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RESUMO 
 

É evidente a interdisciplinaridade da Ciência da Informação nessa pesquisa, que 
buscou apresentar e discutir conceitos e práticas laborais de cunho informativo com 
base nos documentos primários. Um trabalho fundamentado com os principais 
teóricos da arquivologia nacional e internacional, como Bellotto e Schellenberg, 
trouxe um novo ponto de vista da ciência documental sob o olhar de pesquisadores 
iniciantes que muito contribuíram para a efetivação da base teórica. Traz a assertiva 
de cumprimento dos objetivos, que foi o desenvolvimento e proposição da Política de 
Gestão Documental para a FUNDACT; a intervenção de gestão documental na 
FUNDACT; a elaboração dos instrumentos que compõem a Política de Gestão 
Documental (PGD), quais sejam: Plano de Classificação Documental (PCD), Tabela 
de Temporalidade Documental (TTD), Norma de Gestão Documental (NGD) e o 
manual com Procedimentos Operacionais Padrão (POP); a implantação da PGD e 
os instrumentos criados, por meio do Plano de Ação de Gestão Documental para o 
Arquivo da FUNDACT. Abarcou os critérios básicos de funcionamento de um arquivo 
público, com instrumentos de recuperação da informação e com as medidas 
necessárias para preservar os documentos primários, como é o caso aqui. 
Considerada uma pesquisa qualitativa, aplicada, documental e exploratória, foi 
possível desbravar as melhores opções para desenvolver o que foi proposto. Como 
o arquivo onde foi realizado todo esse trabalho ainda não é institucionalizado e, 
consequentemente, não é aberto ao público, a ação da pesquisadora girou em torno 
da perspectiva de transformá-lo numa unidade de informação efetiva, oferecendo 
aos pesquisadores a riqueza informacional contida nos documentos históricos do 
acervo da FUNDACT. Os documentos foram os objetos responsáveis para a 
construção da pesquisa e do que foi gerado através dela, e as respostas obtidas 
com a intervenção, a partir dos questionamentos iniciais, levantaram possibilidades 
para além do idealizado, mas tudo girando em torno dos documentos de arquivo e a 
disseminação por meio deles. 
 
Palavras-chave: Acesso à informação. Arquivo público. FUNDACT. Fundo 

documental. Gestão documental.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

It is evident the interdisciplinarity of Information Science in this research, which 
sought to present and discuss concepts and work practices of an informative nature 
based on the primary documents. A work based on the main theorists of national and 
international archivology, such as Bellotto and Schellenberg, brought a new point of 
view of documentary science under the eyes of beginning researchers who 
contributed a lot to the effectiveness of the theoretical basis. It brings the statement 
of compliance with the objectives, which was the development and proposition of the 
Document Management Policy for FUNDACT; the document management 
intervention at FUNDACT; the elaboration of the instruments that make up the 
Document Management Policy (PGD), namely: Document Classification Plan (PCD), 
Document Temporality Table (TTD), Document Management Standard (NGD) and 
the manual with Standard Operating Procedures (POP ); the implementation of the 
PGD and the instruments created, through the Document Management Action Plan 
for the FUNDACT Archive. It covered the basic criteria for the functioning of a public 
archive, with instruments for retrieving information and with the necessary measures 
to preserve primary documents, as is the case here. Considered a qualitative, 
applied, documentary and exploratory research, it was possible to explore the best 
options to develop what was proposed. As the archive where all this work was carried 
out is not yet institutionalized and, consequently, is not open to the public, the 
researcher's action revolved around the prospect of transforming it into an effective 
information unit, offering researchers the informational wealth contained in historical 
documents from the FUNDACT collection. The documents were the objects 
responsible for the construction of the research and what was generated through it, 
and the answers obtained with the intervention, from the initial questions, raised 
possibilities beyond what was ideal, but everything revolving around the archival 
documents and dissemination through them. 
 
Keywords: Access to information. Public archive. FUNDACT. Documentary 
background. Document management.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

Por meio da informação os indivíduos conhecem seus direitos e deveres 

para atuar na sociedade, pois uma pessoa bem informada é capaz de agregar 

conhecimento e transformar realidades a partir do que se sabe. Manter-se informado 

é uma questão primordial para a sobrevivência do indivíduo, e quando se fala em 

viver em sociedade a informação é tida como um produto indispensável. 

Sendo a informação considerada um insumo tanto da construção do saber 

quanto da consolidação de poder, é imprescindível que o acesso às fontes de 

informação seja pensado pelos profissionais da informação para que se dê de forma 

livre e acertada, mormente hoje com a Lei de Acesso à Informação (LAI) em vigor no 

Brasil.  

Os ideais que têm o livre acesso às informações como cerne da LAI 

induzem a um indispensável processo de tratamento documental que visa a uma 

facilitação promotora de independência informacional. Assim, a gestão documental 

entra em cena como um importante processo de execução para cumprimento legal, 

pois quanto melhor descrito o documento for melhor será a sua recuperação. Para 

tal ação entra em desenvolvimento os serviços temáticos da biblioteconomia – para 

este caso em particular, pois se trata de uma inter-relação de áreas do conhecimento 

para uma construção prática em comum – com os critérios da indexação de 

assuntos, facilitando, por conseguinte, a recuperação da informação. 

Com isso, tem-se o tema central desta pesquisa que se debruça sobre os 

requisitos teóricos e práticos da gestão documental seguindo uma delimitação 

enviesada com o arquivo público municipal de São Cristóvão/SE. É uma temática 

inserida na linha de pesquisa intitulada: “Informação, sociedade e cultura”, do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de 

Sergipe - PPGCI/UFS. 

Em atenção ao tema dessa pesquisa, é importante afirmar que gerir 

significa atuar com vistas a um determinado resultado. Entendendo que a 

informação é um objeto de poder para a tomada de decisão em diversas situações 

da vida de uma pessoa ou de organizações, vale a investidura na análise do 

processo compreendido entre uma dada ação e o que se espera dela. 
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Em se tratando de arquivos públicos – os quais carregam a 

responsabilidade de custodiar a documentação das instituições ligadas à federação, 

ao Estado, ao município ou a alguma outra entidade administrativa ou pessoal – é 

mister entender que os fins de prova e informativo que carregam justificam a 

necessidade de adequar o processo de tratamento documental visando efetivar uma 

política de gestão para os documentos sob a sua custódia. 

Os arquivos públicos, na concepção elaborada por Cunha e Cavalcanti 

(2008, p. 29), são o  

[...] conjunto de documentos pertencentes a entidades da administração 
federal, estadual e municipal e, também, a entidade de direito privado que 
executam serviços públicos; o arquivo público pode ser estadual, federal e 
municipal – documento público.  

A ideia sustentada pelos teóricos acerca dos arquivos públicos permeia as 

características básicas de identificação e de prerrogativas funcionais dos mesmos, 

em relação a tudo que envolve quem o criou e quem fará uso dos itens documentais 

do seu acervo. Por isso, a importância de elaborar um documento capaz de gerir 

eficazmente o arquivo visando uma posterior busca e recuperação deve ser uma 

preocupação dos profissionais da informação, os quais têm o dever de incitar os 

gestores administrativos a se responsabilizarem pelos cuidados com a 

documentação 

Na gestão, a informação é conceituada como o registro de conhecimento 

que pode ser necessário a uma decisão, situação que envolve o saber como 

conhecimento interpretado, o qual se perpetua com o auxílio da explicitação, uma 

vez que só é informação quando se consegue transmitir aquilo que sabe, pois em 

um discurso, o dado precisa ser transformado em informação. 

Almeida (2018, p. 39) declara que “a informação se tornou uma 

mercadoria, sendo possível comercializá-la e sustentar grandes negócios”, assim 

sendo o seu valor só aumenta, sobretudo porque tal assertiva está revestida de 

verdade. E ainda que se saiba do poder que carrega a informação – a qual esteve 

restrita aos nobres da antiguidade, configurando-se num modelo de gestão 

documental após a explosão informacional ocorrida em meados do século XX – a 

sua democratização se deu com ações que objetivavam descentralizar o poder com 

a sua disseminação numa linguagem acessível, sem descaracterizar a sua 

mensagem central.  
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Para responder questionamentos básicos acerca da gestão documental, 

esta pesquisa segue do viés tradicional para o agregador, com a inserção das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), à disposição do tratamento 

documental na atualidade. 

Para essa pesquisa foi escolhido como objeto de estudo o acervo 

documental da Fundação Municipal de Cultura e Turismo “João Bebe Água” – 

FUNDACT, a ser perscrutado no decorrer deste trabalho. É um órgão ligado à 

administração pública do município de São Cristóvão/SE, situado atualmente à 

Praça São Francisco, no conjunto arquitetônico considerado Patrimônio da 

Humanidade. Todo o acervo sob a custódia da FUNDACT se encontra no prédio do 

balcão corrido situado à Praça Getúlio Vargas, nº 40, com a pretensão de ser 

agregado ao prédio da Biblioteca Pública Municipal Senador Lourival Baptista, 

ambos localizados no centro histórico da citada cidade.  

Como fundamentação teórica esta pesquisa traz os principais conceitos e 

juízos a serem teoricamente explanados ao longo do texto, a saber: gestão 

documental, arquivo público, fundo documental, acesso à informação, profissional da 

informação e políticas públicas de informação.  

Sabendo da interdisciplinaridade da Ciência da Informação, trabalhada 

por campos do conhecimento que dialogam, essa pesquisa traz uma equiparação 

funcional dos aspectos alusivos à biblioteconomia, à arquivologia e à documentação, 

buscando estudar a informação sob estes três prismas. 

Concluída a etapa de levantamento bibliográfico do referencial teórico 

acerca dos itens supracitados, com base nos autores clássicos e mais atuais, 

revestindo de cientificidade o estado da arte desta pesquisa, foi feita a 

esquematização textual a fim de expor clareza e coesão nos pontos elencados. 

Assim sendo, a gestão documental tem como base o posicionamento 

teórico de Marta Lígia Pomim Valentim, a qual faz um levantamento científico de 

base conceitual e prática de gestão em organizações públicas e privadas fazendo 

com que elas focalizem a vantagem competitiva por meio da informação e do 

conhecimento, afirmando que “a informação constitui em elemento natural dos 

ambientes organizacionais, visto que toda ação tem origem na informação que por 

sua vez resulta em nova informação (VALENTIM, 2010, p. 13)”. 

A informação contida nos documentos é considerada um elemento de 

prova das funcionalidades administrativas ao tempo em que também é subsídio para 
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uma agregação informacional. Para tanto, os arquivos públicos, com todos os 

segmentos que o formam são os responsáveis por reunir a documentação de uma 

determinada organização pública, levando o arquivista a cumprir etapas simples, e 

indispensáveis, com a pretensão de se implantar uma eficaz gestão da informação, o 

que conforme Almeida (2018, p. 45) é identificar, produzir, avaliar e classificar os 

documentos.  

Assim, essa dissertação é subdividida da seguinte forma: capítulo um: 

introdução – contendo as partes que caracterizam a pesquisa, tendo como evidência 

o tema, a delimitação do tema, o problema de pesquisa, as hipóteses e a 

justificativa; capítulo dois: gestão documental, organização de documentos e arquivo 

público (é o núcleo dessa pesquisa, apresentando o fundo documental que é o 

objeto de trabalho); capítulo três: metodologia da pesquisa (explica todo o 

direcionamento produtivo da pesquisa); capítulo quatro: diagnóstico (no qual é 

exposto os detalhes do plano de ação); capítulo cinco: intervenção (expõe o produto 

gerado com essa pesquisa) e por fim as considerações finais e as referências 

utilizadas na elaboração do trabalho. 

1.1 Problematização 

O conhecimento no serviço público se dá por dois meios, a saber: pelo 

acesso à informação disposta em documentos e pela socialização do conhecimento 

intrínseco a cada indivíduo.  

Acerca desses processos existe um impasse para a real efetividade da 

proposta idealizada nessa pesquisa, o que prejudica o fluxo normal do processo 

gestor. A inexistência de uma política de gestão documental para a gestão da 

informação e do conhecimento é o problema de muitas instituições públicas ainda 

hoje. Por isso, essa pesquisa pretende apresentar uma dada realidade e um plano 

de ação, com o intuito de gerar uma intervenção de impacto na unidade de 

informação estudada, partindo da demanda dos usuários potenciais e também dos 

produtores dos fundos geradores desses documentos. 

Durante a observação e reflexão, algumas perguntas surgiram como norte 

para o desenvolvimento desta pesquisa, quais sejam: como atuam os órgãos da 

administração pública do município de São Cristóvão/SE, tendo como vieses a 

eficiência, a eficácia e a efetividade na prestação de serviços informacionais? O 

tratamento dado aos documentos nos seus órgãos produtores e custodiadores da 
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cidade de São Cristóvão pode garantir o acesso facilitado aos mesmos por quem 

deles necessita? O que se espera da documentação produzida hoje?   

A forte vinculação existente entre os documentos de arquivo e a 

instituição que os custodia é de grande valia para a análise e possível 

implementação de uma gestão documental eficaz. Para tanto, é necessário entender 

a instituição como parte da sociedade, conforme afirmam Bartalo e Moreno (2008, p. 

22). 

Assim, é mister perscrutar o que há de mais significativo na história das 

instituições custodiadoras da documentação da cidade de São Cristóvão para que 

haja um entendimento real e facilitado de tudo o que envolve o início da história de 

Sergipe, pois São Cristóvão foi a sua primeira capital. 

Embora as mudanças tenham sido significativas ao longo dos anos – o 

que é normal pois as técnicas se modificam e o estado da arte aponta novos vieses 

que redirecionam pontos de vista – os princípios norteadores de tratamento 

documental vigoram há anos sob a égide funcional de aplicabilidade. 

A cidade de São Cristóvão, quarta cidade mais antiga do Brasil e primeira 

capital do Estado de Sergipe, tem um relevante acervo documental a ser desbravado 

pelos pesquisadores e cidadãos locais. Sua importância se dá pelas características 

de sua fundação e estruturação concernentes ao seu valor histórico, uma vez que 

teve sob a sua administração a primícia relativa às unidades de informação com 

impacto social que foi a primeira biblioteca pública de Sergipe. É uma cidade 

pioneira, com potencial comprovado para se ter um centro documental com gestão 

eficaz da informação objetivando a preservação e disseminação da memória da 

cidade contemplando seus diversos órgãos administrativos. 

Muito embora, passados mais de quatro séculos desde a fundação da 

cidade, existe a problemática de não haver memória de muitos órgãos da 

administração pública municipal, incorrendo em perda de valores para a história 

local. 

Por isso, os documentos produzidos atualmente precisam de um lugar na 

história do município, provando a existência de organizações e todo o trabalho por 

elas desenvolvido. Para tanto, o que fazer com a degradação do patrimônio 

documental quando, mesmo sabendo da importância histórica da cidade, não é dada 

a atenção necessária para o tratamento e preservação da sua memória?  
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Ao longo dos anos a informação tem provado o seu valor, e mediante os 

avanços tecnológicos temporais, conforme expõe Mattera (2018, p.200) a produção 

de cópias das informações contidas em suportes variados fez com que a economia 

da informação crescesse rápida e significativamente. 

No entanto, a informação documental, assim como o arquivo que custodia 

seus suportes, necessita de um tratamento para o fim único da sua recuperação, e a 

evidência de que existe uma mudança constante na sociedade tem levado a uma 

transformação em diversas interfaces, induzindo a uma rápida adaptação por parte 

dos indivíduos dispostos a se inserirem como atores de um cenário multidisciplinar. 

Por assim dizer, os bibliotecários, como profissionais da informação, não 

ficam de fora dessas adequações, pois foi refutado o discurso de que era só a 

biblioteca (em suas diferentes caracterizações) o ambiente de trabalho que lhes é 

inerente. Assim, houve mudança tanto na questão de alocação do profissional 

quanto na função da própria biblioteca, uma vez que o foco no usuário é uma 

indispensável forma para se pensar nos seus serviços, o que só corrobora, mesmo 

depois de mais de oito décadas, a 5ª Lei da Biblioteconomia, cunhada por 

Ranganathan (1931) que diz que “a biblioteca é um organismo em crescimento”. 

Em se tratando das significativas mudanças pelas quais a sociedade tem 

passado, é mister apresentar o que é pensado acerca da sociedade da informação, 

pois Araújo e Dias (2005 apud Souto, 2014, p.2) afirmam que a “sociedade da 

informação envolve questões de natureza política (acesso à informação como direito 

do cidadão) e de natureza instrumental (aprendizado para utilização de novas 

tecnologias de informação).” 

Sabe-se que as questões políticas são imprescindíveis para se viver em 

comunidade, incluindo o que envolve a ciência com todos os seus paradigmas 

específicos. Isso não exclui a responsabilidade do Estado em manter e dar as 

possibilidades de funcionamento de um arquivo público, incluindo o que é alocado 

nos municípios. 

Sabendo que a interdisciplinaridade da Ciência da Informação possibilita, 

devido às várias áreas que a formam, uma conversa produtiva com o intuito de 

resolver as questões informacionais da sociedade por meio de demandas 

específicas, é sabido que existe uma aproximação muito grande entre a 

biblioteconomia e a arquivologia, fazendo com que essa hibridização produza uma 
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troca saudável de conhecimentos para o desenvolvimento da ciência e um 

conseguinte benefício social por meio da informação documentada.  

Sendo assim, fica claro que sem troca real não se pode criar 

conhecimento, que é a fonte segura da vantagem competitiva. Nonaka e Takeuchi 

(1997) fazem alusão a dois tipos de conhecimento – tácito e explícito – que segundo 

o entendimento deles o primeiro é aquele baseando em experiências, subjetivo; já o 

segundo tem foco na teoria e na racionalidade. Por um viés parecido, Choo (2003) 

entende o uso da informação como estratégia para a tomada de decisão. Já 

Valentim (2008) afirma que é a informação a responsável pela transformação do 

conhecimento tácito em explícito. 

Por sua vez, Kuhn (1998) entende que o amadurecimento de uma ciência 

se dá pela transformação de seus paradigmas. Por isso, as unidades de informação 

precisam ser dotadas de aportes significativos de completude paradigmática, 

entendendo a importância de cada fase para o desenvolvimento do trabalho com 

informação e conhecimento, pois conforme afirma Borko (1968 apud Araújo, 2014, p. 

10) “um paradigma não anula outro”, eles apenas se completam de acordo com o 

contexto. 

1.2 Objetivos 

Buscar respostas para os questionamentos expostos anteriormente darão 

o norte para a fundamentação necessária para se chegar a elas. É válido atentar-se 

às prerrogativas de garantia de uma vida melhor através da posse de informações 

em tempo hábil conforme a necessidade momentânea. 

Assim sendo, manter um sistema gerencial capaz de melhorar o acesso 

que permita um novo olhar do indivíduo sobre o que está à sua volta é considerada 

uma condição sine qua non para a validação da proposta deste trabalho. 

1.2.1 Geral  

 Desenvolver e propor a Política de Gestão Documental para a FUNDACT.  

1.2.2 Específicos 

 Estabelecer o diagnóstico para a intervenção de gestão documental na 

FUNDACT; 
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 Elaborar os instrumentos que compõem a Política de Gestão Documental 

(PGD), quais sejam: Plano de Classificação Documental (PCD), Tabela de 

Temporalidade Documental (TTD), Norma de Gestão Documental (NGD) e o 

manual com Procedimentos Operacionais Padrão (POP); 

 Propor a implantação da PGD e os instrumentos criados, por meio do Plano 

de Ação de Gestão Documental para o Arquivo da FUNDACT. 

1.3 Premissas 

À guisa de informação, todo o acervo trabalhado nessa pesquisa não é 

acessado por quem dele, possivelmente, necessite. Várias são as justificativas 

dessa quebra de funcionalidade documental, uma delas é a ausência de uma gestão 

eficiente da documentação, com inventário, guia e formas de manusear um 

documento de arquivo. 

