diversity of small or localized community needs, vocabularies, belief systems, and social and cultural practices? I
think people who design retrieval systems would be very excited to collaborate in addressing such challenges.

The Nature and Scope of Digital Repositories
Green concludes his article by asking, “Where do we go from here? The focus of these [reports] has been
on institutions and disciplines. Cyberinfrastructure will bring significant changes to both, and the evolution of both
are intertwined. But cyberinfrastructure is not a one-way street [it is] rather a massive intersection.”140 It is this
intersection that is of interest as we contemplate the long-term management, through academic digital repositories,
of evidence of many types in support of ongoing research, education, accountability and enterprise.
As already noted, many different kinds of repositories that contain different kinds of published and unpublished
materials are today variously hosted within and across institutions. The historical model of each institution providing the
content it owns through its own university library and/or archive, and indeed the prestige that accrued to the institution
by virtue of the extent and nature of its library and archival holdings, are rapidly breaking down. In a 2002 opinion
piece, Richard Johnson of SPARC (the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) differentiated between
institutional digital repositories that “centralize, preserve, and make accessible an institution’s intellectual capital, at the
same time [as they] form part of a global system of distributed, interoperable repositories that provides the foundation
for a new disaggregated model of scholarly publishing,” and discipline-specific repositories and subject-oriented or
thematic digital libraries.141 He goes on to lay out what he sees, from a library perspective, as the characteristics of the
academic institutional repository (and you will note here the terminological and conceptual overlaps that have clouded
some of the discussion on digital repositories): “a digital archive of the intellectual product created by the faculty,
research staff, and students of an institution and accessible to end users both within and outside of the institution, with
few if any barriers to access. In other words, the content of an institutional repository is:
•
•
•
•

Institutionally defined;
Scholarly;
Cumulative and perpetual; and
Open and interoperable.”142

However, many campuses have not only created institutional repositories, but also host or engage with
thematic-based repositories and digital libraries and archives, and each model offers distinctive features and has to
address issues that are specific to its purpose, content and structure. The following examples of different kinds of
repositories in which academics, librarians and archivists at UCLA have participated should demonstrate some of
the range of capabilities and services being developed by each:
•

140

The University of California operates an eScholarship Repository wherein academics can deposit and
make available post-prints (previously published, peer-reviewed articles) and supplementary files such
as data files and images, as well as articles from ejournals published by the University. The repository is
shared by academics across all 10 University of California campuses and relies heavily upon individual
academics to contribute their content. Seminar and lecture series conveners are provided with the
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tools they need to administer a series and the papers associated with that series. Full-text papers are
indexed and searchable, and may include non-indexed content for information-only items that will never
have full-text articles associated with them.143 The repository routinely generates download statistics
and provides them to contributing faculty for materials they have contributed. It also uses RSS feeds or
email to notify users of relevant new additions to the repository.
•

The University of California Libraries Digital Preservation Repository provides a shared repository for the
preservation, management, and controlled dissemination of digital collections that support research, teaching,
and learning on all 10 University campuses. “The repository provides a set of self-service interfaces that the
libraries use to deposit and manage digital objects, relieving individual libraries of the burden of creating and
maintaining custom digital repositories.”144 Those objects include digitized materials such as manuscripts,
maps, visual images, and sound files, and born-digital materials such as web sites, videos, and data sets. All
objects must also include appropriate metadata and a METS digital wrapper file.145 The repository offers a
basic level of service, whereby objects are simply preserved at the bit-level, but are not accessible through
California Digital Library (CDL) websites. It also offers an enhanced level of service necessitating that there
be enhanced metadata associated with the objects so that they can be presented through CDL websites.
This repository does not yet have the capability, however, to meet all the stringent requirements that have
been identified by recent research for the management of reliable and authentic electronic records.146

•

The Cuneiform Digital Library Initiative is a joint project of researchers at UCLA and at the Max Planck
Institute for the History of Science in Germany. This multi-institutional project brings together Assyriologists,
museum curators and historians of science to make available digitized versions and transcriptions of
cuneiform tablets held by repositories in the United States, Germany, Russia, Iraq, Belgium, France
and England dating from the beginning of writing, ca. 3350 BC, until the end of the pre-Christian era.147
Besides providing access to each institution’s resources in both English and the language of the country
of the parent institution, it also provides educational tools and resources for students, a wiki to support
researcher discussion, and links to revisions to the site that not only provide users with an audit trail of
changes made by contributors, but also the capability to compare versions across those changes.

•

The Alexandria Digital Library, based at the University of California, Santa Barbara, was one of the original
digital library research projects funded by the NSF, has been a locus of research and development for
geo-spatial and georeferenced materials since 1995. It was developed by a consortium of researchers,
developers, and educators, spanning the academic, public, and private sectors interested in exploring
a variety of problems related to a distributed digital library for geographically-referenced information Its
content may be held locally or distributed across the globe. Accessed through a visual, georeferenced
interface, it includes published materials such as maps, archival materials developed for teaching such
as the Sylvester Late 20th Century Geology Slides, and scientific data either in their original digital form
such as satellite images, digital raster graphics (DRGs), digital elevation models (DEMs), or digitized,
such as scanned aerial photographs.148

While each of these examples demonstrates different kinds of innovation, and has been developed by
parties with various kinds of domain, technology, or information expertise, they all still have quite a strong institutional
“feel” to them. As was acknowledged in the NIH Call, many lessons can be learned from an examination of social
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networking environments, where users have faced many fewer structural and procedural constraints and tend to
have developed and shaped technologies and repositories according to their own desires and designs.

What Can the Archival Perspective Contribute to the Management of Digital Repositories?
I would like to conclude by restating what I believe a reflexive archival perspective can contribute to the
management of all kinds of digital repositories. Archival ideas and concerns are not very evident in the descriptions of
the repositories I just used as examples, although there has been archival involvement to some extent in each. There
is a strong need for more overt archival engagement in the development of digital repositories, and not just because
archivists need a resource where they can store and disseminate digitized as well as born-digital (e.g. electronic
records) archival materials. I would underscore yet again that archivists also need to be involved in the development of
digital repositories of all kinds because they bring a much-needed perspective and set of practices that are distinctive
among information professionals and that consider and treat information resources as evidence.
In 1996, I was asked, at a symposium on the future of social science data archives, to comment on what data archives
might be able to contribute to the development of a global information infrastructure. I responded that the preservation of
massive volumes of digital data for long-term access and recompilation and secondary analysis, and all the associated
policy, validation and standards issues were areas where data archivists and archivists in general were especially skilled and
experienced, although this expertise was not always recognized by those who were moving into these activities from other
fields. There was, therefore, an imperative for archivists to seek to influence infrastructure development.149
In a report I wrote for the Council on Library and Information Resources (CLIR) in 2000, I argued that
“the archival science perspective can make a major contribution to a new paradigm for the design, management,
preservation, and use of digital resources. Because it is fundamentally concerned with the organizational and
personal processes and contexts through which records and knowledge are created as well as the ways in which
records individually and collectively reflect those processes.”150 It does this through:
•
•
•
•
•
•

life cycle or continuum control of both born-digital and digitized materials;
establishment and preservation of the integrity of digital materials;
identification and preservation of the evidential value of digital materials through design, description,
preservation, and evaluation of information systems;
exploitation of context, hierarchy, and other documentary relationshps in the design and use of
digital materials;
elucidation of the nature, genesis, and use of those materials by their creators and managers; and
identification and exploitation of the interdependencies among digital and related non-digital materials,
as well as their various associated metadata.151

Almost a decade later, these practices are still essential to the management of evidence in digital settings, and
they are still too frequently lacking in digital repositories and other resources that have been developed by area specialists,
technologists, or even librarians (although I should emphasize that discipline or subject specialists may have different
and highly relevant notions about evidence as construed within their disciplines that should certainly be incorporated).
There have certainly been significant areas of development since I was writing in 2000. Archivists are getting better at
justifying and explicating the processes they have historically undertaken, and demonstrating how these might transfer
into the digital environment. The work of the InterPARES Projects over the past decade and a half, which includes
the development of detailed sets of activity models and definitions is an excellent example of this.152 But I would draw
attention to three areas where archivists really need to ponder further the nature and scope of the archival endeavor.
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Firstly, we should contemplate more systematically what an archive with limited or even no physicality might
look like, especially if it were not specifically tied to one institution or even to one national or legal jurisdiction. Can
the archive be legitimately centered around capturing the record of a particular function or set of functions that
might be being carried out by multiple actors in multiple locations (for example, sequencing the human genome
or tracking global climate change), rather than around the functioning of a single institution? What are the unique
roles of archives that remain valuable in a digital world that must be architected into digital repositories? What are
the values and bureaucratic, disciplinary and cultural imperatives for evidence that need to be met? And finally,
while we all know about some of the benefits for archives of digital technology and the Internet, such as heightened
visibility, enhanced searchability and remote access, is there anything in the physicality of the archive itself – its
use of space and order, its atmosphere, even its removedness and sense of stability, that should not be lost in a
transition to a digital archive or when archival materials are held within a shared digital repository?
Secondly, the imperative for archivists to contemplate their current and future role in a digital world is not
simply as a result of technological developments. There are also strong intellectual rationales for doing so. It is true
that new technologies are generating types of digital materials that do not have direct traditional counterparts; or that
blur the boundaries between the personal and the institutional, the single and the collaboratively-authored, and the
interim draft and the final copy, the unpublished and the published, or the two-dimensional and the multi-dimensional
object. However, post-modern, post-colonial, ethnic, Indigenous, Critical Race and many other theoretical frameworks
that have evolved out of the Arts, Humanities and Social Sciences are also challenging archivists to broaden their
conceptualizations of what they consider to be a record, and thus might or should fall under their professional
purview. If digital repositories are to be spaces where objects can be thought of or approached as evidence as
well as data or information, then archivists need to spend more time contemplating the qualities of recordness that
might exist within a broader range of objects, and endeavor to ensure that they put procedures in place that ensure
that those objects are indeed treated as records within the digital repository. When considering a broader range
of objects as potential archival evidence, archivists should also ensure that those objects can be included in a
repository in ways that support analysis within multiple theoretical as well as methodological frameworks.
Thirdly and finally, I believe archivists need to give some thought is the distinction or overlap that might exist
between their efforts to make archival material available digitally and those of Digital Humanities scholars. For four
decades or so, there have been scholars who previously might have been users of traditional archives, but who
have found that archives through the limitations of their holdings and services did not or could support their needs.
Instead these scholars have amassed their own primary data, for example, through oral histories, historical data
visualization, or computational analysis of numeric data. Working collaboratively, these researchers, in fields such
as History, Art, Music, Archaeology and Literature, are now building their own digital repositories and digital archives
(and the Digital Cuneiform Project mentioned earlier is a good example of this). The difference in perspectives
here may well be one of expertise in the subject of the content vs. expertise in the evidentiary management of that
content, and there are definitely different audience orientations. However, does the development of digital archives
in the Digital Humanities mean that traditional archives have failed these Humanities scholars in terms of provision of
deep, useful content and sophisticated tools for carrying out research on digital resources, or are Digital Humanities
archives filling a niche in their own fields that traditional archives have never sought to address and should not now
attempt? Are there still ways in which the two might be reconciled or at least fruitfully collaborate?