Havendo a efetiva implantação de um Plano de Gestão Documental, todo 

o acervo receberá um adequado tratamento, com base nos princípios da 

arquivologia, que conforme o quadro 1 são:  

 

Quadro 1 – Princípios da Arquivologia 

    Fonte: Elaborado pela autora (2020) com base em Bellotto (2014). 

Princípio da 
Proveniência

Princípio 
do 

Respeito 
pela 

Ordem 
Original

Princípio da 
Organicidade

Princípio 
da 

Unicidade

Princípio da 
Indivisibilidade 
ou Integridade
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Por conseguinte, a proposição e possível implantação do Plano de Gestão 

Documental, composto por instrumentos gestores, fará com que a informação 

documental contida no acervo se torne disponível, tanto para o órgão mantenedor, 

quanto para os pesquisadores, à medida que surjam as necessidades e demandas 

informacionais. Os documentos custodiados pela FUNDACT serão objetos de 

pesquisa para um modelo a ser seguido, possivelmente, pelos demais órgãos da 

administração pública do município de São Cristóvão.  

O produto gerado com essa pesquisa será um grande contributo para as 

práticas da gestão documental em São Cristóvão, com um manual de gestão 

documental, no qual serão apresentadas: a tabela de temporalidade, a classificação 

documental, as formas de manuseio, a entidade produtora, o ano de produção, a 

localização e as formas de recuperação para uma determinada pesquisa. 

1.4 Justificativa 

O conceito de informação tem se aprofundado ao longo dos anos, e isso 

se deve à volatilidade dos suportes informacionais, que acompanha a evolução 

científico-tecnológica. O advento das TIC, ocorrido na última década do séc. XX, fez 

com que técnicas e teorias de gestão da informação documental ficassem obsoletas 

muito rapidamente, comprovando o que Rezende e Hashimoto (2014, p. 148) 

disseram que “a informação que já há alguns anos, deixou de ser sinônimo de livro 

ou documento, deixa também de ser ‘conteúdo’ para tornar-se comportamento 

cotidiano”. 

No entanto, a Ciência da Informação, a grande área de estudo dessa 

pesquisa, independente da área que a esteja trabalhando, se aprimora para lidar 

com os desafios da gestão da informação, contemplando a evolução paradigmática 

com que atua na sua interdisciplinaridade. 

A partir daí, surge a competência informacional que é a capacidade do 

indivíduo de confrontar duas ou mais informações para decidir o que é verdade e 

tomar decisões, localizando e usando eficientemente a informação, contida em 

diferentes suportes, linguagens e fontes. Pois não basta ter acesso, é preciso avaliar 

uma informação com base em outras, a fim validá-la ou refutá-la, checando inclusive 

as fontes. 
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A maioria das definições de competência informacional que podemos 
encontrar na literatura pesquisada fundamenta-se na dimensão técnica, já 
que tendem a relacioná-la à aquisição das habilidades e dos instrumentos 
para encontrar, avaliar e utilizar de modo apropriado a informação de que se 
necessita. (VITORINO; PIANTOLA, 2011, p. 4) 

 
Já Campello (2003, p. 3) afirma que “a competência informacional foi a 

bandeira erguida pela classe bibliotecária americana para tirar a biblioteca do estado 

de desprestígio em que se encontrava”.  

A consistência das teorias pedagógicas no discurso da competência 
informacional vai ocorrendo à medida que o movimento amadurece. É 
preciso observar que, desde a década de 1950, já havia percepção, por 
parte dos bibliotecários, de que a biblioteca poderia embasar uma 
aprendizagem mais ativa, constituindo espaço para desenvolvimento de 
estratégias de aprendizagem condizentes com as teorias educacionais 
centradas no aluno. Os documentos institucionais sobre competência 
informacional mencionam à exaustão as habilidades que consideram 
essenciais para se sobreviver na sociedade da informação: habilidade de 
solucionar problemas, de aprender independentemente, de aprender ao 
longo de toda a vida, de aprender a aprender, de questionamento, de 
pensamento lógico, colocando-as na categoria de habilidades cognitivas de 
ordem superior ou de pensamento crítico (CAMPELLO, 2003, p. 8) 
 

A elaboração dessa pesquisa tem base nas demandas de usuários 

especialistas que necessitam de informações aprofundadas sob o fenômeno 

histórico e documental da cidade de São Cristóvão e se deparam com respostas 

negativas e rasas. Isso porque inexiste um controle e respectivo tratamento 

documental nas diversas entidades produtoras de documentos na cidade. 

Ao longo de décadas e séculos muitos documentos foram produzidos no 

âmbito da cidade de São Cristóvão, uma vez que se trata de um local pioneiro em 

quase todos os assuntos por se tratar da primeira capital de Sergipe. Porém, o fato 

de produzir, e talvez guardar documentos, não é fator que define um arquivo público, 

pois inexistindo tratamento e disseminação dos documentos, a custódia dos mesmos 

tanto não representa o acesso à informação documental quanto não é fator 

característico de uma unidade de informação.  

Com a perspectiva de tornar útil toda a documentação sob a custódia da 

FUNDACT, essa pesquisa vem buscar os requisitos necessários para que os 

objetivos elencados para este trabalho sejam cumpridos, provando que uma gestão 

documental eficiente é capaz de melhorar significativamente o funcionamento da 

organização a que a documentação está atrelada, uma vez que será sabida toda a 

história local, ao tempo em que também o acervo será útil para pesquisas históricas 

de um determinado período da cidade de São Cristóvão. 
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Para além dessas premissas, esta pesquisa contribuirá cientificamente 

para a ciência da informação com verticalização para o ângulo social, uma vez que 

as informações públicas devem estar cada dia mais transparentes para acesso dos 

cidadãos, extinguindo toda e qualquer forma de censura informacional. Por isso, 

suas possibilidades contributivas e conseguinte intervenção na gestão documental 

da cidade de São Cristóvão serão significativas, tendo em vista toda a investidura 

para que o desenvolvimento informacional se dê a contento, assim como seja um 

exemplo para os demais órgãos da administração pública do município.  

Gerenciar informações e documentos induz a uma facilitação, auxiliando 

na forma de conhecer, pensar e tomar decisões acerca de questões pessoais, 

sociais e existenciais. O acervo documental da FUNDACT tem o potencial de se 

transformar em uma unidade de informação. Porém, isso só será possível por meio 

da implantação de um Plano de Gestão Documental.  
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2 GESTÃO DOCUMENTAL   

 
O ponto central desse trabalho de pesquisa gira em torno do processo 

cognitivo que leva a uma prática eficaz de tratamento documental trazendo em seu 

bojo o conhecimento da instituição submetida às tais ações. Sob o entendimento de 

Valentim (2012, p. 11-25), a gestão de documentos, em sua maior parte, 

compreende atividades de cunho estritamente vinculado ao ambiente interno de uma 

organização, uma vez que os fatores característicos de um arquivo público giram em 

torno do que é criado nas organizações como prova das suas atividades funcionais, 

ou seja, são documentos criados com um fim diverso do que justifica sua guarda ou 

simples inserção em um arquivo público. 

A conceituação de gestão documental está externalizada em 

consideráveis fontes de pesquisa para o entendimento e o aprofundamento do seu 

núcleo através de trabalhos desmembrados entre as áreas do conhecimento. Os 

vieses de sua implementação podem ter base nos dispositivos legais em vigor no 

Brasil, assim como pela divulgação científica de pesquisas concluídas ou em 

desenvolvimento. 

Existem processos que validam a gestão documental, indicando com 

clareza como é possível chegar ao estágio de sua eficácia, seja em empresas 

privadas seja em instituições públicas. Fundamentando a questão central deste 

capítulo, faz-se necessário apresentar alguns conceitos elencados para o 

desenvolvimento dessa pesquisa, por isso primeiramente Cunha e Cavalcanti (2008, 

p. 179) definem gestão documental trazendo a expressão do artigo 3º da Lei 

8.159/91 afirmando que 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. 

E partindo dessa assertiva, Cunha e Cavalcanti (2008, p. 179) entendem 

que a gestão de documentos é a “administração de documentos, gerência de 

documentos”, o que sob essa perspectiva fica ainda mais claro que essa atividade 

compreende, sobretudo, as fases corrente e intermediária 1dos documentos de 

arquivo.  

                                                        

1 As fases corrente e intermediária fazem parte do ciclo vital dos documentos ou teoria das três 
idades, identificadas como: arquivo corrente, arquivo intermediário e arquivo permanente – 
destinação. Cunha e Cavalcanti (2008, p. 80) afirmam que são “as diversas fases porque passam os 
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A elaboração dessa dissertação tem como marco teórico o que há de 

mais consolidado na ciência da documentação, uma vez que o tema dessa pesquisa 

de debruça sobre os aspectos primordiais da gestão documental, por isso é válido 

iniciar dizendo que “a documentação consiste em tomar conhecimento do que foi 

dito de original ou importante sobre uma questão” (PAUL OTLET apud CUNHA e 

CAVALCANTI, 2008, p. 132). 

Essa tomada de conhecimento se dá, desde tempos remotos, pela 

produção de documentos. Daí surge a necessidade de entender o que vem a ser 

documento, e sabe-se que esse termo é amplamente conceituado, tanto pelo senso 

comum quanto pelos grandes teóricos da documentação, assim definido 

inicialmente:  

Documento é o livro, a revista, o jornal; é a peça de arquivo, a estampa, a 
fotografia, a medalha, a música; é também o filme, o disco e toda a parte 
documental que precede e sucede a emissão radiofônica. Ao lado dos 
textos e das imagens, existem objetos documentais por si mesmos (reália). 
São as amostras, os espécimes, modelos, fac-símiles e, de maneira geral, 
tudo que tenha caráter representativo em três dimensões e, eventualmente, 
em movimento (PAUL OTLET, 1934 apud CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 
132). 

Seguindo, tem-se o posicionamento de Suzanne Briet, a Madame 

Documentação, que chama de documento “qualquer indicação concreta ou 

simbólica, conservada ou registrada com a finalidade de representar, reconstituir ou 

provar um fenômeno físico ou intelectual” (BRIET, 1951 apud CUNHA; 

CAVALCANTI, 2008, p. 132).  

Já Bellotto (2014, p. 38) afirma que documento  

É qualquer elemento gráfico, iconográfico, plástico ou fônico pelo qual o 
homem se expressa. É o livro, o artigo de revista ou jornal, o relatório, o 
processo, o dossiê, a correspondência, a legislação, a estampa, a tela, a 
escultura, a fotografia, o filme, o disco, a fita magnética, o objeto utilitário, 
enfim, tudo o que seja produzido por razões funcionais, jurídicas, científicas, 
culturais ou artísticas pela atividade humana. Torna-se evidente, assim, a 
enorme abrangência do que possa ser documento. 

Dada essa conceituação por parte de importantes teóricos da 

documentação a nível mundial e nacional, sabe-se que até mesmo o senso comum 

compreende a importância dos documentos, e ainda que não seja conforme os 

padrões entendidos como corretos cientificamente, todos sabem que é necessário 

haver tratamento, organização e preservação dos acervos documentais. 

                                                                                                                                                                              

arquivos, a partir do momento de sua criação até sua destinação final, e que incluem a criação, a 
administração, o uso, a transferência e/ou a eliminação”. 
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Comungam da mesma ideia acerca do conceito de documento de 

Buckland (1991) e Nora (1993), pois entendem que qualquer coisa pode ser 

considerada documento desde que quem o procure lhe dê um determinado 

significado. 

Sendo assim, existem muitos tipos de documentos. Porém, a gestão 

documental de que trata essa pesquisa se dará com documentos de arquivo, 

conceituados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em sua NBR 

9578, como aqueles que “produzidos ou recebidos por uma instituição pública ou 

privada, no exercício de suas atividades, constituam elementos de prova ou de 

informação”. Cunha e Cavalcanti (2008, p. 133) também afirmam que documento de 

arquivo é uma “peça incorporada ao arquivo; qualquer cópia de um documento, 

relatório ou artigo de periódico, guardado num arquivo para uso futuro”. 

Os documentos de arquivo têm valores a serem respeitados pelas 

instituições que os custodiam, e Schellenberg (1980) entendeu que eles são dois, 

quais sejam: o primário (servindo à administração como prova quanto à organização 

e ao funcionamento do órgão governamental que os produziu) e o secundário 

(prestando informação sobre pessoas, entidades coletivas, lugares, problemas, 

condições e outros elementos similares, com os quais a citada entidade se ocupa).  

Torrizella e Valentim (2010, p. 267) afirmam que “todo documento de 

arquivo é produzido vinculado a uma atividade”. Seguindo o viés dessa assertiva, 

sabe-se que não se cria documentos para serem de arquivo, é a atividade 

impulsionadora de sua criação que lhe dá os atributos necessários para tal. 

Para identificar documentos de arquivo é necessário que seja dada uma 

atenção aos requisitos que os identificam, que conforme Duranti (1994, apud 

BUENO; VALENTIM, 2010, p. 247) são: imparcialidade, autenticidade, naturalidade, 

inter-relacionamento e unicidade. 

Assim, a afirmação de Schellenberg acerca dos valores dos documentos 

de arquivo é corroborada ao longo do tempo, uma vez que conforme o entendimento 

de Torrizella e Valentim (2010, p. 266) o arquivo precisa de valorização nas três 

fases distintas do ciclo vital dos documentos, que são alusivas às idades corrente, 

intermediária e permanente.  

A gestão documental em arquivos, por sua vez, é entendida como um 

trabalho que compreende as fases corrente e intermediária dos documentos 
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2(quando a documentação está em uso e próximo ao seu produtor, 

respectivamente). Já para tratar dos documentos na fase permanente, tem-se a 

gestão de arquivos. Essa diferenciação, por um momento, pode até parecer que se 

trata de uma mesma ação, mas não é, uma vez que o viés já muda de foco, saindo 

de quem o criou para quem dele necessita para uma finalidade diversa.  

Surge, então, a denominação de arquivística integrada, que se consolidou 

ao longo dos anos, gerenciando com percentual de mesmo valor os documentos das 

três idades, e a este respeito Rousseau e Couture (1998) contribuíram 

significativamente abordando a gestão documental de forma global. 

Tal acepção incita uma capacitação necessária por parte dos arquivistas 

para trabalharem com os documentos em ambos os processos de gestão. No 

entanto, a era digital que se vive atualmente fez que com documentos fossem 

gerados de forma eletrônica, trazendo benefícios e também dissensões no quesito 

conceitual e também de tratamento documental, pois agora novos trilhos são 

seguidos com o uso dos aparatos das modernas TIC.  

A base teórica indica que alguns pontos relativos ao tratamento 

documental (triagem, manuseio e formas de guardar os documentos) ainda 

permanecem intactos, mesmo com a utilização dos instrumentos das TIC, pois as 

funções e importância dos arquivos são definidas de acordo com as perspectivas do 

órgão ou da pessoa a qual estejam vinculados, inclusive os responsáveis diretos por 

sua existência, indicando a preponderância da pessoa sobre o suporte documental, 

e isso também inclui a futura recuperação para fins de prova ou de informação. 

A gestão documental ganhou estabilidade e reconhecimento tanto pela 

Lei 8.159/91 quanto pelas normas elaboradas pela Organização Internacional de 

Normalização – ISO, começando em 2001 com a de número 15489 e depois com as 

30300, 30301 e 30302 nos anos de 2016 e 2017. 

Complementando a concepção legal, Moreno (2008) apresenta as 

principais ações para que se efetive uma gestão documental de qualidade, 

afirmando que  

                                                        

2 O ciclo de vida dos documentos é entendido por unanimidade entre os teóricos da arquivologia sob 
os critérios das três idades (corrente, intermediária e permanente). A compreensão tem base no 
tempo de guarda de acordo com o uso feito por quem criou os documentos. Para tanto, se apresenta 
a Tabela de Temporalidade Documental como instrumento de validação de cada fase do ciclo de vida 
documental. Basicamente, os documentos de fase corrente são guardados por cinco anos (ficando 
próximos ao seu produtor); os de fase intermediária ficam já afastados de seu produtor, sendo 
guardados de cinco a quinze anos, normalmente; já os de fase permanente, após a devida triagem, 
são direcionados ao arquivo de guarda permanente ou eliminação. 
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As ações de gestão documental ou gestão de documentos objetiva, entre 
outros, assegurar uma documentação adequada, garantir a preservação e o 
acesso aos documentos, permitindo a recuperação das informações de 
forma ágil e eficaz, proporcionar o cuidado adequado e o armazenamento a 
baixo custo, reduzir ao essencial a massa documental produzida, otimizar 
recursos humanos, físicos e materiais (MORENO, 2008, p. 85). 

Visando uma melhoria contínua dos seus processos de trabalho tanto a 

curto quanto a longo prazo, a gestão documental em arquivos se constitui num 

grande compilado de atribuições capazes de garantir um futuro tranquilo para a 

memória organizacional e para uma possível prestação de contas. Para tanto, a NBR 

15489/2001 afirma que a gestão de documentos de arquivo abrange: 

 

 Produção de captura de documentos de arquivo para cumprir os 

requisitos de prova da identidade dos negócios; 

 Adoção de medidas apropriadas para proteger sua confiabilidade, 

integridade e usabilidade conforme seu contexto de negócios e requisitos 

para gestão de mudanças ao longo do tempo. 

Por isso, gerir a documentação desde a sua produção (na idade corrente) 

é fator indispensável para a possível eficácia no processo que contempla as idades 

subsequentes. Sabe-se que em cada idade existem ações que a justificam, mas 

cumprindo a fase de utilização do documento, para onde se deve encaminhá-lo? 

Quais os critérios de descarte e guarda permanente? 

Partindo também desses questionamentos, essa pesquisa se debruça 

sobre a administração pública municipal, fazendo a análise de um fundo específico 

de documentos arquivísticos através do qual se intenta construir um modelo de 

gestão documental para todo o município de São Cristóvão/SE.  

A ABNT, em sua NBR 30300 (2016, p. 5) apresenta o Sistema de Gestão 

de Documentos de Arquivo com todas as facetas passíveis de execução em toda 

organização produtora de documento, uma vez que eles “oferecem metodologias 

para a tomada de decisões e a gestão de recursos para atingir os objetivos da 

organização”. 

Por isso surge o viés focalizado no aprendizado organizacional, 

mencionado por Longo (2014) como um fragmento agregador por parte das pessoas 

em si, como fontes do saber, mesmo que seja esta uma gestão do conhecimento. 
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Ademais, é mister que o trabalho de gestão seja feito entre as várias 

ambiências, ou seja, documental, informacional e do conhecimento, sabendo 

antecipadamente qual o núcleo de cada uma delas.  

A certeza de que a informação é um redutor de inverdades e incertezas, 

quando há um tratamento eficiente, apresenta os arquivos como organismos que 

tem a função de provar, lembrar, compreender e identificar ações de organizações 

ou pessoas por meio dos documentos submetidos a um plano de gestão. 

 

2.1 Antecedentes históricos da Gestão Documental 

 
É aceitável quando é feita a vinculação do conceito de cidadania com a 

palavra cidadão, mas é necessário que se saiba que o conceito de cidadão, 

conforme expõe Oliveira (2005, p. 420), existe desde os primeiros registros escritos 

da língua portuguesa, no século XII. Já o de cidadania surgiu inicialmente na França 

no século XVIII quando o país estava em Revolução.  

Os resultados da Revolução também surtiram efeito na área da 

documentação, pois com a luta pela igualdade de direitos em relação ao Estado, o 

novo conceito de cidadão e, consequentemente, de cidadania ganharam força na 

França e para além dela, constituindo uma garantia de acesso aos documentos, 

tornando-os públicos. 

Em se tratando de arquivos públicos e conseguinte acesso aos 

documentos, é sabido que por muito tempo só os nobres tinham esse privilégio, pois 

o valor inerente à informação era o motivo pelo qual a guarda e o sigilo deles fosse 

uma constante em diversos países e sociedades. 

No entanto, ao findar o século XIX, fatos importantes marcaram o mundo 

a nível de cultura, economia, religião e alguns outros fatores inerentes aos povos, 

sobretudo pela luta em estabelecer igualdade entre todos os cidadãos perante o 

Estado. 