Conclusion
The scholarly developments that I have sketched out in this paper are happening very fast. Archivists are not
always accustomed, and have certainly rarely been resourced to respond that fast. However, there are no areas of the
academic world that are not being affected by these developments and academic archivists, and archivists of science
must become involved in at least some of the ways I have suggested if they are to remain the field that manages the
primary record of scholarship in the Twenty-first Century.
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O gerenciamento de documentos arquivísticos digitais:
quem os mantém, aonde e por quanto tempo?
Lúcia Maria Velloso de Oliveira

Abstract
Managing archival digital documents: who is keeping them, where and for how long?
This paper is about a project, which is being developed in an institution of research in order to control and
preserve archival digital documents. We intend to discuss the methodology and the first results of the survey
that is a major component of the project. Since 1989 the Archive Service of FCRB has been entrusted with the
institutional Records Management Programme. The programme involves all document phases and its main
procedure concerns the classification process during the current phase. The Archive Service is responsible
for the classification that ensures the organic order and representation of the original order. But the Archive
Service started to become concerned about the control of the production, the use, and preservation of
documents in the digital environment since it is not yet a safe water. In 2006 we started a project to study the
situation. In the first year of the project we developed the methodology to carry out the survey. The stages of
the project were: find an archivist interested in the theme as a object of research, a literature review, define
the issues that we needed to investigate, create a questionnaire to be used during the survey, define the
kind of approach and the departments which would be considered as priorities, process the information, and
after the final analyses establish procedures for the production, circulation and preservation of the digital
documents. During 2007 we made the diagnosis of the situation of the highest levels of the administration
and last year we started the survey in the operational levels. The very first results showed that 100% of the
employees use the computer in their daily activities, 81% keep the digital documents for undetermined time
on their computer, 40% keep the documents in the institutional computer servers and 63% do not have a
back-up procedure.
Keywords: archival digital document; record management; digital preservation.
A Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), uma instituição vinculada ao Ministério da Cultura, tem como
principais vocações a preservação e acesso a segmentos do patrimônio cultural brasileiro concernentes à história
e à literatura do país, bem como o desenvolvimento de pesquisas nas áreas das Ciências Sociais e Humanas.
Desde 1989, o Serviço de Arquivo Histórico e Institucional da FCRB153, além da preservação e acesso
aos arquivos pessoais e familiares sob sua custódia, passou a ser responsável pela implantação e manutenção
do Programa de Gestão de Documentos da instituição. O programa adotado, desde seu início, contempla as três
fases documentais e os distintos formatos, suportes e tipologias. Além disso, a partir de 2002, está estruturado nos
seguintes eixos fundamentais:
•
•
•

•
•
•

153

O processo de classificação dos documentos é orientado segundo o código de classificação adotado
na instituição e sua aplicação se dá durante a fase corrente.
A classificação é feita apenas no Serviço de Arquivo no momento da criação do documento ou
de seu recebimento.
A tabela de temporalidade de documentos pertinentes à área-meio e à área-fim é observada no
processo de tomada de decisão a respeito dos projetos, ações e atividades do Serviço de Arquivo
relativos à conservação preventiva, digitalização e tratamento da informação.
O uso da informação é considerado para a deliberação sobre projetos, atividades e ações.
O arquivamento dos documentos nas fases corrente, intermediária e permanente ocorre no
Serviço de Arquivo.
O desenvolvimento de atividades de pesquisa para fundamentar os desdobramentos do Programa de
Gestão de Documentos é considerado vital para assegurar bons resultados.

O Serviço de Arquivo Histórico e Institucional da Fundação Casa de Rui Barbosa doravante será identificado como “Serviço de Arquivo”.
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•

O arranjo documental é compreendido como uma representação da missão, funções e atividades
da instituição.

Levando em consideração esses eixos fundamentais, o Programa de Gestão envolve procedimentos
de monitoramento referentes à produção e ao fluxo informacional. A partir da crescente inserção de meios
tecnológicos no cotidiano da instituição e consequente ampliação da produção e recebimento de informações
arquivísticas em meio eletrônico, foi possível identificar a necessidade da análise das especificidades dos
documentos eletrônicos e do planejamento dos processos de armazenamento de dados. Com efeito, em
levantamentos preliminares, ficou evidente o crescente uso do e-mail como ferramenta de comunicação oficial,
seja interna ou externa, a existência de fluxo informacional em real time em sistemas relacionados ou não, e
a produção de documentos tecnocientíficos em ambiente digital.
Face ao quadro exposto, consideramos urgente o estudo da problemática no que tange à produção,
recebimento, fluxo, armazenamento e descarte da informação arquivística digital com vistas à elaboração de uma
estratégia institucional de gestão e preservação. A atenção aos documentos eletrônicos pode favorecer, de fato, a
preservação das informações vitais e subsidiar o processo de tomada de decisão.
Entendem-se os documentos arquivísticos digitais, segundo o glossário da Câmara Técnica de Documentos
Eletrônicos, do CONARQ, como: “documento arquivístico codificado em dígitos binários, produzido, tramitado e
armazenado por sistema computacional.”154
Não ignoramos, entretanto, que, no glossário da Sociedade dos Arquivistas Americanos, o termo
digital record nos remete ao termo “documento eletrônico”, assim definido: “dado ou informação capturada
e fixada para armazenamento ou manipulação em sistema automatizado e que requer o uso de um sistema
para tornar-se inteligível por uma pessoa” 155. O glossário explica, ainda, que os documentos eletrônicos
reúnem tanto os documentos analógicos e os em formato digital, sejam os nascidos digitais ou transformados
em tal. Acrescenta que podemos considerar documentos eletrônicos as bases de dados ou sistemas de
informações geográficas.
Para o Arquivo Nacional da Austrália, o termo digital record é mantido; contudo, é entendido
como parte dos documentos eletrônicos: “documento criado e/ou mantido por meio de tecnologia digital
computadorizada”. 156
No desenvolvimento do projeto de pesquisa, adotamos a perspectiva apresentada pelo Conselho Nacional
de Arquivos. Além disso, cabe ressaltar que o CONARQ, em sua Resolução nº 20, de 16 de julho de 2004,
recomenda “a inserção dos documentos digitais em programas de gestão arquivística de documentos dos órgãos
e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos”157.
Levando em conta tal recomendação, em 2006, o Serviço de Arquivo iniciou um projeto de pesquisa com
esse tema. O projeto, intitulado “Documentos arquivísticos digitais da Fundação Casa de Rui Barbosa”, ainda em
andamento, tem como objetivos:
•
•
•
•

desenvolver e aplicar metodologia de diagnóstico referente à produção, recebimento, fluxo e
armazenamento da informação arquivística digital da FCRB aos níveis gerenciais e operacionais;
contribuir para a produção de conhecimento na área de gestão e preservação de documentos
arquivísticos digitais;
formular uma proposta de política institucional em relação à gestão e preservação dos documentos
arquivísticos digitais;
capacitar recursos humanos acerca da temática de gestão e preservação de documentos
arquivísticos digitais.
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No primeiro biênio do projeto, de 2006 - 2007, o Serviço de Arquivo definiu a metodologia e etapas em que
o projeto seria desenvolvido, a saber:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Seleção de profissional: inicialmente procuramos um arquivista para atuar no projeto com sua orientadora, a chefe
do Serviço de Arquivo.
Revisão de literatura: nesta etapa, houve a identificação, leitura e análise de estudos e pesquisas em andamento
nas áreas de gestão e preservação de documentos arquivísticos digitais; de sistemas de informação, processos
informacionais; de modelização de processos de comunicação; de fluxos informacionais; de diplomática aplicada
aos documentos eletrônicos; de preservação de documentos eletrônicos; e de requisitos funcionais em gestão de
documentos arquivísticos digitais.
Definição do campo empírico: esta etapa foi precedida pela identificação das áreas institucionais e de seus
objetivos. No período de 2006 a 2007, foram objeto de identificação e análise os documentos arquivísticos digitais
produzidos pela presidência, diretorias, divisões, coordenações e chefias de áreas da Fundação Casa de Rui
Barbosa, ou seja, pelo nível hierárquico mais alto da instituição. No ano de 2008, deu-se início ao estudo da
problemática na área operacional. Em todas as fases, o Centro de Memória e Informação foi considerado piloto
por ser a área com maior sensibilidade para a problemática, já que em sua estrutura encontramos o arquivo, a
biblioteca, o laboratório de preservação, a arquitetura e o museu.
Definição das principais questões que deveriam ser identificadas no processo de pesquisa de campo e do modelo
de coleta de dados. Nesta etapa, foi estabelecido que o processo envolveria entrevista dos responsáveis e também
o preenchimento do formulário pelo próprio entrevistado.
Elaboração de formulário a ser aplicado nas áreas de trabalho e de instrumento de orientação básica para seu
preenchimento: o formulário apresentou questões pertinentes à produção dos documentos e sua vinculação
às atividades, rotinas de fluxo, de backup, de arquivamento, de recuperação, de uso de ferramentas,
de manutenção dos arquivos, etc. Além disso, foi elaborado um manual de preenchimento do formulário
objetivando auxiliar o entrevistado.
A coleta de dados: para essa atividade, procedeu-se à marcação de entrevistas com os responsáveis pelos
setores. Após a entrevista, em que houve breve explicação sobre o trabalho a ser realizado e seus objetivos, foi
entregue o formulário para posterior entrega ao Serviço de Arquivo. Os entrevistados apresentaram na primeira
fase uma certa dificuldade no preenchimento do anexo sobre o fluxo de informação, e nesses casos a arquivista
retornou aos setores para auxiliá-los.
Análise quantitativa dos dados: tabulação dos dados coletados por meio do formulário, nas fases 1 e 2 do
projeto.