Foi a Revolução Francesa o marco significativo para construir e fortalecer 

a memória coletiva através do acesso do público aos arquivos, uma vez que depois 

deste período, conforme afirma Schellenberg (2006, p. 27), foi criada a 

administração nacional de arquivos; o público passou a ter acesso aos arquivos e o 

Estado a se responsabilizar pela conservação dos documentos de valor histórico. 
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Todos esses acontecimentos foram a causa da produção gigantesca de 

documentos pelas instituições administrativas, o que levou os gestores a se 

preocupar com o tratamento a ser dado a toda a massa documental, e o intuito de 

diminuir a quantidade de documentos, que crescia consideravelmente, e o dispêndio 

com sua guarda e conservação, fez com que a importante decisão de guardar 

apenas os documentos da nova França e destruir os demais fosse tomada 

prontamente. 

Alguns governos se viram tentados a apagar a memória de 

acontecimentos passados por julgar inapropriação com os preceitos da atualidade, e 

sabe-se que muitos conseguiram fazer esse ato e deixar sem memória determinado 

feito, que ficou sem provas (uma das funções dos documentos de arquivos 

elencadas por Schellenberg em 2006). 

Porém, com a implantação da ideia de administração científica com 

Frederick Taylor e Frak B. Gilbert, foram criadas nos Estados Unidos comissões para 

controle de produção documental, uma vez que o investimento dispensado com 

papel já tinha alcançado 40 bilhões de dólares por ano, isso na década de 1970. 

Essa preocupação só foi mudada (ou dividida) com acepções de Jenkinson em 1965 

e de Schellenberg em 1973, os quais valoravam tanto os documentos em idade 

corrente quanto os em idade intermediária e permanente, acepções elencadas por 

Lunardelli e Calderon (2008). 

Por isso, ainda sob o ponto de vista de Lunardelli e Calderon (2008), falar 

de gestão da informação e gestão documental exige que se faça uma explicação 

básica das correntes arquivísticas consolidadas, uma vez que há características que 

as distinguem no fazer, pois a corrente tradicional entendia que a atuação do 

arquivista era compreendida com a guarda e conservação de documentos em idade 

corrente e intermediária, já a corrente europeia externava que ao arquivista caberia 

apenas o gerenciamento dos documentos em idade intermediária e permanente.  

Cada corrente, segundo Lunardelli e Calderon (2008), contava com 

pesquisadores temáticos que influenciavam cientificamente as decisões, como 

Schellenberg, Bartier e Jenkinson. No entanto, o Congresso de Quebec, em 1992, 

mudou significativamente a arquivística, tornando-a integrada por abarcar todo o 

ciclo de vida dos documentos. 

Essa integração é apoiada por Mundet (1996) que afirma inexistir funções 

diversas na gestão de documentos administrativos, partindo do entendimento de que 
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o que muda são as fases, mas a complementaridade da função administrativa com a 

história é evidenciada na execução das atividades de tratamento documental. 

É bem verdade que a corrente europeia influenciou bastante a gestão 

documental em todo o mundo, pois o que foi entendido como medida para conter a 

produção documental com vista a não haver duplicidade documental ou documentos 

inúteis para guarda e conservação, gerando custos absurdos, fez com que critérios 

para a criação de documentos fossem explicitados no estudo da arquivística. 

Por assim dizer, é preciso que seja pensado num funcionamento menos 

burocrático a fim de que se diminua a produção de documentos em duplicidade, 

desnecessário e inúteis, os quais serão documentos de arquivo pela função que 

carrega, aumentando os gastos investidos em espaços físicos para documentos que 

na verdade não mais necessitam desse dispêndio. 

A gestão documental envolve processos facilitadores para a sua eficácia, 

entendidos, conforme afirmação de Sá (2014) como: produção, tramitação, 

avaliação, organização, arquivamento, disseminação, uso e proteção dos 

documentos físicos e digitais. Por isso, a preocupação com o suporte no qual a 

informação está registrada também é uma indispensável ação da gestão 

documental, que tem como um dos principais objetivos a recuperação da 

informação. 

Por isso, ao falar de gestão documental é necessário que se pense em 

todo o complexo de fases e processos de gerência de documentos, incluindo o 

arquivista em todas as três idades. 

À guisa de entendimento, a transição documental de uma idade para 

outra é baseada na valoração dos documentos de arquivo, apresentadas por 

Schellenberg (2006) como primário (serve aos de dentro) e secundário (serve aos de 

fora). Os documentos, depois de cumprirem suas funções para os órgãos que as 

geraram, servirão à pesquisa e aos estudos históricos, porém o fato de existir a 

duplicidade de muitos documentos por não haver um controle tanto da produção 

quanto do tratamento documental dentro das organizações, tem exposto ainda mais 

a necessidade de implantar um sistema de gestão documental. 

Ao longo dos anos a informação tem provado o seu valor mediante os 

avanços tecnológicos temporais, e conforme expõe Mattera (2014, p. 200) a 

produção de cópias das informações contidas em suportes variados fez com que a 

economia da informação crescesse rápida e significativamente, e por isso o usuário 
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qualifica a informação da qual precisa sob a égide da eficiência, uma vez que o 

tempo é valioso e o imediatismo domina a vida de rotina apertada dos cidadãos da 

sociedade atual. 

A valoração da informação, além de exigir uma boa classificação 

documental nos ambientes informacionais é indicador preciso do que pode ser 

considerado documento, tendo ciência da sua amplitude conceitual; por isso tanto a 

interdisciplinaridade quanto a interdependência são fatores primordiais dessa ação. 

As instituições arquivísticas ainda são vistas de maneira deturpada, não 

condizendo com sua verdadeira função na sociedade e isso, ainda que de maneira 

superficial, é um reflexo tanto da atuação dos seus profissionais quanto do 

entendimento das chefias direta, pois assim como o usuário impõe através da 

demanda, os profissionais e os gestores impõem através da atuação. 

Referindo-se ao conhecimento, é sabido que ele está intrinsecamente 

ligado ao indivíduo, seu processo de gestão chega a ser mais complexo, pois é 

necessário que haja externalização, e em se tratando de um corporativismo, as 

chefias precisam encontrar uma forma de fazer com que as pessoas interajam. 

É quando se apresentam questões de cunho estritamente pessoal 

envolvendo a informação recebida e disseminada, a exemplo do capital intelectual 

que é adquirido ao longo do tempo pelas formações de cada indivíduo, chegando a 

uma possível gestão do conhecimento, que conforme explicita Mattera (2014, p. 217) 

é o processo viabilizado quando são identificados e otimizados os fluxos, registradas 

e organizadas as informações.  

Sabe-se que ao longo dos anos os documentos foram preservados por 

um simples motivo, que é o de provar algo. E na prova, a visão de Schellenberg 

(1980) segue duas vertentes, que é a qualidade e o conteúdo de prova contidos nos 

documentos. Assim sendo, a representação do valor se dá pelas relações naturais 

dos documentos de arquivo, tendo como indispensáveis:  

A criação de uma administração nacional e independente dos arquivos; a 
proclamação do princípio de acesso do público aos arquivos e o 
reconhecimento da responsabilidade do Estado pela conservação dos 
documentos de valor, do passado (SCHELLENBERG, 2006, p. 27). 
 

Ao afirmar que a teoria da gestão da documental tem base na Teoria das 

Três Idades a partir do ano de 1950, Moreno (2008, p. 76) enfatiza todo o processo 

que levou à consolidação da Teoria das Três Idades, pois o número de documentos 

que já era grande cresceu ainda mais ao findar a Segunda Guerra Mundial, com 
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documentos produzidos pelas administrações públicas dos Estados Unidos e do 

Canadá. 

Em se tratado do ciclo de vida documental, é válido informar que em 1940 

Brooks fez a primeira referência às três idades documentais. Tal ideia foi difundida 

aos poucos em todo o mundo e exposta pelos norte-americanos em 1947; em 1972 

tal teoria chegou à Europa e à Bélgica.  

A afirmação de Dingwall (2016, p. 205) acerca dos processos centrais do 

continuum e do ciclo vital, que são a produção e a guarda de documentos, leva os 

pesquisadores a se aprofundarem neste mar de informação, tendo como base 

também o princípio da proveniência. 

O ciclo vital passou por mudanças conceituais e práticas, chegando ao 

que se conhece hoje. Foi ainda depois da Primeira Guerra Mundial, diante do 

aumento significativo da produção de documentos, que Jenkinson notou a 

necessidade de haver uma fase intermediária entre a corrente e a permanente, 

visando como benefícios tanto o espaço físico quanto os custos com o tratamento 

documental. 

Para tanto, é necessário que sejam conhecidas as etapas do ciclo de vida 

dos documentos, quais sejam: produção; utilização e conservação; eliminação. 

Assim os espaços físicos precisam se adequar a essa realidade, proporcionando a 

existência de novos conhecimentos através da aprendizagem coletiva, sendo de 

extrema necessidade a investidura no capital intelectual, tanto por parte dos 

gestores quanto dos usuários, pois o crescimento da atual sociedade, 

independentemente da área, se dá exclusivamente através do capital intelectual, que 

quanto mais gasta mais aumenta. 

Porém, é sabido que “a criação de novos conhecimentos se dá no 

indivíduo e não no objeto” (LONGO, 2014, p. 160). Por isso, fica quase impossível 

um indivíduo interagir com o meio ou com alguma organização sem que o 

conhecimento lhe pertença.  

Sendo assim, Bogoná (2011) enfatiza a necessidade de pensar na 

informação como um processo que auxilia na organização de ideias e na busca de 

melhorias, tornando-a um ativo de processo organizacional. Surge, então, a 

pergunta: como pode ser usada a informação adquirida? E a resposta é: 

 
Fazer gestão da informação significa dirigir e dar suporte efetivo e eficiente 
ao ciclo informacional de uma organização, desde o planejamento e 
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desenvolvimento de sistemas para receber as informações à sua 
distribuição e uso, bem como sua preservação e segurança. A informação é 
um recurso estratégico que deve estar alinhado aos requisitos legais e 
políticos do negócio e, como qualquer recurso, deve ter sua produção e uso 
gerenciados adequadamente (MIRANDA, 2010, p. 99). 

As TIC, por sua vez, são consideradas mecanismos de quebra de 

barreiras sociais possibilitando a diminuição das diferenças entre as pessoas, 

democratizando o acesso aos equipamentos passíveis de nivelamento de acesso às 

informações, mesmo sendo já no final do século XX. 

Costa Filho e Souza (2018, p. 2375) afirmam que os documentos digitais 

abriram portas para a inserção de um novo paradigma para a arquivologia, baseados 

no ciclo vital dos documentos, com a Teoria das Três Idades, porém enfatizando as 

limitações que o ciclo vital tem frente à produção dos diversos documentos digitais.  

Muito embora, uma necessária integração das três fases do ciclo vital dos 

documentos é uma forma de assegurar a organização, o controle, a proteção e a 

preservação começando desde a sua produção, o que se constitui num processo de 

gestão documental. 

 

2.2 Fundo documental 

Além de ter a gestão documental como um objetivo dessa pesquisa, o 

fundo documental se apresenta como um balizador para o seu desenvolvimento, 

sendo entendido como o universo desse trabalho, que ao final será explicitado 

através do produto. 

A teoria dos fundos teve origem na França no século XIX, cujo ano e 

autoria não carregam exatidão por parte dos estudiosos da arquivologia, no entanto 

Schellenberg (1980), Heredia Herrera (1991) e Duchein (1986) afirmaram que o 

documento publicado por Natalis de Wailly (chefe da seção administrativa dos 

arquivos departamentais do Ministério do Interior) em 1841 é considerado o marco 

que consolida os fundos documentais. 

Porém, Guizot (Ministro da Instrução Pública, de 1832 a 1839, e primeiro-

ministro, de 1840 a 1848, na França) fez uma publicação de igual importância em 

data diferente. 

Notadamente, não existe consenso quanto ao surgimento da teoria dos 

fundos, isso porque conforme a explicitação de Kuroki (2016, p. 60)  
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Rosseau e Couture (1998), em 1994, Cruz Mundet (2001), em 1994, e Ruiz 
Rodrigues (2008), em 1995, complementam essa afirmação de Heredia 
Herrera (1991) ao defenderem que Natalis de Wailly anunciou, por meio da 
circular, o marco teórico fundamental para a Arquivologia, definindo-a, a 
partir daí, como disciplina científica. Bellotto (2006), em 1991, e Martín-
Pozuelo Campillos (1996), por sua vez, discordam dessa concepção e 
mencionam que Guizot homologou sua instrução primeiramente, em 1839, e 
Wailly teria apenas a complementado, em 1841. 

Mesmo diante da vasta conceitualização de fundo, é possível notar que 

não há grandes diferenças no posicionamento dos diversos teóricos que o abordam, 

a exemplo da definição que segue. 

Fundo é uma unidade constituída pelo conjunto indivisível dos documentos 
acumulados por uma entidade que, no arquivo permanente, passa a 
conviver com outros fundos, pode-se acrescentar-lhe algumas 
especificidades, como a de que é uma acumulação natural e automática, 
orgânica e estruturalmente construída (BELLOTTO, 2014, p. 80). 

Já para Cunha e Cavalcanti (2008, p. 177), fundo é o “conjunto de peças 

de qualquer natureza que qualquer entidade administrativa, qualquer pessoa física 

ou jurídica, reuniu automática e organicamente, em razão de suas funções ou de 

suas atividades”.  

As especificidades elencadas por Bellotto (2014, p. 80) levam ao 

entendimento de que os fundos documentais são formados por documentos que 

cumpriram suas funções na idade corrente e por serem potenciais para provar algo 

em relação ao seu valor primário eles chegam à idade permanente para cumprir o 

seu valor secundário, servindo à história. 

A arquivologia como disciplina elenca princípios pelos quais todo o seu 

trabalho se fundamenta, dentre eles está o da proveniência, considerado quase pela 

unanimidade como um dos mais importantes para o desenvolvimento da área, 

inclusive em questões práticas.  

Assim, os fundos são considerados segmentos importantes à aplicação 

desse princípio, que segundo Bellotto (2014, p. 82) foi “formulado pela primeira vez 

em 1898, no Manual dos arquivistas holandeses”. Envolvendo esse aspecto, 

Couture e Rousseau (1998 apud BELLOTTO, 2014, p. 82) dizem que: 

 
O fundo de arquivo não existe sem que lhe seja aplicado o princípio da 
proveniência: ou, o documento que não é parte de um fundo tem um valor 
intrínseco de informação, sem que lhe possa ser aplicado o valor de prova 
ou de testemunho, pois o respeito ao princípio da proveniência é-lhe 
essencial. 
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O fundo, entendido como uma construção lógica e não física, é a junção 

de documentos provenientes de uma dada organização (pública ou privada) ou 

pessoa em cumprimento das atividades inerentes ao seu funcionamento ou vida, 

que tem seu processo de acumulação efetuado naturalmente, e dependendo 

exclusivamente dos produtores documentais; podem ser abertos (quando 

documentos ainda são inseridos) ou fechados (quando não mais se dá a inserção 

documental em razão da extinção ou reorganização de sua unidade produtora). 

 Em se tratando dessa particularidade dos fundos, Couture e Rousseau 

(1998 apud BELLOTTO, 2014, p. 85) definem o fundo aberto como 

 
“Um conjunto de arquivos ao qual vão continuar a se juntar documentos. Por 
exemplo, os arquivos de um ministério que continua a existir, fazem parte de 
um fundo aberto. A administração desse ministério prossegue com suas 
operações produzindo documentos sem parar”. 
 

Já em relação ao fundo fechado, existem algumas divergências, pois há 

uma comparação com a definição de fundo documental em seu sentido amplo, isso 

porque alguns teóricos afirmam que só se pode considerar um fundo se não houver 

mais atividades inerentes ao seu produtor. 

Couture e Rousseau (1998 apud BELLOTTO, 2014, p. 86) expõem a 

assertiva de que “fundo fechado é um conjunto de arquivos ao qual não se irão 

juntar mais documentos”, como é o caso, por razões evidentes, de uma pessoa 

falecida. 

São quase dois séculos desde que se iniciou os estudos sobre os fundos 

documentais, para tanto, sua evolução básica é: 

Quadro 2 – Evolução da teoria de fundos 

1839 
Inicia-se na França as instruções acerca de um novo modelo de classificação, atentando-se 

em manter os documentos no mesmo fundo de origem. 

1841 
Consolida-se a teoria dos fundos no Ministério do Interior pela intervenção do historiador 

Natalis Wally, considerado um dos autores da teoria dos fundos. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) adaptado de Bellotto (2014). 

Sendo a informação o insumo para a geração de conhecimento, conforme 

afirma Mattera (2014, p. 217), o processo que envolve o dado, a informação e o 

conhecimento constituem um ciclo que precisa ser gerido para uma explicitação 

necessária do saber. Isso porque “uma instituição precisa construir alicerces 

necessários para estabelecer uma cultura de gestão do conhecimento, como 
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importante medida para tornar suas práticas organizacionais mais eficazes” 

(OLIVEIRA, 2014, p. 260) 

O ciclo vital dos documentos, com a teoria das três idades, compreende a 

documentação na fase administrativa e histórica, cada uma seguindo os preceitos de 

produção e, sobretudo, de custódia definitiva. Assim, Bellotto (2006, p. 23) afirma 

que “a função primordial dos arquivos permanentes ou históricos é recolher e tratar 

documentos públicos, após o cumprimento das razões pelas quais foram gerados”. 

Ainda conforme Belloto (2006), a primeira idade (corrente) é quando os 

arquivos estão em formação, desde sua criação até cinco ou dez anos; a segunda 

idade (intermediária) é quando se dá a destinação dos documentos que estão sem 

uso por quem os criou, sendo aplicada a tabela de temporalidade documental e 

ficando nessa idade até vinte anos; e a terceira idade (permanente) é entendida 

entre vinte e cinco e trinta anos contados da data de produção do documento ou do 

fim da sua tramitação.   

Arquivistas, administradores, juristas e historiadores estabelecem a tabela 

de temporalidade documental para ditar a destruição racional dos documentos 

rotineiros, por isso “é fundamental que os documentos de um fundo tenham relação 

orgânica ente si” (BELLOTTO, 2006, p. 49). 

Por fim, fundo é a “reunião de séries documentais segundo uma 

procedência orgânica e institucional comum” (TALLAFIGO, 1994 apud BELLOTTO, 

2014, p. 85), configurado da seguinte forma, na figura 1. 
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Figura 1 – Subdivisão de um fundo documental 

 

       Fonte: Elaborada pela autora (2020) com base em Bellotto (2014). 

Série, conforme afirma Cunha e Cavalcanti (2008, p. 332), é uma unidade 

de arquivamento, ou seja, documentos ordenados de acordo com o quadro de 

arranjo, ou conservados como uma unidade porque se relacionam às mesmas 

atividades e funções ou ao mesmo tipo documental. 

No arquivo, em geral, o tratamento técnico é dispensado não à unidade, 

mas às séries documentais que formam agrupamentos lógicos e orgânicos dentro de 

diferentes fundos, explica Bellotto (2006, p. 39).   

Bellotto (2014) traz a reflexão sobre os grandes prejuízos gerados com a 

dissociação dos documentos do fundo, inclusive em se tratando do valor de prova 

dos documentos de arquivo que é perdido. Nessa mesma obra, a autora levanta a 

questão da dispersão de fundos, que é considerada uma ilegalidade conforme os 

princípios da arquivologia. 

Vale informar que existem diversas formas para entender essa questão, 

pois trazendo para uma realidade próxima e sabendo da mudança da capital de São 

Cristóvão para Aracaju, no ano de 1855, todo o acervo documental foi mudado para 

a nova sede administrativa, mas conforme explica Bellotto essa ação não é 

configurada como uma dispersão de fundos, pois todo o arquivo, por conveniência e 

legalidade, foi mudado sem alterar a organização dos seus fundos. 

Ainda que algumas características os aproximem, fundo não é 

conceituado da mesma forma que arranjo. “Fundo é uma 

Documento

Série

Fundo
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instituição/entidade/pessoa, já arranjo é a classificação dos fundos, assim como de 

todo o conjunto documental existente em um arquivo” (SANTOS, 2016). 