Até o final de 2009, pretendemos concluir o mapeamento da situação da área operacional do segmento
da administração da instituição, que lida fundamentalmente com as atividades-meio. Vale ressaltar que, com
base no trabalho desenvolvido até o momento, já foi possível estruturar padrões e rotinas de gestão dos
registros fotográficos digitais e de áudio.
Após análise da situação mapeada nos segmentos operacionais das duas grandes áreas – CMI e
Administração – e após a análise do documento Earq Brasil, tencionamos definir os padrões e procedimentos
visando a assegurar a gestão e preservação do documento arquivístico digital na FCRB. O Earq Brasil é um
documento produzido pela Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos – CTDE, que pretende estabelecer
requisitos mínimos para um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos.
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Abaixo apresentamos quadro composto por alguns resultados quantitativos das duas fases já realizadas.
Os resultados destacados são as duas principais ocorrências em cada situação indagada.

Quadro
Questions

1st phase
highest level

2nd phase
operational level of the CMI

Perguntas

1ª fase
nível mais alto da administração

2ª fase
nível operacional do CMI

Do you use the computer in daily
activities? /Usa computador nas
atividades diárias?

100%

88%

yes / sim

12%

no / não

yes / sim

74%

yes / sim

67%

yes / sim

20%

no / não

33%

no / não

67%

yes / sim

69%

yes / sim

33%

sometimes /
algumas vezes

18%

no / não

How are the files organised? /
Como são organizados os arquivos
digitais?

58%

by subject /
por assunto

67%

by subject /
por assunto

14%

types /
de acordo com os tipos

8%

date / por data

How long are the files kept? /
Por quanto tempo os documentos são
mantidos?

81%

undetermined time /
por tempo indeterminado

89%

undetermined time /
por tempo indeterminado

14%

one year /
por um ano

7%

one year /
por um ano

Are the files kept on a server at FRCB? /
Os arquivos são armazenados nos
servidores da FRCB?

60%

no / não

55,50%

yes / sim

40%

yes / sim

44,50%

no / não

63%

no/ não

62%

no / não

31%

yes/ sim

35,50%

yes / sim

89 %

yes / sim

82%

yes / sim

9%

não soube informar

11%

no / não

65%

by subject /
por assunto

64%

by subject /
por assunto

17%

date / por data

11%

date / por data

Do you make digital copies? /
Faz cópias digitais?

Do you print hard copies? /
Faz cópias impressas?

Do you back-up the files? /
Faz backup?
In your opinion is it important to save
the history of the document? /
Em sua opinião é importante salvar o
histórico do documento?
How do you search for a document? /
Como você procura um documento?

Conforme é possível observar, não encontramos distorções entre os procedimentos das áreas gerenciais
da instituição como um todo e a área operacional do Centro de Memória e Informação. O quadro encontrado
apresenta uma certa homogeneidade.
Mais de 80% oitenta por cento dos funcionários entrevistados utilizam o computador para suas atividades diárias,
sendo que mais de 65% produzem cópias digitais e em papel e mais de mais de 62% não faz backup. Considerandose que há grande indício de não armazenamento dos arquivos digitais nos servidores da FCRB (no âmbito gerencial,
60% não salvam seus documentos nos servidores e, no operacional do CMI, 44,50% também não salvam), podemos
identificar que há de fato um grande conjunto de documentos digitais que são produzidos e que não são objeto de
nenhuma rotina mínima de segurança, como a rotina de backup institucional, ou de backup individual.
176

Ainda sobre a questão da permanência dos documentos digitais, devemos assinalar que mais de 81%
são armazenados por tempo indeterminado e mais de 82% dos entrevistados consideraram que o histórico do
documento deve ser preservado.
Outro aspecto interessante sobre a questão da produção, armazenamento e uso dos documentos
arquivísticos digitais refere-se à preferência da organização dos arquivos digitais por assunto (58% dos
entrevistados do nível gerencial da FCRB e 67% da linha operacional do CMI), que igualmente se repete
quanto à forma de recuperação da informação, pois mais de 64% responderam que a busca por assunto é
a mais utilizada.
Esses primeiros indicadores demonstram a urgência de que se considere a problemática da gestão e
preservação dos documentos arquivísticos digitais no Programa de Gestão da Fundação Casa de Rui Barbosa.
A produção de documentos no ambiente digital, num certo sentido, pode colocar seu criador em
uma posição solitária e de absoluto controle sobre essa produção. Esse quadro não atende a uma eminente
necessidade de controle e preservação do patrimônio arquivístico digital. Contudo, devemos considerar que
uma postura normativa imperativa pode não ser a melhor abordagem, visto que pode implicar o afastamento
do usuário/produtor que atua no desenvolvimento e viabilização das atividades institucionais. Entendemos que
o melhor é conhecer cientificamente as práticas atuais das áreas-fim e meio da instituição e, com base nesse
conhecimento, estruturarmos as políticas e procedimentos de gestão e preservação dos documentos, levando
em conta o Programa de Gestão de documentos da instituição, as experiências e parâmetros internacionais e
as recomendações do Earq Brasil.
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Museo de la Plata’s photographic archive, reborn 70 year after
Tatiana Kelly

Abstract
Museo de La Plata’s Photographic Archive was established in 1937. However, since then it hasn’t worked as an
archive, there are no records, catalogue or a complete inventory of the photographic collections. 2006 meant
another beginning for the archive. With the support of a Pilot Grant of the Endangered Archives Programme of
the British Library it was possible to design a new archive. The photographic collections were spread all over
the Museum and also in private hands of old employees. The ones in the Museum were concentrated mainly in
the photographic lab and in the anthropology section. The Pilot project consisted of gathering all the collections,
placing them in a safer place and designing a strategy of conservation and access. The work was done by an
interdisciplinary team, archaeologist, librarian, and a photo conservator with the assistance of CEHIPE (Centro
de Estudios Históricos e Información Parque de España). The result of this Pilot project was the basis for a Major Grant
and ongoing project. In this moment the Archive is digitising and microfilming, establishing criteria regarding the order of the
collection and completing an online data base which will be accessible for users interested in the history of science, the history
of the Museum, old scientific practices, photography, etc. On of the problems that was faced during the digitisation

and data base planning was the lack of identification of some photographs. In order to complete this, the idea is
to encourage users to share information they could have of the pictures in de database. In a few words, a new
archive had to be designed over what was left of the original but this time considering not only the collections but
its preservation and accessibility. And a new remarkable role of the active user whose contribution will be very
important in the enlargement of the database’s information.
Keywords: Museo de la Plata; scientific photography collections; designed strategies.

Museo de La Plata and its Historical Archive
Museo de La Plata´s activity began in 1877 in Buenos Aires after Congress passed the law fostered by
Carlos Casares which originated the Museo Antropológico y Arqueológico de Buenos Aires based on Francisco
Moreno´s collections. This Museum could be considered as a pre- Museo de La Plata.
La Plata city was founded in 1882 and established as the new capital of Buenos Aires province, which
replaced the city of Buenos Airess, which, in itself, became a federal district, capital of the country. Two years later
it was ready to host the provincial government institutions.
All the collections of Museo Antropológico y Arqueológico were moved from Buenos Aires to La Plata and
were the basis for the newly created Museo de La Plata directed by Moreno which first opened in 1885.
Since 1890 the Museum reinforced its scientific profile by the incorporation of foreign specialists, the
realization of campaigns inland, a fluent contact and exchange with other institutions from all over the world, and
its scientific publications.
Museo de La Plata had a remarkable role in the conservation, research and exhibition of objects representative of
Argentine natural history, native people and the institutionalization of anthropological science as a professional activity.
By 1906, the Museum, was incorporated to La Plata National University (Universidad Nacional de La
Plata).as Scientific Institution and Natural Science College.( Instituto Científico y Facultad de Ciencias Naturales)
establishing a close relation that remains to the present day between research, teaching and outreach in the field of
the natural and anthropological sciences.
Ten years ago Museo de La Plata defined a new policy regarding its archives focusing on recovery and
inventory. A project lead by PhD Irina Podgorny and funded through a grant from Fundación Antorchas Argentina
enabled the acquisition of new equipment in order to identify and classify the Museum’s historical documentation (written
documents from the foundation of the museum till 1980) stored or misplaced in different places of the museum.
In 2005 this policy was extended to other documents, specifically those related to the Photographic Archive.
Currently the Historical Archive works as a conservation and research unit.

179

Museo de La Plata’s Photographic archive
The General Photographic Archive (Archivo General Fotográfico del Intituto del Museo) was established in
November 22nd, 1937 by a resolution signed by Joaquin Frenguelli, director of the Museum.
By this time the museum stocked lots of photographic materials, mainly glass plate negatives, in the
photographic lab but also in the different sections and departments. Such disorder and lack of information of these
materials made it almost impossible to consult them.
The main objective when creating the photographic archive was to collect and organize all the photographic
materials which belonged to the museum and were related to it and its activities in order to build a corpus for
research and educational purposes.
The resolution158 established the following: researchers were asked to hand in a copy of every new photograph
with the correspondent information attached in order to classify and identify every piece. In case of the photographs
they already owned, they were asked hand in a copy of it and to provide information about them as well.
The conservation of the materials was also taken into consideration within the archive activities.
Since the idea was to build a source for the public to access and consult, the classification and organization
of the fond was of prime importance.
The resolution suggested organizing the materials in sections according to their subject:
First section: 		
Second section:
Third section: 		
Fourth section: 		
Fifth section: 		
Sixth section: 		
Seventh section:
Eighth section: 		
Ninth section: 		
Tenth section: 		