Arranjo é a ordenação dada aos documentos que compõem o todo 

orgânico de um arquivo. Em arquivos permanentes, é a organização física de 

documentos em segmentos ou fundos (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 31). 

Herrera, um dos maiores nomes no quesito da teoria arquivista, defende 

veementemente a “classificação dos fundos como operação preliminar à ordenação 

dos documentos e das séries documentais” (BELLOTTO, 2006, p. 140).  

A diplomática, por sua vez, se ocupa da apresentação formal, e conforme 

afirma Bellotto (2006, p. 51) “o primeiro trabalho de análise diplomática é procurar 

discernir a categoria do documento”, chegando ao que se entende por organicidade, 

evidenciada “na relação entre a individualidade do documento e o conjunto no qual 

ele se situa geneticamente” (GAUYE, 1984 apud BELLOTTO, 2014, p. 85). 

Com base no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005), 

apresentar-se-á alguns conceitos importantes citados e relacionados com o corpus 

deste trabalho (Quadro 3).  
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Quadro 3 – Conceitos Principais dos Fundos Documentais 

Fonte: Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005). 

Espécie documental

Divisão de gênero documental que reúne tipos documentais por seu formato. São

exemplos de espécies documentais: ata, carta, decreto, disco, filme, fotografia

memorando, ofício, planta, relatório.

Fundo Conjunto de documentos de documentos uma mesma proveniência. 

Fundo aberto 
Fundo ao qual podem ser acrescentados novos documentos em função do fato de a 

entidade produtora produtora continuar em atividade.

Fundo fechado
Fundo que não recebe acréscimos de documentos em função de a entidade 

produtora não se encontrar mais em atividade.

Gênero documental

Reunião de espécies documentais que se assemelham por seus caracteres

essenciais, particularmente o suporte e o formato que exigem processamento

técnico específico e, por vezes, mediação técnica para acesso, como documentos

audiovisuais, documentos bibliográficos, documentos cartográficos, documentos

eletrônicos, documentos eletrônicos, documentos filmográficos, documentos

iconográficos, documentos micrográficos, documentos textuais.

Gestão de documentos

Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação,

uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária,

visando sua eliminação ou recolhimento. Também chamado administração de

documentos.

Inventário

Instrumento de pesquisa que descreve, sumária ou analiticamente, as unidades de 

arquivamento de um fundo ou parte dele, cuja apresentação obedece a uma 

ordenação lógica que poderá refletir ou não a disposição física dos documentos.

Item documental
Menor unidade documental, intelectualmente indivisível, integrante de dossiês ou 

processos. Unidade documental fisicamente indivisível. Também chamada peça.

Organicidade
Relação natural entre documentos de um arquivo em decorrência das atividades da 

entidade produtora.

Plano de classificação

Esquema de distribuição de documentos em classes, de acordo com métodos de

arquivamento específicos, elaborado a partir do estudo das estruturas e funções de

uma instituição e da análise do arquivo por ela produzido. Expressão geralmente

adotada em arquivos correntes.

Plano de destinação Esquema no qual se fixa a destinação dos documentos.

Prazo de eliminação
Prazo fixado em tabela de temporalidade ao fim do qual os documentos não 

considerados de valor permanente deverão ser eliminados.

Preservação
Prevenção da deterioração e danos em documentos por meio de adequado controle 

ambiental e/ou tratamento físico e/ou químico.

Princípio da pertinência
Princípio segundo o qual os documentos deveriam ser reclassificados por assunto 

sem ter em conta a proveniência e a classificação original.

Princípio da proveniência

Princípio básico da arquivologia segundo o qual o arquivo produzido por uma 

entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado aos de outras entidades 

produtoras. Também chamado princípio do respeito aos fundos.

Princípio do respeito à ordem original
Princípio segundo o qual o arquivo deveria conservar o arranjo dado pela entidade 

coletiva, pessoa ou família que o produziu.

Seção

Subdivisão do quadro de arranjo que corresponde a uma primeira fração lógica do 

fundo, em geral reunindo documentos produzidos e acumulados por unidade(s) 

administrativa(s) com competências específicas. Também chamada subfundo.

Série
Subdivisão do quadro de arranjo que corresponde a uma sequência de documentos

relativos a uma mesma função, atividade, tipo documental ou assunto.

Sistema de arquivos

Conjunto de arquivos que, independentemente da posição que ocupam nas 

respectivas estruturas administrativas, funcionam de modo integrado e articulado na 

persecução de objetivos comuns.

Sistema de gestão de documentos

Conjunto de procedimentos e operações técnicas cuja interação permite a eficiência

e a eficácia na produção, tramitação, uso, avaliação, arquivamento e destinação de

documentos.

Tabela de temporalidade

Instrumento de destinação, aprovado por autoridade competente, que determina 

prazos e condições de guarda tendo em vista a transferência, recolhimento, 

recolhimento, descarte ou eliminação de documentos.

Teoria das três idades

Teoria segundo a qual os arquivos são considerados arquivos correntes, 

intermediários ou permanentes, de acordo com a freqüência de uso por suas 

entidades produtoras e a entidades produtoras identificação de seus valores primário 

e secundário. Ver também ciclo vital dos documentos.

Tipo documental

Divisão de espécie documental que reúne documentos por suas características 

comuns no que diz respeito à fórmula diplomática, natureza de conteúdo ou técnica 

do registro. São exemplos de tipos documentais cartas precatórias, cartas régias, 

cartas-patentes, decretos sem número, decretos-leis, decretos legislativos, 

daguerreótipos, litogravuras, serigrafias, xilogravuras.

Valor administrativo

Valor que um documento possui para a atividade administrativa de uma entidade

produtora, na medida em que informa, fundamenta ou prova seus atos. Ver também

valor primário.

Valor permanente

Valor probatório ou valor informativo que justifica a guarda permanente de um 

documento em um arquivo. Também chamado valor arquivístico ou valor histórico. 

Ver também valor secundário.
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A Sociedade dos Arquivistas Americanos define arranjo como o processo 

e o resultado da organização de arquivos, documentos e manuscritos de acordo com 

princípios arquivísticos consagrados, particularmente o da proveniência, respeitando-

se os seguintes níveis: arquivo, fundo, grupo ou seção, série, conjunto lógico dentro 

da série e documento (SANTOS, 2016). Arranjo é, portanto, a organização dos 

documentos remanescentes das eliminações, ou seja, de terceira idade. Só depois 

de arranjados documentos vão para um fundo. 

Schellenberg (1980) expõe seu ponto de vista sobre arranjo afirmando 

que o objetivo dele é atender as necessidades em três situações, por exemplo: 

administrativas, fiscais ou legais.  

Almeida, Neves e Teixeira (2007) desempenharam um trabalho 

significativo junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais 

– SEPLAG/MG, entendendo inicialmente que os arquivos existem para servir à 

administração e por isso apresentaram as possíveis melhorias do funcionamento da 

máquina pública. Tal trabalho teve a parceria do Synergia – Laboratório de 

Engenharia de Software do Departamento de Ciência da Computação da 

Universidade Federal de Minas Gerias, pois o intuito foi desenvolver um sistema 

informatizado para garantir ações eficientes no gerenciamento dos documentos 

produzidos e acumulados pelas atividades normais da secretaria. 

Sendo um trabalho de viés prático, os resultados foram a consolidação 

dos instrumentos normativos básicos para a gestão documental, e dentre as oito 

atividades objetivadas estava a elaboração da Tabela de Temporalidade Documental 

e a Organização física dos documentos de arquivo. Esse trabalho rendeu valiosos 

resultados, deixando a SEPLAG/MG dotada dos principais instrumentos necessários 

para gerir documentos de arquivo. 

Assim, “os arquivos devem ser classificados de modo que reflitam, 

claramente, a organização e as funções que os produziram” (BELLOTTO, 2006, p. 

18). A figura 2 esquematiza como é subdividido o arquivo e de quem é a 

responsabilidade pela ordenação. 
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Figura 2: Desmembramento de fundo documental 

 

 Fonte: Rafaela Pereira dos Santos (2020), adaptado de Bellotto (2006). 

A explanação acima é basilar para a organização arquivística, por isso “o 

pequeno montante de papéis é uma importante justificativa para que a divisão direta 

em séries seja feita” (CHARPY, 1979 apud BELLOTTO, 2006, p. 139)”, pois 

independentemente do tamanho do acervo documental, faz-se necessária tal 

divisão. 

Por assim dizer, vale salientar que a influência da teoria das três idades é 

forte quando o assunto é classificação e organização de arquivos, pois entendendo o 

que vem a ser as acepções alusivas ao fundo, sabe-se que no fundo fechado não 

existe seção ou subseção, e sim a divisão em séries. 

Em se tratando de uma pesquisa que tem como objeto um fundo 

documental de caráter administrativo e público, Bellotto (2006, p. 129-130) afirma 

que os documentos para serem entendidos como fundo é preciso que a entidade 

produtora seja administrativa e juridicamente consolidada, o que nesse caso 

específico há confirmação, uma vez que a Fundação Municipal de Cultura e Turismo 

João Bebe Água – FUNDACT foi criada por meio de lei ordinária. 

Para desenvolver um bom trabalho no arquivo quando o assunto é fundo 

documental, o arquivista deve analisar o material com base nos princípios basilares 

da arquivologia, sobretudo o da proveniência, conforme o que está explícito em 

Bellotto (2006). 
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Ainda referenciando a pesquisa de Santos (2016), o recolhimento das 

informações para compor um arquivo permanente não acontece da mesma forma 

em todos os casos. Existem três tipos básicos, considerados os mais encontrados 

nos arquivos existentes, quais sejam: 

 Sistemático: é regular e organizado (vem do intermediário); 

 Revestido de regularidade: vai dos arquivos correntes direto para os 
permanentes (quando ultrapassados os limites do uso primário); 

 Selvagem: grandes massas documentais são descarregadas nos arquivos 
permanentes (limpeza de locais administrativos; negligência de acesso a novas 
fontes de pesquisa). 

Por isso, Rodrigues (2008, p. 86) diz que  

 
“Não se pode pensar em arranjo sem estruturar organicamente a instituição, 
pois as ações fazem cumprir as operações geradas pelas atividades; as 
atividades são provenientes das junções; as junções são geradas pela 
competência; e a competência justifica a criação e o funcionamento da 
instituição”. 
 

As coleções são agrupadas seguindo princípios básicos que se firmaram 

ao longo dos anos na arquivística, o que segundo Schellenberg (2011, p. 107) se 

resumem em proveniência e ordem original, termo citado por Schellenberg para se 

referir a uma determinada forma de ordenação física dos documentos. Bellotto 

(2006, p. 212), por sua vez, explica que “a noção de conjunto está acima do 

detalhamento temático”.  

Em se tratando de ordem original é ampla a discussão entre os arquivistas 

de todos os segmentos a nível mundial. Entendido como uma continuidade do 

princípio da proveniência, o de ordem original prega que não se pode retirar um 

documento de determinada série, na qual foi assim incutida ainda na idade corrente. 

O princípio da proveniência foi mencionado em 1839 pela primeira vez na 

França, sendo implantado aos documentos do Arquivo Nacional Francês. 

Schellenberg, neste mesmo ano, faz alusão a esse princípio falando da sua 

importância tanto para o tratamento documental quanto para os profissionais 

arquivistas. 

Com a atribuição de dar significado a um determinado documento levando 

em consideração a sua origem ou procedência, o princípio da proveniência, segundo 

Schellenberg (2011, p. 110) configura-se em indispensável meio de valorar a 

existência de um quando se sabe do todo. Analisar um documento sabendo de onde 
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ele veio, quem o produziu, qual a sua função, facilita tanto o tratamento quanto o 

arranjo documental. 

Para cumprir o princípio da proveniência basta não inserir documentos de 

uma dada origem com os de outra. Muito embora, existem instituições receptoras de 

documentos de arquivo que alteram a ordem original dos mesmos, fazendo uma 

nova ordenação com base em assuntos, por exemplo. Tal ação é reprovada e 

considerada infração seguindo os preceitos que Schellenberg expõe acerca da 

proveniência e da ordem original (SCHELLENBERG, 2011, p. 112). 

A possibilidade de uma reordenação incorrer em perda de valor de prova 

contido nos documentos é grande e por isso é considerada uma grave infração. 

Sabendo que os documentos são detentores de valores específicos que dependem 

tanto dos órgãos que os produziram quando da data em que foram produzidos, 

existe o valor de arranjo que resulta na criação da série e o que revela a informação 

contida. 

Cunningham (2007) faz uma alusão sobre a relevância de analisar o 

contexto de produção do documento; tal análise inicia com a verificação dos 

documentos como produtos de uma história administrativa e, por assim dizer, 

apresentam-se os princípios arquivísticos, sobretudo o que se refere aos fundos 

documentais, o que Peter Scott (1964 apud COSTA FILHO SOUSA, 2018, p. 2381) 

sugere “mudar o foco do fundo para a série quando se pretende fazer controle 

intelectual dos arquivos”. 

Para tanto, “é necessário ter, inicialmente, uma política geral de descrição, 

para depois priorizar a elaboração e divulgação dos instrumentos de pesquisa” 

(BELLOTTO, 2006, p. 218). 

Faz-se necessário apresentar um quesito básico que diferencia a 

proveniência e a ordem original, a saber, respectivamente: numa se trata dos 

documentos da entidade orgânica, noutra são tratados os documentos da atividade 

orgânica. Assim, “há que abrir exceção à regra da ordem original sempre que os 

papéis públicos forem preservados exclusivamente pelo seu teor de informação – 

sem referência aos valores de prova quanto à organização e função” 

(SCHELLENBERG, 2011, p. 120). 

É preciso unificar as abordagens para arquivamento ou manutenção de 

documentos, inclusive o tempo, e isso resulta na criação de um banco de dados para 

memória organizacional, sendo a extensão de um dos objetivos dessa pesquisa, que 
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depois de elaborada a Tabela de Temporalidade Documental a intenção é que seja 

feito um trabalho através do qual todo o tratamento documental chegue ao público. 

E por se tratar de uma cidade considerada um grande atrativo turístico no 

Estado de Sergipe, Bellotto (2006, p. 229) enfatiza que o arquivista se apresenta 

como a pessoa mais bem preparada para assegurar um turismo de qualidade, 

montando circuitos turísticos inéditos, inclusive corrigindo as deformações que se 

tornam patentes pela exploração puramente comercial. Assim,  

Os arquivos constituem um recurso cultural e um elemento fundamental da 
civilização e da cultura dos povos, mas não se fizeram acompanhar do 
progresso equivalente quanto às estruturas necessárias para colocar esses 
recursos culturais à disposição de cada um (PRÍNCIPE, 1980 apud 
BELLOTTO, 2006, p. 240). 

As unidades de informação do século XXI são espaços para aprendizado 

coletivo, com a troca de informações para agregação valorativa, e isso tem 

intensificado a importância do conhecimento tácito quase na mesma proporção do 

explícito, uma vez que o aprendizado de forma compartilhada já tem valor agregado 

quando a questão é social. 

A intenção de inserir o cidadão comum no ambiente do arquivo é 

explicada como a forma de tornar mais conhecida a função do arquivo, fazendo com 

que as pessoas tenham um sentimento valorativo, incentivando, inclusive, a doação 

de determinados documentos por parte de particulares ao arquivo público.  

 

2.3 A Ciência da Informação como teoria de Gestão Documental  

Com a produção de registros materiais do conhecimento (documentos), foi 

pensado numa forma de salvaguardá-los e criar regras para organizá-los, surgindo 

assim as disciplinas que enfatizavam a implantação de regras para tratamento 

técnico desses documentos, a exemplo da arquivologia, biblioteconomia e 

museologia. A Ciência da Informação surge como um campo abrangente e 

interdisciplinar, que cria um espaço de diálogo entre essas áreas do conhecimento, 

acrescidas da linguística, história e análise de sistemas, entre outras.  

No entanto, a Ciência da Informação tem um foco totalmente diferenciado 

do objeto dessas disciplinas, que foram se modificando ao logo dos anos por meio 

das demandas externas. A evolução da Ciência da Informação compreende fatos 

assim representados: 
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Bibliografia – invenção da imprensa; primeiras bibliografias; inventário da 
produção intelectual humana. Esta área se aproxima da biblioteconomia 
pelas regras de descrição (ARAÚJO, 2014, p. 3-4). 
Documentação – proposição de uma rede de registros dos acervos 
custodiados pela arquivologia, biblioteconomia e museologia a fim de saber 
onde cada um poderia ser encontrado, promovendo um serviço transversal 
e cooperativo. Paul Otlet legitimou seu conceito em 1934 através do ‘tratado 
de documentação’ (ARAÚJO, 2014, p. 4). 
Biblioteconomia – relação com a documentação no que diz respeito a 
tecnicidade. Área que se consolidou através das associações e cursos de 
graduação e pós-graduação, tinha explicitamente duas vertentes: a atuação 
em bibliotecas públicas com atendimento ao público e o tratamento técnico 
dos documentos. As faculdades de biblioteconomia no Brasil mudaram de 
nome nas décadas de 80 e 90 para ciência da informação (ARAÚJO, 2014, 
p. 4). 
 

A preocupação já não era a posse dos documentos, mas a circulação da 

informação e do conhecimento neles contidas, para atendimento das necessidades 

informacionais dos cientistas, empresários e da população em geral, acentuando a 

vertente pós-custodial estabelecida pela documentação. E com o avanço 

tecnológico, na década de 1920 e 1930 eram usados microfilmes para 

armazenamento e consulta de documentos, passando para os computadores onde 

as informações eram convertidas em dígitos levando ao aumento das possibilidades 

de acesso, guarda e compartilhamento, desprendendo-se da materialidade. 

Em 1945, conforme parecer de Araújo (2018), Bush publicou um artigo 

sobre a explosão informacional enfatizando não só o crescimento do número de 

documentos, mas sobretudo a dificuldade de recuperá-los, foi quando Saracevic, 25 

anos depois, entendeu que o núcleo da ciência da informação é a proposta de 

recuperação da informação. 

Araújo (2018) ainda afirma que com a teoria matemática, foi pensado no 

processo de comunicação da informação, entendido sob três dimensões, a saber: a 

técnica (transporte de mensagens – fisicamente), semântica (aproximação da 

interpretação do receptor com a previsão do transmissor) e a pragmática (que 

compreende a transmissão e a recepção com base no contexto e nos objetivos). 

Para tanto, Araújo (2018) afirma que a Ciência da Informação sofreu uma 

redução ao considerar apenas os aspectos físicos observáveis e mensuráveis da 

informação, não se atentando à transformação da recepção da informação, o que 

levou Saracevic na década de 1970 a afirmar que a Ciência da Informação é 

interdisciplinar por natureza. 
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A consolidação da Ciência da Informação, na concepção de Araújo 

(2018), se deu para além da custódia dos documentos, priorizando a disseminação 

das informações contidas nos documentos, uma vez que havendo preocupação com 

os registros do conhecimento humano, a ciência da informação buscou uma 

autonomia em relação às demais áreas do conhecimento. 

Em se tratando da sua evolução, ainda com base no que declara Araújo 

(2018), a Ciência a Informação se subdividiu em áreas, como: a informação científica 

e tecnológica (prática informacional dos cientistas e conceito de rede); gestão da 

informação e do conhecimento (estudo do conhecimento que os membros das 

organizações detinham; distinção entre conhecimento tácito e explicito e entre 

documento e informação); política e economia da informação (informação, cidadania 

e democracia; desigualdade de produção e acesso às fontes de informação; 

combate às relações estruturais de poder); representação da informação 

(recuperação da informação; precisão e revocação; dimensão cognitiva dos usuários 

e construção de sistemas de recuperação da informação) e usuários da informação 

(comportamento informacional; necessidade; busca; uso e apropriação da 

informação). 

Estudos recentes mencionam a bibliometria, a cientometria e a informetria 

como estudos métricos ligados à informação referindo-se à evolução da ciência, que 

quanto à sua caracterização, não diferente da sua conceitualização, não houve um 

consenso entre os estudiosos da área, e na década de 1960 foram levantadas três 

propostas, quais sejam: 

 

 Interdisciplinaridade – dialogar sobre as contribuições de diferentes 

áreas do conhecimento, uma vez que o conceito próprio de cada área é 

considerado a dinâmica interdisciplinar da ciência da informação. 

  Ciência pós-moderna – tendo o olhar informacional sobre os fenômenos 

da realidade, caracterizando o objeto de estudo. 

 Ciência humana e social – especificidade das ciências humanas, 

criticada sob três pontos: positivismo, diferentes correntes teóricas e a 

dependência da informação com os sujeitos que com ela se relacionam. 

Chegando à década de 1970, houve a necessidade de definir informação 

incorporando o conceito de conhecimento. Foi quando definiram a tríade da 

informação, a saber: dado (matéria), conhecimento (mente das pessoas) e 
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informação (resultado da alteração que os dados provocam na estrutura do 

conhecimento). 

Nesse aspecto, há divergência de opinião dos estudiosos, pois uns 

acreditam que a informação é o que o dado diz e aquilo que o conhecimento permite 

compreender e outros entendem a informação como o estado do conhecimento do 

indivíduo alterado pela incorporação de uma variação de informação (BROOKS, 

1990). 

Daí, segundo o entendimento de Araújo (2014), surgem os três grandes 

conceitos da informação na Ciência da Informação, o de sentido restrito (com 

pequeno ou nenhum processamento cognitivo), o de sentido amplo (com 

processamento cognitivo e compreensão, tendo a informação como algo que altera 

ou afeta um estado do conhecimento) e o de sentido ainda mais amplo (com 

envolvimento do contexto, da situação específica, entendendo a informação como 

motivação e intencionalidade do indivíduo com base no contexto social e na cultura). 

É chegada à conclusão de que o conhecimento é influenciado e alterado por fatores 

cognitivos. 

A evolução da Ciência da Informação se deu em direção ao contexto 

social de cada elemento envolvido no processo de criação, disseminação e 

recuperação da informação, fato que em 2002 foi entendido como modelos: 

positivista (algo mensurável), cognitivo (indivíduos que produzem e usam a 

informação) e o sociológico (estudo das relações de coletividade). Estes modelos 

também são seguidos por Capurro (2007), que inaugurou esta discussão no cenário 

brasileiro, afirmando que algo é informacional na medida em que altera as estruturas 

de conhecimento do sujeito que se relaciona com dados ou documentos. Assim, a 

Ciência da Informação tem um olhar próprio sobre os fenômenos de diversas áreas, 

tendo como objeto de estudo a informação. 

Com a necessidade de dar conta do número de informações para 

organizar, tratar e disseminar, é que surgiram áreas a fim de sanar questões que 

impediam a propagação de todo este trabalho. E assim, a Ciência da Informação 

teve seu marco ao findar a Segunda Guerra Mundial, em meados do século XX, com 

a explosão informacional, e era necessário fazer o tratamento correto das 

informações para então disponibilizá-las. 

Foi com base no que escreveu Araújo (2014) sobre o que é a Ciência da 

Informação que este levantamento foi feito, e o desafio contemporâneo da CI é voltar 
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a dialogar com os campos da arquivologia, biblioteconomia e museologia tendo 

como perspectiva a interação para uma reciprocidade que renda crescimento para 

todas as áreas.  

2.4 Política de Gestão Documental 

 
A implantação de uma Política de Gestão Documental – PGD, por sua 

vez, precisa ter como suporte e referência a Tabela de Temporalidade Documental – 

TTD, para que os documentos sigam um caminho natural e lógico entre as três 

idades documentais. Assim, apresenta-se o Plano de Classificação Documental – 

PCD, como um instrumento fundamental para a gestão documental, já que cada 

item, série e dossiê será previamente identificado, para que se proceda a sua 

análise e determinadas as fases e durações de sua vida.  Sobre essa classificação, 

Gonçalves (1998) elenca as suas qualidades, a saber: simplicidade, flexibilidade e 

expansibilidade. Portanto, a classificação é uma importante ação para que se tenha 

uma gestão documental eficaz. 

A execução dos procedimentos de guarda, conservação, identificação, 

custódia e circulação, responsabilidade e operacionalização contam com outro 

importante instrumento do PGD, que é a Norma de Gestão Documental - NGD. Além 

das normas disseminadas em âmbito nacional, como por exemplo as da ABNT e 

CONARQ, o PGD pode comportar normas específicas para o acervo, que 

descrevam por exemplo os Procedimentos Operacionais Padrão – POP de 

determinada unidade de informação.  

Fica entendido, então, o PGD compreendendo questões que, na prática, a 

validam, a exemplo da conservação, da preservação e do ciclo vital dos documentos. 

Para tanto, Torrizella e Valentim (2010, p. 270) afirmam que a definição de “políticas, 

normas, procedimentos e a conservação e a preservação de documentos, deve ser 

contemplada em uma política específica para esse fim”. 

No Brasil, a Carta Magna é o grande marco da democracia do país, em 

sua última promulgação no ano de 1988. Nela são expressas todas as regras para 

se viver em sociedade, apresentando sobretudo os direitos fundamentais dos 

indivíduos, dispostos no artigo 5º, aludindo, inclusive, à democratização do acesso à 

informação.  
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Diante das possibilidades de melhorias com a implantação de uma política 

de gestão documental, a NBR 30300/2016 suscita algumas ações, a saber: 

 Definição de papéis e responsabilidades; 

 Processos sistemáticos; 

 Medições e avaliações; 

 Revisões e melhorias. 

Portanto, as melhorias quando da implementação de uma política de 

gestão documental são significativas, tendo em vista todas as provas de 

funcionamento, as garantias legais e as informações para fins progressistas da 

organização. E todo o avanço se dá por meio da intervenção do indivíduo 

externando o que sabe para que outras pessoas tenham acesso a tudo o que é feito 

na atribuição de suas funções, fazendo com que o conhecimento não se perca ou 

esteja atrelado a apenas uma pessoa.  

 A incapacidade de interação do indivíduo é comprometida caso o 

conhecimento lhe pertença. Nonaka e Takeuchi (1997) explicam essa questão em 

sua obra, fazendo a separação dos conhecimentos humanos e também da forma de 

criação dos mesmos. 

A liberdade, a prosperidade e o desenvolvimento da sociedade mediante 

a posse de informações são requisitos básicos para o cumprimento dos direitos 

fundamentais por parte dos indivíduos, sendo necessário haver uma política clara de 

gestão informacional, iniciando pela gestão de documentos. 

Tendo ciência de que o acesso à informação é um direito que reflete na 

democratização do sistema informacional brasileiro, fica entendido que o país, 

democrático que é, não pode privilegiar o mistério porque a supressão do regime 

visível de governo será um comprovante de retrocesso para os tempos sombrios 

onde declinavam as liberdades e os direitos dos cidadãos.  

2.5 Dispositivos legais da gestão documental  

 
Alguns dispositivos legais existem para que a efetivação de políticas de 

gestão documental se dê a contento, chegando a se efetivar como políticas públicas 

de informação, a exemplo da Lei 12527/11, que regula o acesso a informações 

previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 

da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a 
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Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro 

de 1991; e dá outras providências. 

Diante das possibilidades de gerenciamento informacional através das 

TIC, a Lei 12682/12 dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em 

meios eletromagnéticos. A explicitação do seu § 1º diz que  

 
Após a digitalização, constatada a integridade do documento digital nos 
termos estabelecidos no regulamento, o original poderá ser destruído, 
ressalvados os documentos de valor histórico, cuja preservação observará o 
disposto na legislação específica.  
 

Essa lei tem gerado calorosas discussões no cenário científico entre os 

estudiosos da arquivologia, uma vez que a sua efetivação sem o devido cuidado e 

entendimento da letra da lei e da importância documental para a história pode gerar 

perdas significativas para a memória institucional.  

Já a Resolução do Conselho Nacional de Arquivos – Conarq, em seu nº 

43, de 04 de setembro de 2015, altera a redação da Resolução do CONARQ nº 39, 

de 29 de abril de 2014, a qual estabelece diretrizes para a implementação de 

repositórios digitais confiáveis para a transferência e recolhimento de documentos 

arquivísticos digitais para instituições arquivísticas dos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR. 

Assim, é possível inferir, sob o entendimento de Marchiori (2014, p. 35) 

que é evidente o acompanhamento da gestão da informação com o contexto social, 

pois o que há décadas era uma carência hoje não é, isso falando do número de 

informações disponíveis para acesso dos indivíduos. A problemática atual gira em 

torno de uma gestão eficaz da documentação a fim de que a busca e a recuperação 

da mesma ganhem uma atenção especial por parte dos usuários. 

Ainda sobre os instrumentos legais, as considerações contidas na 

Resolução nº 27, de 16 de junho de 2008 do CONARQ, afirmam que é obrigação do 

poder público a gestão documental e a proteção a documentos de arquivos, como 

instrumentos de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e 

como elemento de prova e informação. 

A responsabilidade que tem o CONARQ diante da política nacional de 

arquivos públicos e privados faz dele um importante órgão para orientação normativa 

das organizações, pois sabendo que os arquivos são importantes organismos 

passíveis da garantir o direito à informação, explícito sobretudo no artigo 5º da 
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Constituição Federal. 

A Lei 8.159/91, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos 

e privados e dá outras providências, apresenta questões básicas concernentes aos 

arquivos. O que ela explicita em seu artigo 9º levanta posicionamentos 

diversificados, uma vez que a eliminação de documentos produzidos por instituições 

públicas e de caráter público é uma garantia legal, contanto que se dê mediante 

conhecimento de todo o trâmite, inclusive da formação de uma comissão necessária 

para a avaliação precedente. 

A obra “Arquivos Modernos” de Schellenberg ressalta a importância dos 

arquivos correntes na organização dos arquivos permanentes, pois a 

A instabilidade da administração penetrou nos hábitos do povo: parece até 
mesmo ser do agrado geral. Ninguém se preocupa com o que se passou 
antes de sua época. Não se busca um sistema metódico, não se formam 
arquivos e não se reúnem os documentos quando seria tão fácil fazê-lo; 
quando existem, pouco valor se lhes dá (TOCQUEVILLE, 1900, p. 213-4 
apud SCHELLENBERG, 2011, p. 63). 

Entendendo que é na idade corrente que se inicia o tratamento 

documental, Santos (2016) afirma que é necessário que essa ação se efetive para 

que o trabalho futuro seja simplificado, isso em se tratando do descarte ou guarda 

definitiva do documento. 

Schellenberg (2011, p. 68-69) traz essas questões no bojo de sua 

produção sobre os arquivos modernos enfatizando que 

As características dos arquivos modernos; atividades inerentes ao próprio 
trabalho de organização e administração dos arquivos correntes; tipo de 
órgão que deve executar esse trabalho. Uma administração eficiente é 
avaliada conforme o tratamento dado aos documentos desde a sua criação 
até sua guarda permanente ou eliminação. 

 A busca em implantar políticas de gestão documental que garantam 

melhoramentos eficazes no desenvolvimento das atividades de uma dada 

organização, além de ser fator para uma vantagem competitiva é a causa de criação 

de instrumentos para pesquisa de seu próprio acervo, garantindo ao público que 

dele necessite o livre acesso às informações. 

Ainda conforme Santos (2016), os documentos públicos são propriedades 

do Estado, por isso todos os cidadãos têm o direito de usá-los, cabendo ao 

arquivista propor as normas para o uso consciente. 

Schellenberg (2011) diz que se deve estabelecer prioridades quanto ao 

uso dos documentos, devendo basear-se no caráter do que solicita e não de quem o 
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faz. Tal assertiva induz também para a questão de que todos devem ser bem 

atendidos, mesmo que a preferência seja dada aos que fazem parte da instituição ou 

aos que precisam provar algo mediante a apresentação de um documento para 

garantia de seus direitos. 

Nesse quesito, Belloto (2014) elucida a questão de que o arquivo serve 

para dar suporte à instituição a que está vinculado. E sobre o perfil dos usuários dos 

arquivos públicos, a autora enfatiza que atender ao pesquisador não é uma 

prioridade dos mesmos, antes deve servir a quem o criou. 

Assim, o processo de gestão documental fica sob o critério da eficiência 

de atuação dos profissionais ligados ao tratamento documental, sendo que os 

respectivos resultados fazem parte da eficácia da gerência, que almeja uma 

transformação efetiva no trato com os documentos, desde a produção até o descarte 

ou guarda permanente. 

 

2.6 Organização física de fundos documentais de arquivo histórico 
 

Organizar um arquivo é atividade complexa por ter como centralidade de 

ações a classificação. Teóricos em diferentes épocas apontam questões relevantes 

quanto ao foco dado ao trabalho feito em arquivos correntes e permanentes. Essa 

tem sido a diferença predominante entre as análises, uma vez que existe um 

entendimento terminológico para cada uma das idades, quais sejam: classificação 

(arquivo corrente) e arranjo (arquivo permanente). 

Assim, são elencadas as tipologias documentais que na concepção de 

Bellotto (2002, p. 28 apud SOUZA, 2008, p. 35) é “a configuração que assume a 

espécie documental de acordo com a atividade que ela representa”. O entendimento 

de Souza (2008, p. 36) deixa claro que “analisar tipologicamente os documentos 

contribui tanto para a avaliação quanto para a descrição documental”. 

Sendo assim, para organizar documentos arquivísticos é indispensável 

classificar devidamente os documentos, sendo necessário conhecer e aplicar os 

critérios da tipologia documental. 

Documentos de arquivo são assim denominados por trazerem em sua 

essência a funcionalidade dos documentos para a organização criadora. Conforme 

afirmam Bartalo e Moreno (2008, p. 22), “uma organização é um sistema social 

criado a partir de uma missão”. 
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Bellotto (2002, p. 20) descreve um percurso que facilita o entendimento 

acerca da análise tipológica, a saber: “da sua competência à sua estrutura; da sua 

estrutura ao seu funcionamento do seu funcionamento à atividade refletida no 

documento; da atividade ao tipo do tipo à espécie; da espécie ao documento”. 

Muito embora, Souza (2004, p. 61 apud LUNARDELLI; CALDERON, 

2008, p. 57) traz uma reflexão na qual afirma que essa distinção não é benéfica para 

o estudo da arquivística, uma vez que o tratamento documental em arquivos não faz 

separação de idades para que se dê a classificação. 

Por outro viés, Cook (2001 apud LUNARDELLI; CALDERON, 2008, p. 58) 

apresenta cinco níveis de arranjo ou classificação, do zero ao quatro, assim 

denominados: arquivo permanente, arquivo corrente, fundo e grupo, série, item 

documental ou documento. 

Eleger nomes e termos sempre foi uma atividade comum quando o 

assunto é organização ou classificação. Ainda que exista uma preocupação com o 

termo usado amplamente e com mais apropriação e usabilidade, sabe-se que o 

importante é fazer o tratamento adequado dos documentos conforme cada idade, 

seja corrente, intermediária ou permanente. 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia foi produzido pelo Arquivo 

Nacional (2005) e é apto para centralizar um termo conforme um conceito 

consensual. Por assim dizer, a terminologia só se consolidou como campo de estudo 

a partir do século XX, mesmo que em séculos anteriores já houvesse a prática da 

eleição de termos e conceitos para a organização diversa. 

Cabré (1993, p. 37 apud LUNARDELLI; CALDERON, 2008, p. 57) faz 

alusão ao estudo da terminologia como uma expansão da socialização da 

informação e do conhecimento ao afirmar que ela é o “reflexo formal da organização 

conceitual de uma especialidade, e um meio inevitável de expressão e comunicação 

profissional”. 

A organização carrega no bojo do seu significado um caráter de 

disseminar, propagar aquilo que se organiza, pois a fácil identificação, com termos e 

conceitos, dá respostas a buscas específicas. E ainda sobre a organização básica 

dos documentos de arquivo, Schellenberg (2011) afirma que os documentos 

públicos são armazenados para fins informativos. 
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3 METODOLOGIA 

Pesquisar é fazer um estudo cuidadoso e sistemático de um campo do 

conhecimento com o objetivo de descobrir ou provar algo, seguindo métodos para 

alcançar da forma mais completa possível os objetivos propostos pelo pesquisador, 

o qual buscará seguir o melhor caminho para chegar ao destino desejado e também 

quais os princípios basilares para a dada investigação. Sampieri, Collado e Lúcio 

(2013, p. 44), afirmam que “pesquisa é um conjunto de processos sistemáticos e 

empíricos aplicado no estudo de um fenômeno”. 

A este respeito, um grande nome do positivismo a exemplo de Claude 

Bernard apud Laville e Dionne (1999, p. 34), assim se refere ao observador:  

O observador deve ser o fotógrafo do fenômeno, sua observação deve 
representar exatamente a natureza. Deve observar sem qualquer ideia 
preconcebida; a mente do observador deve ficar passiva, ou seja, deve 
calar-se; ele escuta a natureza e escreve o que esta lhe dita. 
 

Um fotógrafo normalmente tem seu ponto de vista peculiar, fazendo com 

que sua obra seja única, pois foi seu olhar próprio sobre determinado objeto, lugar 

ou pessoa a causa de tal resultado. Na pesquisa científica não é diferente, pois 

ainda que um mesmo objeto seja trabalhado por mais de um pesquisador, sempre 

acontece de o ângulo ser trabalhado de forma diferente, fato que a torna única. 

Sendo assim, a intenção dessa pesquisa é fazer um ciclo progressivo da 

ciência, mostrando uma nova forma de fazer o que já existe, apresentando o produto 

gerado através dessa dissertação sob o viés da eficiência, eficácia, e efetividade no 

serviço público municipal.  

Iniciando em 2018 o Mestrado profissional em Gestão da Informação e do 

Conhecimento, essa pesquisa seguiu conforme as diretrizes do Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Sergipe, tendo o 

projeto de qualificação devidamente aprovado, encerrando-se oportunamente em 

2020.  

Toda pesquisa se torna única tanto no trato dado pelo pesquisador quanto 

pelas distinções básicas com base no problema e no fenômeno. Assim, Marconi e 

Lakatos (2010, p. 65) esclarecem questões básicas acerca dos métodos científicos, 

e afirmam que eles são: 

[...] o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 
segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos 
e verdadeiros traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 
auxiliando as decisões do cientista. 
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A revisão bibliográfica, elemento indispensável para a produção textual 

em questão, possibilitou uma seleção qualificada do atual estado da arte para 

embasar a fundamentação teórica dessa pesquisa, ao tempo em que foi feita uma 

análise da existência, ou não, de pesquisa sob o mesmo objeto, o que não havendo 

deu-se continuidade com a certeza de que seria uma pesquisa nova com grande 

possibilidade de contribuir para sensibilizar os pares quando da implantação da 

política de gestão documental na cidade de São Cristóvão a partir desse trabalho. 

 Por meio dos objetivos elencados a partir do problema, foi possível 

decidir sobre que método essa pesquisa seria desenvolvida, e conforme o 

entendimento de Matias-Pereira (2016, p. 36) “a generalização deriva de 

observações de casos de realidade concreta. As constatações particulares levam à 

elaboração de generalizações” o que se configura como o método indutivo.  

Por se tratar aqui de uma pesquisa que se debruça sobre um objeto 

(fundo documental) para posteriormente alcançar todos os produtores da 

documentação arquivística da cidade de São Cristóvão, o método indutivo é o que 

claramente se aplica para os moldes da cientificidade. Comungando da mesma ideia 

que Pereira (2016), Prodanov e Freitas (2013, p. 28), afirmam que no método 

indutivo “a generalização deriva de observações de casos da realidade concreta”. Já 

Lakatos e Marconi (2007, p. 86) dizem que: 

Indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados 
particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou 
universal, não contida nas partes examinadas. Portanto, o objetivo dos 
argumentos indutivos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais 
amplo do que o das premissas nas quais se basearam. 