General interest (the building, conferences, public acts, etc.)
Anthropology
Archaeology and ethnography
Botanic
Geology and geography
Mineralogy and petrography
Paleozoology (invertebrates) and paleobotanic
Paleozoology (vertebrates)
Zoology (invertebrates)
Zoology (vertebrates)

Despite all of this the Archive never worked as it was expected, at least this is what we conclude after the
situation we met when we started with the Project of recovery of the photographic archive. There was a great
dispersion of the materials and no information or references of its history.
In 2006 a Pilot Project for the recovery of the photographic archive was implemented. This first experience
focused on gathering, inventorying and conservation issues and settled a starting point for a Major Project which
is now being carried out.
At the present time the fond consists of different collections that add up to around 6000 glass plate negatives
of different formats, 18x24cm, 13x18cm, 9x12cm, and 6x9cm; a small collection of “carte de visite”; slides; albumen
copies and several photographic albums. We are still classifying these materials and have recently found two other
collections which means that the fond will continue its growth.

A new beginning
Photographs and other materials, negatives, albumen copies and “carte de visites”, were spread all over
the museum and even outside of the museum. Most of the photographic collections were housed in the museum’s
photographic lab kept under bad environmental conditions, high humidity, in plastic bags in a wooden wardrobe,
others were in different departments of the museum and some pieces were kept by former employees.
There was no evidence of a complete inventory or unique criteria for the photographic organization. There
was also a lack of information regarding the materials gathered and also misleading information which made all the
identification process very hard and sometimes impossible.
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Something had to be done and there were three main issues that needed to be solved: funding,
planning and a working team.
The Endangered Archives Programme of the British Library looks forward to contributing with the
preservation of archival material, specifically the one related to pre- industrial societies. This Programme offers
two different grants, one for Pilot Projects and the other for Major Projects, which gave the museum the possibility
of starting the recovery of the photographic archive, purchasing equipment, training the team involved in the
projects, digitizing and microfilming, offering better and wider access to photographic collections.

Step one: Pilot Project
The Pilot Project was the first step in this rescue plan. Its purpose was to relocate photographic
material archived in precarious conditions in other sections of the Museum or in personal family collections,
identify and classify said materials, train local staff and copy a sample of photographs in 35 mm microfilm in
combination with digital imaging.
The work was done by an interdisciplinary team: an archaeologist, a librarian, and a photo conservator with
the assistance of CEHIPE, a centre for historical studies experienced in microfilming and its quality control.
This project was structured as follows:
1. Gathering photographic materials spread throughout the museum. This implied not only looking for the
materials in the Museum but also interviewing employees who could give hints where to find it.
2. Relocation of the fond. All of the materials wee taken to the site where the Historical Archive is located.
Moving it was risky but it allowed not only putting everything together but also guaranteeing better and
controlled environmental conditions (humidity and temperature).
3. Conservation tasks. Glass plate negatives were removed from the plastic bags, cleaned and placed in
four- flap non acid paper envelopes. Then the negatives were placed in polypropylene archival boxes
following the order in which the fond had arrived
4. Inventory. While changing the glass plate negatives into paper envelopes some data was checked:
format, conservation status, any inscriptions within the negative or the bag where it was kept, and an
inventory number was given to each piece. This number consisted of two parts: piece number/ box
number, in order to keep record of the original organization of the fond.
5. Research. Identifying photographs is a hard task especially with almost none information. Main sources
used were the museum’s publications where most photographs were published. In addition there was a
list, sort of old inventory, made by A. Ferreyra who had been in charge of the photographic lab and the
glass plate negatives for almost 40 years. This list was made after memories, oral tradition or common
sense and had plenty of mistakes
6. Microfilming and digitising. A sample of 100 pictures was microfilmed and controlled by CEHIPE
according to ANSI standards. This microfilm was then digitized. The sample was accepted by the British
Library as a result of the Pilot project.
The conclusion of the Pilot Plan determined a new starting point for the major project. The sample obtained
and the experienced gained during this first step meant a more solid basis for the Major Project.

Step two: Major Project
After the experience gained and the work done in the Pilot Project new goals were defined. Conservation
tasks were almost done, materials were put all together and the team involved in the project was solid.
Regarding the inventory the idea was to define and describe the collections following not only the
Endangered Archives Programme listing guidelines but also standards as ISAD (G); research should be
deeper, meaning not only identifying but enlarging information about each document, providing the cultural,
social and political background in which the photographs were created; there were more materials taken into
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consideration apart from the glass plate negatives like carte de visite, albums and albumen prints. At this point
the future access to the collection was also a remarkable issue.
At this point there were some discussions, first, since the project was bigger an archivist and two researchers
joined the working team; second, it was decided that digitizing would be done from the original pieces and not from the
microfilm as to get better quality images; third assistance in the development of the on line catalogue was incorporated;
forth, since the EAP only considered pre- industrial society collections this project would be the basis to continue
working with the other collections which include, zoology, botanic, mineralogy photographs, among others.
The discussion whether to microfilm or digitize was present and we decided to do both, one reason was that
microfilm is known to last for a long period if it is conserved under good environmental conditions and that we could
have a microfilm copy soon. Digitizing involves not only more time when scanning but making some tests –quality
control and defining digitization parameters- and the issue in discussion of digital information preservation. There was
no discussion about the better results obtained in digitization rather than microfilming when working with images.

Listing and preparation of samples
Listing the materials created some challenges connected with: the alteration of principles of reference and
the “original” order; their dispersion in the departments of the museum, the incomplete identification of the several
collections existing in the museum. This situation led to a series of discussions among the members of the team
about how to classify and describe the materials. Finally the decision was taking the main categories defined in
1937, when the photographic archive of the museum was originally created.

Example of the listings done: Anthropology Collection
Collection Description
Title:
Museo La Plata - Departamento Arqueología - Colección fotográfica – Sección Antropología
Dates(s):
1885 – 1906
Extent:
231 documents
Level of description:
Section (002 – Antropología)
Medium of copies:
The material is (will be) copied on microfilm and digitized (scanner).
The Preservation and Access Copies is (will be) on both formats.
Medium of original material:
- 221 glass plate negatives, 9 x 12 cm, 13 x 18 cm, 18 x 24 cm.
- 6 glass-lantern slides, 8 x 8 cm
- 4 photographic prints, 9 x 12 cm.
Location of original material:
Museo de La Plata, Departamento de Arqueología.
Contributor: Museo de La Plata
Creator(s):
Museo de La Plata, Departamento de Arqueología.
Description:
This section, together with other non-anthropological sections, is part of the photographic collection of the
Archaeology Department. There, it bears the number 002. The items that compose it were arranged as it
was established by 1937 Resolution and come from different contexts, such as field expeditions taken by
Museo de La Plata employees or by independent travelers, photographic studios and private collections.
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System of arrangement:
In order to arrange this collection EAP Projects Guidelines were used, adding an alphanumeric reference
given by the Archivo Histórico y Fotográfico, Museo de La Plata, using four fields (i.e, Collection / Section /
Container / Document), as follows:
ARQ/002/00X/000Y
At the same time, taking into account the different sources of the original documentation, in the document
description table two columns were added. They record the provenance of each document, in cases in which the
source could be defined, and the original inscriptions on each document, if any.
Language(s):
Inscriptions in Spanish.
Access:
Restricted access until finishing reprography process (scanning and microfilm). No legal restrictions
Associated documentation:
• Museo La Plata, Archivo Histórico y Fotográfico Archivo Fotográfico General (1937) – Sección
Antropología
• Museo La Plata, Archivo Histórico y Fotográfico, Colección Samuel Boote
Publication notes:

Listing by Conservation Unit - Por unidad de conservación
Collection: Museo La Plata - Departamento Arqueología - Colección fotográfica
Section: Antropología (002)
Date(s): 1885 - 1906
EAP
Reference

Microfilm Disc Image

EAP207/
ARQ/002/001

-

-

Original
Documental
Extent
Size Description
Location
type

-

1

8

Glass plate
negatives

13
x
18

Observations

Portraits of Patagonia
indigenous peoples.
Photographs taken by
Boote’s photographers by
order of Francisco Pascasio
Moreno in the Barracks of
the 8th Regiment in Tigre
(1885) and probably also at
the Museum of La Plata (ca.
1886-1888)

Listing by Documental Piece
Collection: Museo La Plata - Departamento Arqueología - Colección fotográfica
Section: Antropología (002)

ARQ
-1

1

Glass 13 Full-face
plate
x torso
negative 18 portrait
of a
subject

Mujer
tehuelche.
Esposa del
cacique
Araucano
Inacayal

Provenance

Observations

Original
Inscriptions

Description

-

Size

Image

-

Documental
Type

Disc

-

# Document

Microfilm

EAP207/
ARQ/002/001/0001

Original
Location

EAP
Reference

Date(s): 1885 - 1906

Photographs taken by Boote’s
photographers by order of Francisco
Pascasio Moreno in the Barracks
of the 8th Regiment in Tigre (1885)
and probably also at the Museum of
La Plata (ca. 1886-1888)
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While lifting the objects the following was taken into consideration:
Fond as The whole of the records, regardless of form or medium, organically created and/or accumulated
and used by a particular person, family, or corporate body in the course of that creator’s activities and functions. a
set of documents produced by a person or institution.
Collection, an artificial assemblage of documents accumulated on the basis of some common characteristic
without regard to the provenance of those documents. Not to be confused with an archival fonds.
Thus the Photographic Archive is considered the fond since after Frengüelli´s resolution the archive gathers
all the documentation produced by the museum or its employees. Then the collections classification was set after
the section classification established in that resolution.

Next steps
At this stage the Major Project is still in process. After the feedback on the listings the microfilm and digitization
will be done. In both cases the work will be organized following the listings.
Digitizing will be done with a flat scanner. Before digitizing, parameters will be defined and the equipment
calibrated. Quality control of the images obtained will be done while scanning. The master copy will be saved in a
server and a use copy in another.
The on line catalogue is being designed as well as the metadata criteria. This catalogue pretends not only
enlarging the access but also a new remarkable role of an active user Due to the specificity of the other photographic
collections, contribution of experts will be very important to complete the database’s information.
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