 
Com base no ponto de vista de Matias-Pereira (2016, p. 48) foi formulada 

parte dessa metodologia, iniciando com o método da pesquisa, definida por ele 

como os passos e as técnicas usadas para atingir determinado objetivo. Existem 

também os meios pelos quais se dá a investigação científica, o que no caso desse 

trabalho fica evidenciado que se trata de um método experimental, “consistindo na 

submissão do objeto de estudo à influência de certas variáveis, em condições 

controladas e conhecidas pelo investigador, para observar os resultados que a 

variável produz no objeto”. 

 

Uma pesquisa científica precisa seguir um caminho lógico para melhor 

execução dos seus processos e enfoques específicos, por isso o (Quadro 4) traz a 

devida divisão para facilitar o entendimento acerca deste trabalho: 
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Quadro 1 – Classificação da pesquisa conforme os métodos 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) adaptado de Matias-Pereira (2016). 

 

É considerada uma pesquisa aplicada porque a deficiência nas práticas 

sociais, com problema de caráter prático, é uma questão a ser resolvida com o 

produto interventivo. O intuito é criar os mecanismos necessários a uma aplicação 

prática dos objetivos propostos na intenção de compreender as necessidades 

humanas na sociedade quanto ao comportamento informacional dos indivíduos por 

meio do acesso aos documentos. 

 Já em se tratando da abordagem, tem-se aqui uma pesquisa de cunho 

qualitativo, se efetivando por meio de uma intervenção direta da pesquisadora no 

acervo documental da FUNDACT, selecionando e tratando documentos conforme 

instrumento de classificação tanto para a preservação da memória da FUNDACT 

quanto para a do município de São Cristóvão/SE.  

Para que a sociedade se aproprie de informações que representem a sua 

memória e a sua identidade é preciso que unidades de informação, como o arquivo 

público, elaborem políticas públicas para a propagação dos documentos sob a sua 

custódia, estando devidamente tratados e representados. Tal ação pode ser 

chamada, inclusive, de divulgação científica, na qual seja feita uma explanação 

sobre determinado tema, estritamente ligado à documentação arquivística e à 

sociedade. 

Aludindo aos procedimentos pelos quais a pesquisa foi submetida, 

apresenta-se a pesquisa exploratória com o intuito de tornar conhecido e trabalhado 

o problema que a norteia. Tendo total liberdade de fazer uso do acervo para a 

elaboração deste trabalho, a pesquisadora investiu tempo em conhecer todos os 

documentos condicionados em 242 pacotilhas. Não foi identificada lógica arquivística 

que respaldasse a simplória organização, o que corrobora a extrema necessidade de 

Quanto à natureza 
Quanto aos procedimentos 

técnicos 
Quanto à abordagem 

Pesquisa exploratória, bibliográfica, 
documental e estudo de caso. 

 

Pesquisa qualitativa 

 

Pesquisa aplicada 
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não se deixar perder toda aquela documentação, a qual tem peregrinado entre 

alguns órgãos do município. 

Já a pesquisa bibliográfica aparece para dar suporte com os trabalhos já 

publicados com o tema. E por se tratar de um arquivo que nunca teve um tratamento 

analítico, tem-se também a pesquisa documental, na qual foi possível identificar 

cada espécie de documentos e conseguintemente seu valor histórico para a cidade. 

O estudo de caso, por sua vez, é justificado aqui sob o viés do 

aprofundamento do objeto dessa pesquisa, com o diagnóstico da gestão documental 

e das lacunas no entendimento da memória organizacional. Essa ação envolve 

estritamente o valor do objeto de pesquisa diante das pessoas que poderão usá-lo; 

isso porque é necessário que haja uma conscientização a fim de que se conheça e 

reconheça a importância da preservação documental para comprovação, valoração 

e memória por meio do acervo. 

Com base no que já existe acerca do tema foram analisados: livros, 

artigos de periódicos, comunicações científicas e documentos em suportes 

tradicionais e digitais, sendo fontes diretas e indiretas, levando em consideração o 

que há de mais recente, exceto algumas publicações de livros considerados 

clássicos na área. 

Quanto aos instrumentos, sob o entendimento de Andrade e Silva (2010, 

p. 12) trata-se aqui de uma pesquisa com foco na representação da documentação 

histórica, e por isso a observação é o meio pelo qual os dados foram coletados. 

A coleta dos dados, por meio de observação, se deu com a intervenção 

da pesquisadora na documentação do acervo da Fundação Municipal de Cultura e 

Turismo “João Bebe Água” – FUNDACT, em São Cristóvão/SE, cidade que conta 

hoje com uma população de pouco mais de noventa mil habitantes, considerados os 

possíveis pesquisadores de toda a documentação existente no ambiente 

supracitado. 

Foram utilizados instrumentos de tratamento documental, como as 

planilhas para inventariar o acervo, e com isso a observação foi dividida entre as 

seguintes etapas: 

 1ª Etapa – Intervenção técnica no acervo, por aproximadamente um ano.  

 2ª Etapa – Análise de toda a documentação do acervo da FUNDACT. 
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Os arquivos, de maneira geral, são unidades de informação que servem à 

administração, à justiça, à política e a estudiosos específicos, raramente servindo de 

forma ampla e acertada aos leigos da sociedade, o que acaba implicando na 

neutralidade tanto do órgão quanto do profissional arquivista. 

No entanto, sabe-se que o arquivo de que trata essa pesquisa não é 

aberto ao público por inexistir tratamento documental suficiente para garantir tanto o 

acesso aos documentos quanto a preservação do seu suporte, pois ainda que não 

seja todo o universo da população da cidade que venha a fazer uso dos documentos 

do arquivo da FUNDACT, este deve ter a preparação necessária para receber um 

número significativo de pesquisadores, possibilitando a recuperação da busca feita 

pelo usuário. 

A acumulação de registros documentais requer um trabalho efetivo de 

profissionais arquivistas atuando com vistas à consolidação da memória social, 

desmistificando o ambiente do arquivo para que este seja considerado um local de 

conhecimento amplificado com fontes primárias da documentação. As atividades 

técnicas devem acontecer de forma íntegra e segura para a documentação, porém o 

pesquisador precisa que as atividades-meio sejam realizadas com eficiência para 

que a finalidade do arquivo seja cumprida da melhor forma possível, provando a 

eficácia dos seus serviços prestados à sociedade e contribuindo com o 

desenvolvimento da cultura local com a valorização função social do arquivo. 

Por assim dizer, surge a questão do turismo intelectual, tendo órgãos 

como arquivos, bibliotecas e museus como locais de entretenimento para formação 

do conhecimento explícito. O ponto aqui é aproveitar o turista que preza pela cultura 

– e por isso visita cidades como São Cristóvão/SE – para apreciar o que há nas 

fontes primárias do documento acerca de todo o complexo turístico. 

Sobre essa questão, o Ministério do Turismo publicou um livro em 2010, 

sua 3ª edição, no qual elucidou os aspectos do turismo cultural, apresentando todos 

os tipos existentes em todo o país, e afirmou que 

Não existem pesquisas específicas com séries históricas sobre o turista 
cultural que possibilite identificar com precisão as principais tendências 
sobre os hábitos de viagem e preferências deste turista. A criação de uma 
base de dados gerenciais do Turismo Cultural facilitará os gestores públicos 
e empresários a desenvolverem estratégias eficientes de planejamento, 
gestão e promoção, com vistas ao desenvolvimento de ofertas qualificadas 
e ajustadas às demandas de mercado (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010, 
p. 42). 
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Quando se fala em turismo logo vem à mente os investimentos 

financeiros, tanto por parte de quem viaja quanto por quem vai receber o viajante. O 

comércio prepara tudo para atrair o visitante e manter seu negócio ativo. Mas, por 

que não investir na ampliação dos horizontes atraindo os turistas para uma viagem 

informacional por meio de documentos? 

Essa é uma questão que pode ser discutida e respondida pelos órgãos da 

administração pública do município de São Cristóvão, sobretudo da Fundação 

Municipal de Cultura e Turismo “João Bebe Água” – FUNDACT, órgão responsável, 

inclusive, pela promoção do turismo na cidade. 

Desprezando o caráter aleatório da amostra, uma vez que o arquivo se 

encontra em um prédio desativado vinculado à administração pública municipal, não 

tendo a visita de pessoas, a pesquisa se deu no vislumbre da efetividade funcional 

do arquivo quando da sua institucionalização.  

Além de todo o tratamento documental realizado no acervo da FUNDACT, 

a intenção é fazer com que os documentos sejam disponibilizados para consulta 

regular, criando inclusive um local fixo para alocação do acervo.  

Assim, os potenciais usuários da unidade de informação projetada na 

intervenção, quais sejam – os noventa mil habitantes de São Cristóvão, estudiosos 

da história de Sergipe, pesquisadores e acadêmicos nas áreas de (turismo, cultura 

local ou regional, história do Brasil, urbanização brasileira), biógrafos, arquitetos, 

estudantes de nível médio, comunidade local e visitantes da cidade turística, 

considerada a quarta mais antiga do país – terão ao seu dispor a riqueza 

informacional que carrega os documentos dessa unidade. 

O método de análise dos dados coletados foi efetivado através da análise 

do conteúdo dos próprios documentos existentes na FUNDACT com a interpretação 

da pesquisadora com base nos objetivos elencados para conseguir a resposta da 

pergunta norteadora da pesquisa, buscando a efetividade da proposta de 

intervenção. 

Com a necessidade de inferir sobre os princípios gerais e particulares, 

nesta sucessão, será indispensável o envolvimento da pesquisadora para que as 

etapas sejam cumpridas com mais eficiência seguida de eficácia. E, por se tratar de 

um arquivo que não tem administrador direto na prática, o senso ético entra em ação 

por parte da pesquisadora que se dispõe a manter a integridade dos documentos 

para que nada se perca a nível da memória institucional e municipal. 
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3.1 Caracterização da unidade de informação selecionada 

 
A unidade de informação selecionada, para ser alvo da intervenção em 

gestão documental, é caracterizada como um Arquivo Público. Arquivo público é 

uma organização responsável em receber documentos gerados pelas funções 

administrativas, sejam elas públicas ou privadas.  

Mesmo não sendo o Brasil uma referência mundial quando o assunto é 

arquivo, grande é a evolução por que tem passado as organizações brasileiras; 

iniciando nas universidades e chegando à sociedade por meio da ação direta dos 

pesquisadores com toda a produção científica sobre os temas da arquivologia com 

conceitos, práticas e premissas indispensáveis para o tratamento documental com o 

fim de preservar a memória e a história desejadas e necessárias. 

A existência da Lei 8.159 de 08 de janeiro de 1991 que dispõe sobre a 

política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências é um 

indispensável instrumento de validação das atribuições arquivísticas no Brasil. 

O arquivo é conhecido cientificamente conforme o ciclo vital dos 

documentos, compreendido entre as fases corrente, intermediária e permanente, e 

segundo Bellotto (2014, p. 135) 

O arquivo permanente público, principalmente o municipal, ao ser o 
repositório do patrimônio histórico documental, é o principal testemunho da 
história local. O conjunto formado por seus fundos arquivísticos e pelos 
demais bens culturais produzidos no decorrer da evolução de determinada 
comunidade constitui o patrimônio cultural dessa mesma comunidade. A 
preservação do patrimônio cultural significa a preservação da memória de 
toda uma sociedade que tenha produzido e acumulado aquele patrimônio, 
que é a soma de todos os saberes, fazeres, comportamentos e experiências 
que, a partir dos seus objetos, registros e produtos concretos, foram 
produzidos no evoluir dessa sociedade. 

Em se tratando de Sergipe, toda a sua história perpassa, 

obrigatoriamente, pela cidade de São Cristóvão, uma vez que essa foi a sua primeira 

capital. Em relação a tudo o que envolve o princípio documental e bibliográfico, essa 

máxima também se apresenta como ponto de partida, e um exemplo fatídico é a 

história da Biblioteca Provincial, que nasceu no solo sancristovense, especificamente 

no salão nobre do Museu de Arte Sacra, situado à Praça São Francisco, S/N, 

através da Lei nº 233 do ano de 1848. 

Desde muito tempo existe a forte vinculação entre a biblioteconomia, a 

arquivologia e a museologia, o que levou vários pesquisadores a se debruçarem 

com o intuito de apresentar as principais diferenças entre as áreas. Porém, as 
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dissensões entre as áreas a nível de missão, objetivos e funções não impossibilita 

que elas trabalhem juntas, e de certa forma se complementem. 

O estudo realizado por Araújo (2018) resultou numa obra amplamente 

aceitável, a qual prova que a interdisciplinaridade dessas três áreas do 

conhecimento contribui muito para o desenvolvimento da Ciência da Informação. 

Em Sergipe, a biblioteca foi a primeira instituição desse segmento a se 

consolidar, e em seu ambiente foi criada a seção de arquivo, isso ainda quando São 

Cristóvão era capital. No entanto, Bellotto (2014, p. 45) expõe seu ponto de vista 

sobre a junção de unidades de informação, alegando que prefere que haja 

autonomia entre elas, dizendo que “o arquivo não deve ser unido à biblioteca, mas 

antes ao protocolo e ao expediente”. Tal acepção tem respaldo na função tanto da 

biblioteca quanto do arquivo, incluindo seus usuários reais e potenciais.  

Quando houve a mudança da capital para Aracaju, o arquivo passou por 

mudanças significativas, uma vez que foi desmembrado da Biblioteca Provincial e 

toda a documentação peregrinou pelo Palácio do Governo, Assembleia Legislativa e 

antiga Escola Normal. 

No entanto, tais alterações não foram totalmente ruins, pois o arquivo – 

assim como a Biblioteca Pública do Estado e o Instituto Histórico e Geográfico de 

Sergipe – ficou sob os cuidados de Epifânio Dória, grande historiador sergipano. 

A pesquisa realizada por Oliva (2018) relata os fatos da reorganização do 

Arquivo Público de Sergipe – APES, apresentando os principais acontecimentos 

pelos quais passaram essa instituição de memória documental do Estado a exemplo 

da Lei de Criação, sancionada em 15 de outubro de 1923, no Governo de Gracco 

Cardoso, e também da sua recriação, no Governo de Maynard Gomes, pelo Decreto-

Lei nº 238 já no ano de 1945. 

Porém, os dispositivos legais não foram garantia de boas condições para 

o funcionamento do arquivo, uma vez que por não ter um prédio próprio a 

documentação transitou bastante ao ponto de ser depositada em salas e porões, 

sobretudo da Escola Normal, sem o mínimo de tratamento possível. 

Daí, provando a importante parceria que as universidades firmam com a 

sociedade, apresenta-se o fato de que com a criação da Universidade Federal de 

Sergipe, em 1968, o curso de história que já existia desde 1951 foi um relevante 

contribuinte para o tratamento dado aos documentos do arquivo público do Estado. 
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A década de 1970 foi marcada por importantes acontecimentos ligados ao 

APES, uma vez que com a criação do Departamento de Cultura e Patrimônio 

Histórico, dirigido pela professora Beatriz Góis Dantas, o arquivo começou a ser 

tratado e ganhar forma, pois foi formado um grupo de trabalho com alunos do curso 

de história comprometidos em reorganizar o arquivo público. 

Em 1975 o arquivo público foi instaurado no antigo prédio da biblioteca, 

na Praça Fausto Cardoso, e mesmo não sendo definitivamente o local onde o 

mesmo se abrigaria, significativas mudanças já eram notadas. 

Os estudantes do curso de história da Universidade Federal de Sergipe 

passaram a ter o arquivo público como um importante laboratório de suas pesquisas, 

e da mesma forma os professores usaram-no como objeto de cientificidade, 

corroborando a relevância da reorganização do arquivo. 

Conforme enfatiza Oliva (2018), a reorganização do Arquivo Público de 

Sergipe – APES foi de grande significância para a pesquisa utilizando fontes 

primárias para o desenvolvimento da história local. 

O APES passou por grandes mudanças até, inicialmente, conseguir um 

prédio próprio para seu funcionamento. A necessidade de formar profissionais 

arquivistas, intenção idealizada pelo professor Silvério Fontes, fez com que no 

governo de José Rollemberg Leite fosse criado o Sistema Estadual de Arquivos 

(SIESAR), por meio da Lei nº 2.202/1978, com o fim precípuo de “assegurar a 

proteção e a preservação de documentos do poder público, pelo seu valor histórico 

ou por interesse da comunidade”. 

Portanto, conforme entendimento de Bueno e Valentim (2010, p. 235), os 

documentos produzidos dentro de uma instituição, de acordo com as funções 

desempenhadas no processo de trabalho de um indivíduo, caracterizam a 

informação orgânica ou documento orgânico, e o que é produzido para além de uma 

organização, denomina-se de informação arquivística, e para eles “a natureza dos 

arquivos é ao mesmo tempo administrativa, jurídica, informacional, probatória, 

orgânica, serial, contínua e cumulativa”, esclarecendo a amplitude do trabalho 

entendido como gestão documental. 

O arquivo público sendo considerado um lugar de memória, as questões 

que abarcam a cultura informacional voltada para a gestão documental merecem um 

destaque especial para os profissionais da informação que fazem essa gestão de 

forma tão visionária, pois além de fazer a gestão da informação (entendida como 
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conhecimento explícito) eles estão aptos para gerir o conhecimento (entendido como 

o conhecimento tácito) gerando competitividade nas organizações e constituindo o 

fator determinante na tomada de decisões, que é a informação contextualizada. 

À guisa de informação – e estreitando mais esse discurso para se chegar 

ao universo da pesquisa – vale salientar que o fundo documental de que trata este 

trabalho fazia parte do acervo do arquivo público municipal, mas conforme o 

entendimento de uma secretária de cultura por volta de 2010 toda a documentação 

considerada de idade permanente foi transferida para o prédio da então secretaria 

de cultura, hoje Fundação Municipal de Cultura e Turismo “João Bebe Água” – 

FUNDACT.  

Sabendo que o objetivo principal dessa pesquisa é a proposição de uma 

política de gestão documental no âmbito municipal, iniciando com o tratamento de 

toda a documentação sob a custódia da FUNDACT, é válido ater-se à assertiva de 

Bellotto (2006, p. 127) quando diz que “em arquivos permanentes, a fixação de 

fundos é tarefa indispensável, antes mesmo de qualquer processamento técnico; os 

documentos não têm sentido, se analisados sozinhos”. 

3.2 A FUNDACT como o ambiente social da pesquisa 

 
A cidade de São Cristóvão sofreu perdas significativas ao longo dos anos, 

refletindo negativamente na sua imagem e posição atual diante do Estado de 

Sergipe, muito embora haja o prestígio histórico que lhe é inerente, com a primeira 

capital e consequentemente a primeira biblioteca e o primeiro arquivo.  

Estudiosos têm se debruçado sobre questões diversas envolvendo a 

primeira capital de Sergipe, e isso tem feito com que a história da cidade se perpetue 

ainda mais nas universidades e na sociedade, tanto com o conhecimento explícito 

quanto com o tácito.  

Esta pesquisa parte da análise do fundo de arquivo da Fundação 

Municipal de Cultura e Turismo “João Bebe Água” – FUNDACT da administração 

pública do município de São Cristóvão/SE e pretende construir um produto que 

contribua para o desenvolvimento de uma gestão exequível da documentação são 

cristovense, partindo do fundo em questão como modelo e seguindo para as demais 

unidades produtoras de documentação da cidade. Mesmo a FUNDACT tendo se 
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mudado para outro prédio, toda a documentação continua no mesmo local, 

devidamente representado na figura 3. 

Figura 3 – Prédio onde está a documentação da FUNDACT 

Fonte: Registro fotográfico feito pela autora (2019). 

Fazendo uma linha do tempo, vê-se que a FUNDACT, autarquia 

municipal, é parte integrante da Administração Municipal Indireta do Poder 

Executivo, criada em 09 de dezembro de 2005 através da Lei nº 58 com o objetivo 

de facilitar os trâmites administrativos e financeiros para o desenvolvimento da 

cultura e do turismo na cidade de São Cristóvão/SE, grande sítio de ambas as 

pastas de trabalho. 

 Já em 21 de dezembro de 2011 foi promulgada a Lei nº 149 que “dispõe 

sobre o Conselho Municipal de Cultura – CONCULT, da Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo – SECTUR, dando providências correlatas”. O CONCULT era 

integrante da estrutura organizacional da SECTUR, composto por quatorze membros 

representando o Poder Público Municipal e a Sociedade Civil. 

No entanto, o que é dito na Lei nº 182 de 22 de maio de 2013 leva a 

FUNDACT a ser vista sob outro prisma, pois uma nova organização básica, mesmo 

com a sua criação em 2005, passa a ser efetivada com o desenvolvimento de suas 

atividades que estavam estagnadas pela ausência de prática de gestão direta. 
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Dessa forma, o CONCULT e a SECTUR foram extintos, dando à FUNDACT 

autonomia total de atuação quanto ao desenvolvimento da cultura e do turismo no 

município. 

De acordo com o que consta no art 2º da Lei 182/2013, a FUNDACT é 

uma fundação pública, dotada de personalidade jurídica de direito público, com 

patrimônio, receita e quadro de pessoal próprios, bem como com autonomia 

administrativa, patrimonial e financeira, da Administração Municipal Indireta, do 

Poder Executivo.  

Vinculada à Secretaria Municipal de Governo – SEGOV, a FUNDACT é 

por ela supervisionada, nos termos e para fins da legislação pertinente. A FUNDACT 

é regida pela lei complementar que dispõe sobre a estrutura organizacional da 

Administração Pública Municipal, sujeitando-se às leis, estatuto e normas internas.  

Com sede e foro na cidade de São Cristóvão/SE, a FUNDACT, com 

CNPJ: 08.029.275/0001-60, tem jurisdição em todo o território municipal e, conforme 

exposto no Art. 6º da Lei 182/2013, tem por finalidade a execução das políticas 

cultural e turística do município, com ênfase no fomento, estímulo e proteção das 

manifestações culturais, artísticas e históricas, e na promoção turística de São 

Cristóvão.  

 

São oito as competências da FUNDACT, conforme apresentadas no 

quadro 5. 

Quadro 2 - Competências da FUNDACT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) com base na Lei no 182/2013. 

1 
Difusão e incentivo dos valores 

e das entidades culturais 
 

4 
Conservação e preservação de 

monumentos Históricos, 
Artísticos, Paisagísticos e 

Arqueológicos e dos bens de 
natureza etnográfica 

 

7 
Firmar convênios, contratos, 

acordos ou ajustes com 
instituições públicas ou 
privadas, nacionais ou 
estrangeiras, visando à 

melhoria da execução ou do 
desempenho de suas atividades 

 

8 
Exercer outras atividades ou 

atribuições correlatas, ou 
inerentes, no âmbito da sua 

finalidade 
 

5 
Promover a criação de 
Museus, Bibliotecas e 

Arquivos 

 

6 
Coordenar os eventos e 

programas culturais promovidos 
pelo Poder Público Municipal 

 
2 

Orientação e estímulo à 
criatividade em instituições 

oficiais e particulares 
 
3 

Levantamento e registro do 
acervo documental, bibliográfico 

e cultural 
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Passando por algumas mudanças físicas, hoje a FUNDACT está 

localizada à Praça São Francisco, S/N, como parte do complexo administrativo do 

Paço Municipal, estruturando-se conforme a figura 4:  

Figura 4 – Organograma da FUNDACT 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) com base na Lei no 182/2013. 

 

Assim dividida a FUNDACT, muitas têm sido as ações desenvolvidas por 

esta autarquia com foco na valorização e consolidação das práticas culturais e 

turísticas do município de São Cristóvão, quais sejam: elaboração do plano de 

cultura e turismo para o município, manutenção de órgãos de prática cultural 

(bibliotecas, ponto de informação turística, casa do folclore, casa do saber e fazer, 

casa do cordel) e apoio às ações de desenvolvimento da cultura e do turismo local. 

Tais atividades têm como protagonistas os profissionais independentes que lutam 

para deixar viva a cultura do povo são cristovense por meio das diversas 

representações materiais e imateriais, assim como dos patrimônios imóveis e datas 

festivas. 

Todas as ações relacionadas à cultura e ao turismo em São Cristóvão 

estão hierarquicamente vinculadas à FUNDACT, que responde publicamente pela 

administração e funcionamento tanto dos órgãos diretamente ligados a ela quanto 

das ações demandadas pela comunidade. 

Presidência

PR

(Órgão de Direção Superior)

Procuradoria Jurídica

PROJUR

(Órgão de Apoio e Assessoramento)

Diretoria Administrativa e Financeira

DIRAF

(Órgão Instrumental)

Conselho de Administração

CONAD

(Órgão Colegiado)

Diretoria de Arte e Cultura

DIRAC

(Órgão Operacional)

Coordenadoria das Bibliotecas

(Órgão Operacional)

Diretoria de Promoção Turística

DIRPTUR

(Órgão Operacional)

Coordenadoria do Ponto de 
Informações Turísticas e da Casa do 

Folclore

(Órgão Operacional)
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4 DIAGNÓSTICO 

 
O desenvolvimento dessa pesquisa foi pensado e produzido com os fins 

básicos para se chegar ao produto de intervenção no ambiente que é o objeto desse 

trabalho. Para tanto, fez-se necessário identificar os elementos basilares para que se 

efetivasse a proposta interventiva. 

Assim, o contexto de todo o ambiente será apresentado aqui de forma 

mais aprofundada, buscando, inclusive, fazer um levantamento das prováveis 

melhorias no ambiente que receberá a intervenção dessa pesquisa. 

Dessa forma, como já dantes mencionado, o ambiente social de pesquisa 

tratado aqui é o arquivo da Fundação Municipal de Cultura e Turismo “João Bebe 

Água” – FUNDACT, uma autarquia do Município de São Cristóvão/SE. Esse órgão 

tem origem na Secretaria Municipal de Cultura, sendo desmembrada no ano de 2005 

quando foi criada a fundação, que passou por processos significativos de 

consolidação, tendo o ano de 2013 como um importante marco, pois houve a 

formalização de uma nova ordenação funcional. 

A mudança no organograma da FUNDACT se deu com vistas a um 

melhor funcionamento, com prestação de serviços de forma mais acertada quando o 

assunto é cultura e turismo no município de São Cristóvão. 

Sendo uma instituição de pequeno porte com instalações básicas para 

uma funcionalidade a nível local, a FUNDACT tem cumprido os objetivos propostos e 

explícitos na Lei 182/2013, fato demonstrado pelo investimento nas bibliotecas e 

centros de memória existentes na cidade, não se esquecendo das igrejas e casas de 

memória que fazem parte do roteiro turístico da cidade. 

Para tanto, os serviços são guiados por critérios elencados 

cuidadosamente por profissionais que vislumbram possibilidades de promover a 

cidade por meio do que ela tem a oferecer com o turismo cultural, conhecendo a 

história da cidade, seja através de documentos primários, livros, relatos de 

experiência seja através do olhar do próprio visitante.  

Como o ambiente no qual se desenvolve essa pesquisa não é aberto ao 

público, não é possível classificar os usuários desse arquivo. Por isso, uma das 

pretensões é fazer todo o inventário do acervo e criar um guia para acesso do 

público interessado em consultar a documentação. 
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4.1 A FUNDACT como fundo documental da cidade de São Cristóvão 

 
A verificação da importância da cidade de São Cristóvão sob diversos 

vieses amplifica o cuidado com estudos específicos visando melhorias significativas 

para o seu desenvolvimento.  Existe, no entanto, a necessidade de conhecer as 

questões básicas que regem uma sociedade a fim de que seja consolidada a 

apropriação de informações visando uma política eficaz de gestão. 

O tratamento documental do arquivo da FUNDACT para identificar as 

necessidades mais recorrentes dos cidadãos-usuários reais e potenciais do sistema 

de informação de São Cristóvão visa apresentar as propostas para as 

transformações das unidades públicas de informação a partir da análise e 

intervenção na FUNDACT. 

O arquivo é setorial, definido por Cunha e Cavalcanti (2008, p. 30) como 

“unidade responsável pelo arquivamento de documentos acumulados por entidade 

subordinada que, no sistema de arquivos adotado pela administração a que 

pertence, depende tecnicamente do arquivo central”. Trata-se de um arquivo 

localizado no ambiente interno da FUNDACT, ainda sem disponibilizar a consulta 

externamente, nem tampouco aos seus servidores, e também porque não 

encaminha a documentação periodicamente para o arquivo público municipal.  

Existe o armazenamento corrente, que fica próximo aos seus criadores e 

o permanente, localizado atualmente em um outro prédio também sob os cuidados 

da FUNDACT. Os documentos são descritos de forma simplória, fechados em 

pacotilhas divididas, normalmente, por ano. A documentação do arquivo corrente fica 

em poder dos criadores durante os quatro de mandato eletivo; findando este 

período, um funcionário da área administrativa faz as pacotilhas com a toda a 

documentação do quadriênio e as deposita no arquivo permanente; não existe 

arquivamento intermediário. 

A predominância dos documentos custodiados pela FUNDACT é de 

ordem financeira, característica ainda mais hegemônica na documentação referente 

ao século XX, uma vez que existem muitos documentos de receita e despesa do 

município, assim como livro-caixa e impostos variados. Iniciando o século XXI, a 

característica de documentos financeiros ainda permanece, mas o número dos que 

se relacionam com os projetos culturais também são significativos. 
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A documentação do arquivo não segue nenhum modelo de classificação 

documental, o que prova a ausência de um profissional especializado e também a 

falta de critérios de organicidade. Inicialmente uma tabela geral foi elaborada para 

que houvesse uma noção do que se tem no arquivo. 

Assim, foram identificadas algumas tipologias documentais, com séries e 

juntadas desmembradas entre oito fundos, a saber: 

 Secretaria de Finanças (fundo fechado)  

 Secretaria de Administração (fundo fechado) 

 Conselho Municipal (fundo fechado) 

 Câmara Municipal (fundo fechado) 

 Gabinete do Prefeito (fundo fechado) 

 Secretaria de Saúde (fundo fechado) 

 Secretaria de Cultura e Turismo – SECTUR (fundo fechado) 

 Fundação de Cultura e Turismo “João Bebe Água” – FUNDACT (fundo 
aberto) 

Com exceção do fundo da Secretaria de Cultura e Turismo, que foi extinto 

quando da promulgação da lei que cria e institucionaliza a FUNDACT, os demais 

fundos só são fechados para a organização de que trata essa pesquisa, pois 

continuam a encaminhar a documentação a cada quatro anos para o arquivo público 

municipal. 

No entanto, estabelecer critérios para uma eficaz gestão documental em 

determinada instituição exige que seja feita uma pesquisa aprofundada dos 

princípios que regem a arquivística brasileira, pois a devida descrição documental 

garantirá a futura recuperação dos itens tratados tecnicamente, uma vez que os 

serviços são realizados para uso posterior, quando os documentos já estiverem com 

o valor de prova. 

Para tanto, Heredia Herrera (1991, p. 300) afirma que “a descrição é a 

ponte de comunicação entre os documentos e os usuários”. 

O processo de organização de um arquivo consiste no estabelecimento 

de etapas significativas e indispensáveis para a sua eficácia. A identificação, por 

exemplo, é tarefa primordial para os passos subsequentes entendidos como arranjo, 

descrição e avaliação, isso porque é nessa etapa que a história de quem produziu o 

documento, seja entidade seja pessoa, é conhecida para melhor distribuir as tarefas 

de tratamento de documento de arquivo. 
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Segundo Faben e Rodrigues (2019), o documento de arquivo prova a 

ação que lhe deu origem. Portanto, vale salientar que “o livre acesso aos arquivos 

enriquece o conhecimento sobre a sociedade humana, promove a democracia, 

protege os direitos dos cidadãos e aumenta a qualidade de vida” (INTERNATIONAL 

COUNCIL ON ARCHIVES, 2010, p. 23). 

Para tanto, “organização e representação da informação em arquivos 

públicos por meio da gestão documental é um importante veículo para democratizar 

e viabilizar o acesso à informação” (CAVALHEIRO; SANTOS, 2019, p. 18). 

Segundo o Arquivo Nacional (2001, p. 9), “a classificação define a 

organização física dos documentos seguindo o método decimal, classificando 

sempre do geral para o particular”. Por assim dizer, é o tipo documental que garante, 

acertadamente, a identificação dos documentos de arquivo, e por isso quando o 

documento é identificado por assunto fica claro o descumprimento dos princípios 

arquivísticos da proveniência e da organicidade. 

Ultimamente, grande tem sido a importância dada à gestão documental a 

fim de haja uma transparência dos atos administrativos, mesmo que muitos órgãos 

ainda não estejam cumprindo essa necessidade (ou apta para cumprir), devido à 

resistência gerada pela questão pessoal ou ausência de informação técnica. 

Muito embora, os avanços ligados ao tratamento documental, inclusive 

devido à contribuição da informática, têm sido significativos e louváveis, pois 

técnicas de gestão têm facilitado a administração do que é produzido nas 

organizações, mesmo havendo a consciência do muito que ainda precisa ser feito, 

sobretudo nos municípios ou organizações menores. 

O diagnóstico dos dados deu-se por meio de análise individual dos 

documentos do fundo documental supracitado, fazendo inventário e organização 

física a partir das descrições.  

4.2 Acervo e legado documental da FUNDACT 

 
A caracterização dos fundos que estão sob a custódia da FUNDACT se 

deu mediante a prática de depósito comum. Hoje, só a FUNDACT não envia os seus 

documentos para o arquivo público municipal, ficando assim responsável pela 

guarda e conservação.  

Seguindo de forma orgânica, apresentam-se as séries existentes no 
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acervo da FUNDACT, como os impostos datados de 1951 a 1967 e as despesas da 

secretaria de finanças dos anos de 1907 a 1959. Nota-se, com a tabela que 

descreveu tecnicamente os documentos da FUNDACT, que há séries incompletas e 

tal fenômeno se dá pela falha na prática de gestão documental de cada mandato 

eletivo, ou seja, nem todas gestões municipais depositam no mesmo local a 

documentação final de seus trabalhos. 

Sendo assim, o quantitativo é apresentado nessa versão e só no final todo 

o inventário será apresentado no produto profissional. Lembrando que se trata de 

um arquivo misto, pois custodia documentos das três idades documentais. O quadro 

6 apresenta um quantitativo exato das pacotilhas existentes no acervo. 

Quadro 3 – Quantitativo do acervo documental da FUNDACT 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Os documentos, como registros das atividades de uma organização 

administrativa ou social, rememoram fases marcantes de sua fundação e existência, 

e os da FUNDACT, por sua vez, apresentam fatos importantes para a história 

institucional através do acervo documental, a ser trabalhado tecnicamente para a 

facilitação do acesso aos mesmos. 

No entanto, a maneira em que foi encontrada a documentação da 

FUNDACT pouco ajudou na elaboração da política de gestão documental, pois 

mesmo havendo uma descrição em cada pacotilha, a superficialidade foi 

comprovada ao abri-las (Figura 5). 

 

Localização Quantitativo (pacotilhas ou caixas)

Estante 1 5

Estante 2 37

Estante 3 58

Estante 4 49

Estante 5 48

Caixas 14

Separados 31

Total 242
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Figura 5 – Acervo da FUNDACT 

 Fonte: Registro fotográfico feito pela autora (2019). 

  

O início da intervenção foi significativo para que houvesse a sensibilidade 

de saber que se tratava de um acervo de documentos históricos, muito relevantes 

para a memória da instituição, assim como para a cidade de São Cristóvão, uma vez 

que o fundo custodia documentos para além do que se entende como cultura. 

Portanto, a elaboração de um inventário servirá para se ter ciência de 

toda a documentação sob a custódia da FUNDACT ao tempo em que será um 

indispensável instrumento de pesquisa. 

A extensão dessa pesquisa será efetivada por meio de mecanismos 

técnicos de preservação documental, sabendo que a sua totalidade se configura 

como suporte de papel, alguns com mais de cem anos de existência, o que exige 

uma atenção especial para que os documentos não sofram danos irreversíveis, 

impossibilitando o acesso à informação neles contida. 

O arquivo da FUNDACT foi escolhido para esta pesquisa por ter em seu 

domínio o fenômeno em sua totalidade, contendo em seu acervo tanto documentos 

históricos de todo o município quanto a documentação dos funcionários desde que a 
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lei que a regulamenta foi promulgada. A figura 6 representa a situação antes da 

intervenção dessa pesquisa, com a documentação acondicionada no mesmo local 

que vários outros objetos, inclusive impróprios para tal junção. 

 

Figura 6 – Acervo da FUNDACT 

 Fonte: Registro fotográfico feito pela autora (2019). 

 

Portanto, são documentos que possuem prazo perene de conservação 

porque são fundos documentais probatórios por tempo indeterminado devendo ser 

priorizada a sua conservação e preservação. 

 Tal intenção é fundamentada pelo fato de que a liberação para acesso a 

esses documentos pode se constituir em um grande potencial de criação de uma 

política pública de informação. 
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4.3 Análise retrospectiva: tratamento documental 

 
Diante do levantamento documental da FUNDACT, é possível propor 

evoluções significativas para o tratamento documental, principalmente para que haja 

uma política efetiva de gestão documental dum tão importante fundo visando 

posteriores pesquisas.  

A descrição de documentos de arquivo, mesmo sendo parecida com a 

que é feita nos livros na biblioteca, difere significativamente desta, sendo até 

considerada de difícil identificação. Schellenberg (2011) elenca quatro elementos 

para descrição de documentos de arquivo, quais sejam: 

 Autoria (órgão governamental);  

 Tipo físico (relatórios, etc); 

 Título da unidade (identifica a função ou atividade do órgão); 

 Estrutura física (volumes encadernados, etc). 

Esses quatro elementos são usados em quase todo o mundo para 

descrever documentos em um arquivo, mesmo havendo diferenças entre os 

sistemas europeu e americano. “Para serem considerados arquivos, os documentos 

devem ter sido criados e acumulados na consecução de algum objetivo. Numa 

repartição do governo, esse objetivo é o cumprimento de sua finalidade oficial” 

(SCHELLENBERG, 2011, p. 37). Por exemplo, 

 
Se foram produzidos no curso de uma atividade organizada, com uma 
determinada finalidade, se foram criados durante o processo de consecução 
de um certo fim administrativo, legal, de negócio ou qualquer outro fim social 
são então “considerados como tendo qualidade de material de arquivos em 
potencial” (SCHELLENBERG, 2011, p. 38). 
 

Ainda conforme o posicionamento de Schellenberg (2011, p. 41), “os 

arquivos públicos têm dois tipos de valores: os primários, para a repartição de 

origem, e os secundários, para as outras repartições e para pessoas estranhas ao 

serviço público”. Sabe-se que um arquivo é divido por idades conforme o uso feito de 

sua documentação. Bellotto (2006, p. 30) define as “fases do arquivo dessa forma: o 

controle dos arquivos em formação, a destinação e a custódia definitiva”. 

A fase inicial, correspondente ao arquivo corrente, que se bem 

administrada facilita as subsequentes. Não havendo um tratamento documental 

efetivo em fase corrente, incorre-se na realidade de não existir memória, seja o 

arquivo pessoal ou institucional. Por isso, é de muita relevância a participação do 
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arquivista no processo de criação dos arquivos. 

Para Jenkinson, “os arquivos de guarda permanente são uma 

continuidade dos correntes”; enfatiza também que o arquivista não pode eliminar os 

documentos, e sim quem os produziu é quem o pode fazer (JENKINSON, 1965 apud 

RODRIGUES, 2006, p. 104). 

A respeito das entradas e saídas de um arquivo, tecnicamente falando, 

faz-se necessário descrever o que é uma juntada, que segundo Cunha e Cavalcanti 

(2008, p. 217) “é a entrada de um documento ou escrito em um processo, de modo 

definitivo, visto que o referido documento deve fazer parte do processo”.  

À guisa de retrospectiva, a patrimonialização da Praça São Francisco, em 

São Cristóvão/SE, rendeu um processo significativo, entendido como juntada, no 

fundo documental sob a custódia da FUNDACT. Muitas foram as movimentações 

pró-candidatura da Praça a fim de conquistar o importante título de Patrimônio 

Histórico da Humanidade dado pela Organização Nacional das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO. 

As ações que ensejaram a conquista iniciaram em 2005; um ano após, as 

atividades começaram a ser feitas com tal finalidade. Foi montada uma comissão 

pró-candidatura com representantes de diversas e significativas entidades do 

município.  

As superintendências do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – IPHAN de Sergipe e Goiás se reuniram com a comunidade da cidade de 

Goiás para elaborarem as providências para a candidatura da Praça; a contribuição 

da cidade de Goiás foi também muito importante. 

A análise do potencial da Praça em receber tal título girou em torno de 

que é um local com expressivos valores culturais, sobretudo pela característica 

europeia, uma vez que a cidade foi colonizada por Portugal na época em que dividia 

a cora com a Espanha; e também porque é um local que continuou sediando as 

atividades culturais da cidade. 

A proposição foi divulgada nos mais relevantes órgãos, públicos e 

privados, do Estado. No dia 05 de março de 2007 a proposta foi aceita, marcando 

visita da entidade competente para avaliação do local. Depois de avaliada, a 

UNESCO aprovou o pedido e deu à Praça São Francisco, em São Cristóvão/SE, o 

título de Patrimônio Histórico da Humanidade, em 01 de agosto de 2010, dia de 

muita festa e comemoração e todo o Sergipe, mormente na belíssima São Cristóvão. 
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Todo esse breve relato que deu à Praça São Francisco esse tão 

importante título foi feito por Santos (2016; 2017) em publicação que de maneira 

oportuna foi a base para o desenvolvimento de pesquisa mais aprofundada do 

arquivo da FUNDACT. 

Sendo assim, em unidades de informação, a exemplo de arquivos 

públicos, todas as ações estão inter-relacionadas. Atividades realizadas na idade 

corrente refletirão nas idades posteriores, por isso fica claro a necessidade de se ter 

uma política de gestão documental efetiva. 

O arquivo é o resultado de dois processos integrados, por exemplo: o 

processo da produção e o da recepção de documentos que resulta no processo de 

realização da missão. A missão da entidade ou pessoa que produz um arquivo seria 

tanto o resultado das suas atividades quanto o seu objetivo, afirma Rodrigues (2006, 

p. 105). 

Muito embora, a análise feita no ambiente junto ao objeto de pesquisa 

deixou claro que 

É possível perceber o não cumprimento desses dois processos de maneira 
satisfatória, pois o armazenamento de sua documentação não é adequado, 
uma vez que a documentação se encontra à mercê de agentes danosos ao 
suporte, como: umidade, iluminação indevida (seja pelo sol, seja pelas 
lâmpadas) e o compartilhamento de local com materiais diversos, que não 
condizem com o objetivo de um acervo documental (SANTOS, 2017, p. 15). 

Assim, como cumprimento dos objetivos dessa pesquisa, será feita a 

descrição completa de arquivo da FUNDACT que dará subsídios para a confecção 

da Tabela de Temporalidade Documental – TTD, com o objetivo de analisar cada 

documento e seu tempo de vida útil para que se procedam o descarte ou custódia 

permanente, sendo válida a afirmação de que 

Caso não haja a formação de fundos nas áreas, ou seja, que não sejam 
produzidos documentos no cumprimento das atividades, o gestor ou 
responsável informa que o procedimento da TTD “não se aplica” a sua 
atividade. No momento de projeção de espaços de guarda, arquivos locados 
no OpenSpace, guarda terceirizada e descarte sigiloso, os referidos setores 
não se incluem nas especificações técnicas, pois não geram serviços de 
gestão documental. A atualização dessa situação é de responsabilidade dos 
gestores das áreas, pode ser feita a qualquer tempo e hora e deverá 
obedecer aos mesmos trâmites de formação da TTD (SOARES, 2006, p. 
146)  

Uma tabela de temporalidade é o instrumento confeccionado por uma 

equipe multidisciplinar com o intuito de dar o prazo correto para cada documento de 

idade permanente, e de acordo com a acepção de Bueno e Valentim (2010, p. 244) 
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“devem ser desenvolvidas de acordo com os aspectos e necessidades 

informacionais de um determinado contexto jurídico-administrativo”. 

A política de gestão documental na FUNDACT foi elaborada com base 

nos dispositivos legais dos três níveis da administração pública, ou seja, federal, 

estadual e municipal, assim como será baseada no inventário feito a partir da análise 

do arquivo que é o objeto dessa pesquisa. 

O cronograma proposto pela pesquisadora sofreu alteração devido a 

imprevistos pessoais e profissionais, muito embora o objetivo principal foi cumprido 

com a construção da TTD, um importante instrumento do produto de intervenção a 

ser implantado na FUNDACT.  

4.4 Análise prospectiva: implantação do Plano de Gestão Documental 

 
A elaboração do PGD, que tem como unidade de informação o arquivo da 

Fundação Municipal de Cultura e Turismo “João Bebe Água” – FUNDACT na 

administração pública do município de São Cristóvão/SE surtirá efeitos positivos 

para todo o município, isso porque para viver em sociedade, a informação, hoje mais 

do que nunca, é condição sine qua non.  

Por isso, as unidades de informação entendidas como bibliotecas, 

museus, arquivos, centros de documentação e memória são relevantes prestadoras 

de serviço para cuidar das fontes de informação, que são os documentos em 

diferentes suportes. Essa atribuição pode partir da esfera pública federal, estadual e 

municipal, como também de iniciativas privadas, incluindo pessoas. 

Alves (2017, p. 41) traz seu ponto de vista sobre a gestão documental 

dizendo que 

A gestão de documentos, em sentido prático, engloba um conjunto de 
atividades que, somente ao final, se materializa em alguns instrumentos. 
Esses instrumentos compõem-se: de normas que regulam a política 
arquivística institucional; de ferramentas intelectuais como planos de 
classificação e tabelas de temporalidade; e ainda, de sistemas de gestão de 
documentos, que podem ser sistemas informatizados de mero controle ou 
mesmo sistemas que os próprios documentos são neles produzidos, 
recebidos, tramitados e arquivados. 

Essa gama de atribuições a fim de que um instrumento seja construído 

sistematicamente para favorecer o tratamento documental sob perspectivas lógicas 

de funcionamento de um arquivo público. Por isso é preciso que seja dada a devida 

atenção ao que as normas e leis específicas elencam acerca da destinação dos 
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documentos, seja a eliminação ou a guarda, e para isso a atuação de um arquivista 

acompanhado de uma equipe multidisciplinar facilita todo o processo. 

 Como forma de fazer cumprir os objetivos propostos nessa pesquisa, a 

análise do ambiente possibilitou uma familiaridade com a realidade do arquivo da 

FUNDACT, ao tempo em que foi identificado o contexto do ambiente através da 

intervenção direta da pesquisadora. 

Portanto, a análise se deu sob a perspectiva do ambiente interno (onde o 

arquivo está armazenado) e externo (órgão de vinculação direta na posição de 

superioridade hierárquica), fazendo uso do método de SWOT, que segundo Cortes 

(2019, p. 92) é “método de análise de planejamento estratégico que permite também 

identificar quais os riscos que a empresa corre, quais os problemas que tem de 

resolver e quais as vantagens e oportunidades que podem ser exploradas”. 

Para Oliveira (2007) a base para a matriz SWOT é a análise dos pontos 

fortes e fracos (de caráter interno), e das ameaças e oportunidades (de caráter 

externo), e o quadro 7 traz os principais pontos acerca dessa análise. 
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Quadro 4 – Análise SWOT no arquivo da FUNDACT 

Pontos Fortes (Internos) 
O que é bem feito mesmo com poucos 

recursos 

Pontos Fracos (Internos) 
Não faz bem aquilo que poderia fazer 

 

 
 Sala reservada para acomodar o 

acervo; 
 Permissão para uso em pesquisa 

científica tendo o arquivo da 
FUNDACT como objeto. 
 

 
 Descaso total com a documentação; 
 Instabilidade quanto ao local de 

armazenamento da documentação. 
 Inexistência de pessoal qualificado 

para gerir a documentação; 
 Práticas irregulares no ambiente do 

arquivo. 
 Criação do espaço de pesquisa sobre 

São Cristóvão. 

Oportunidades (Externos) 
Estratégia, objetivos, indicadores, metas 

Ameaças (Externos) 
Problemas enfrentados 

 

 
 Incentivar o turismo intelectual em 

São Cristóvão; 
 

 
 Falta de sensibilidade para investir 

em preservação de acervo 
documental; 

 Resistência cultural dos dirigentes 
municipais; 

 Inexistência de políticas públicas de 
informação; 

 Não inserção das demandas para 
tratamento documental na Lei 
Orçamentária ou Plano Plurianual do 
município. 

        Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

4.5 Considerações a respeito do diagnóstico 

Realizada a análise técnico-científica conforme cronograma estabelecido 

na qualificação foi possível confirmar as hipóteses partindo do pressuposto da 

prática administrativa desenvolvida para o universo desta pesquisa, que é o arquivo 

da FUNDACT. 

A inexistência da institucionalização do acervo documental da FUNDACT 

é a principal prova de que este arquivo não é, ainda, uma unidade de informação, 

tendo como base o que preceitua Cunha e Cavalcanti (2008, p. 370), entendendo-a 

como  

Entidade encarregada de adquirir, processar, armazenar e disseminar 
informações com o objetivo de satisfazer as necessidades de informações 
dos usuários. Em muitos casos é sinônimo de biblioteca, centro, serviço e 
sistema de informação; agência de informação; centro de informação. 

 
Diante de toda a documentação sob a custódia da FUNDACT, foi possível 

pensar e elaborar um produto interventivo com caráter funcional a fim de que o 

acesso às informações contidas em tais documentos seja facilitado e acertado. 
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Assim, o produto da intervenção compreende um compilado de instrumentos para 

recuperação da informação contida nos documentos de arquivo, assim identificados: 

inventário completo dos documentos de arquivo (ressaltando aqui que com a análise 

inicial foi feita uma triagem do que não é documento de arquivo), colocando-o à 

parte para destinação final em momento posterior sob o aval da comissão de 

avaliação; manual de gestão documental da FUNDACT contendo: Plano de 

Classificação documental, Tabela de Temporalidade Documental, Norma de Gestão 

Documental e Política de Gestão Documental. 

O produto, em sua completude, estará à disposição dos interessados com 

a finalidade de concretizar as pretensões dessa pesquisa. Para tanto, é valido 

salientar toda a necessidade para tal concretude, pois é indispensável que haja 

pessoas habilitadas para trabalhar o documento de arquivo tanto quando se trata de 

conservação e alocação quanto quando se trata de atendimento ao pesquisador.  

Em relação aos recursos permanentes, a tratativa é um tanto mais 

extensa, pois a intenção é institucionalizar o arquivo como setor especial da 

Biblioteca Pública Municipal Senador Lourival Baptista, e tal intenção traz em seu 

bojo um processo burocrático que envolve as chefias imediatas do município, uma 

vez que as necessidades para manter um arquivo institucionalizado compreendem 

recursos humanos, consumíveis, imóveis, equipamentos e itens de manutenção. 

Diante dos dados formulados e o que se almeja com essa pesquisa, o 

produto da intervenção se apresentou claramente, inclusive indicando os caminhos 

básicos da sua construção por meio da análise documental. 

Tendo a intenção de fazer do arquivo um órgão funcional da 

administração pública municipal, o documento representativo, entendido como 

resultado dessa pesquisa, norteará o pesquisador para o uso acertado do acervo 

documental da FUNDACT, incluindo tanto as formas de registro da documentação 

quanto as rotinas de funcionamento. 

Dado o diagnóstico, a proposta de implantação da gestão documental 

será efetivada com os critérios de uso dos documentos, as rotinas para 

funcionamento do arquivo e as formas de registrar as informações contidas nos 

documentos. 

Sabendo que cada atividade tem a aplicação de uma técnica ou a 

concretização de uma observação especializada e que cada etapa tem um produto 

que, quando chegar a um nível satisfatório, é indicador do seu cumprimento, chega-
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se o momento de desenhar o que realmente será feito como resultado da análise e 

da intervenção junto ao objeto de pesquisa. 

Camargo e Bellotto (2012, p. 46 e 47) explicitam a hierarquização para a 

devida descrição documental, partindo sempre do geral para o específico, assim 

representado: 

Quadro 8 – Hierarquia da descrição documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) com base em Camargo e Bellotto (2012, p. 46 e 47). 

 

Trabalhar a gestão documental, visando uma organização e uma 

representação adequadas, com o objetivo de garantir a eficácia da consolidação da 

memória de uma instituição ou de um povo é fator de extrema necessidade numa 

época tão líquida quanto a atual.  

Com o intuito de passar a dirimir os empecilhos encontrados devido à falta 

de gerenciamento documental, é preciso que haja uma valorização da produção 

documental para a geração de conhecimento futuro, fazendo uma retroalimentação 

do fluxo de trabalho com os documentos do arquivo da FUNDACT. Os resultados 

alcançados mediante a análise confirmam as prerrogativas explícitas no início dessa 

pesquisa, isso com base tanto teórica quanto prática. 
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 5 RESULTADO DA INTERVENÇÃO 

 
A prova de que mesmo contando com um espaço físico e acervo de 

qualidade não é garantia para formar um espaço de pesquisa adequado para 

receber o público e/ou suprir suas necessidades informacionais fez com que essa 

prospecção, juntamente ao quadro conceitual teórico e à legislação específica, 

servisse de embasamento ao conteúdo apto para estabelecer uma política eficaz de 

gerenciamento documental no serviço público municipal. 

Gerenciar documentos vai além dos critérios de organização física do 

material, pois o tratamento que precisa ser dado aos mesmos tem uma ambição bem 

maior que é a disseminação do que está contido no suporte informacional. Assim, 

vê-se claramente a relevância da memória organizacional, entendida por Cortes 

(2019, p. 44) como aquela que “percorre um campo híbrido de conceitos que reúnem 

elementos distintos de conhecimento, memória, tomada de decisão e de diferentes 

sujeitos que compõem as práticas organizacionais desenvolvidas em sua trajetória”. 

 

Figura 7 – Exemplos de Documentos Danificados 

  

Fonte: Registro fotográfico feito pela autora (2020). 

 

Para tanto, foi feito um levantamento no acervo com o objetivo de elencar 

as possibilidades de tratamento visando tanto à preservação quanto o uso dos itens 
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documentais. Com a coleta dos dados foi possível identificar a fragilidade do 

suporte, pois todos os documentos do acervo são em papel, a maioria com data 

superior a 50 anos de criação e estão acondicionados em local impróprio, à mercê 

de umidade, muito calor e proliferação de insetos e as pragas que roem papel. E 

sobre essa triste realidade, a figura 7 trouxe a prova da perda de alguns documentos 

que foram totalmente danificados por estarem mal alocados. 

O processo de coleta dos dados, além de ser delicado e cuidadoso por se 

tratar de um acervo histórico também exigiu muita força física, pois por três vezes a 

pesquisadora teve de mudar toda a documentação de local, devido a utilização da 

sala para outros fins. A figura 8 mostra claramente essa ação. 

 

Figura 8 – Mudança de acervo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Registro fotográfico feito pela autora (2020). 
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Descrever as medidas de preservação documental é, portanto, atividade 

indispensável, pois se trata de um acervo de cunho histórico proveniente da 

administração pública do município de São Cristóvão. 

No entanto, também foi possível notar o desinteresse de a FUNDACT 

continuar com a custódia desse acervo, pois foi mencionado em conversa informal a 

possibilidade de encaminhar essa documentação para o arquivo público municipal, 

que atualmente cuida apenas dos documentos de cunho pessoal dos servidores.  

Tal intenção pode incorrer em danos ainda maiores, pois é sabido que o 

arquivo público do município ainda não está totalmente estruturado, uma vez que 

está dividido em mais de um prédio. E sendo a evolução muito pequena desde o 

inicio da pesquisa até a defesa da dissertação e análise dos resultados, o 

enfraquecimento de alguns objetivos propostos na base desse trabalho acabaram de 

tornando uma triste realidade.  

Executado todo o plano de ação foi possível visualizar as vantagens da 

implantação de uma política de gestão documental baseadas nos seguintes 

benefícios: organização efetiva da documentação da cidade; definição de um lugar 

físico (e posteriormente um espaço virtual) para pesquisa em documentos primários 

sobre a história da cidade; acesso do público ao acervo documental; incentivo ao 

turismo cultural e consolidação da eficiência na tomada de decisão. O quadro 9 

apresenta os resultados da intervenção.  

Com o resultado da análise dessa pesquisa foi possível construir um 

produto que muito contribuirá para o avanço da cidade quando o assunto é 

tratamento e gestão documental, apresentando as soluções para os resultados 

obtidos no início da intervenção para que a presidência da FUNDACT aprecie e 

queira implantar uma gestão de qualidade na gestão documental. 

Com a conclusão do diagnóstico e do inventário dos fundos pertencentes 

ao Arquivo da FUNDACT, foi possível estabelecer um Plano de Ação, cuja 

implantação teve o intuito de trazer à vida uma unidade de informação de grande 

relevância para o município de São Cristóvão e o Estado de Sergipe.  

Inclusive, a análise dos dados coletados contribuiu significativamente para 

a certeza de que o produto dessa pesquisa fosse realmente o Manual de Gestão 

Documental, o qual tem em seu bojo o Plano de Classificação Documental; a Tabela 

de Temporalidade Documental; a Norma de Gestão Documental e a Política de 
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Gestão Documental da Fundação Municipal de Cultura e Turismo “João Bebe Água” 

(FUNDACT), visando uma digna funcionalidade. 

 

Quadro 9 – Resultado identificado na intervenção 

SITUAÇÃO SIM  

 

NÃO     

 

RESULTADO 

Acervo X  Existe um bom acervo sob a custódia da FUNDACT. 

Local X  O local, ainda que incerto atualmente, é um bom 

prédio. 

Tratamento 

Documental 

 X Não há tratamento documental algum, e as possíveis 

buscas são quase impossíveis por não haver 

indexação. 

Uso  

dos 

documentos 

 X Como não há tratamento documental e nunca houve 

sensibilidade por parte dos gestores em disponibilizar 

os documentos para consulta do público, o uso deles é 

inexistente. 

Digitalização 

dos 

Documentos 

 X A ideia da digitalização é cogitada pelas chefias, mas 

não há planejamento para tal. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Tal manual carrega uma importância institucional muito grande por se 

tratar de um instrumento funcional para recuperação da informação, caracterizando a 

unidade de informação propriamente dita, pois o fundo documental, além de não ter 

um espaço próprio para seu armazenamento, não possuía um sistema adequado à 

consulta, pesquisa, recuperação e disseminação da informação e do conhecimento 

documental, mesmo com um conjunto de fontes primárias e fidedignas de 

comprovado valor histórico.  

A construção desse produto interventivo teve base nos instrumentos 

disponíveis na literatura especializada, sobretudo no recente Plano Setorial de 

Arquivos 2017-2027 (COLEGIADO, 2018), desenvolvido pelos pesquisadores da 

Casa de Ruy Barbosa, em convênio com o Conselho Nacional de Política Cultural à 

época.  
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Sendo assim, o produto final pretendido, ao final da execução das ações 

projetadas, foi a formalização com os instrumentos de pesquisa contemplados no 

Manual de Gestão Documental, considerados necessários para desenvolver as 

atividades especializadas de representação, organização, ordenação, guarda, 

conservação, além da definição dos serviços especializados de consulta e 

recuperação da informação documental presente nos fundos. Como suplemento ao 

referido documento, um plano quinquenal foi elaborado, dentro do qual se pretende 

promover a migração de documentos, produtos documentais e serviços de 

atendimento ao público para os suportes digitais.  

O quadro 10, a seguir, traz um demonstrativo do Plano de Ação 

concluído. 

Quadro 10 – Plano de Ação 

PLANO DE AÇÃO EXECUÇÃO VERIFICAÇÃO 

Ação Responsável Execução Prazo Cronograma Status 

1 

Pesquisa 
bibliográfica 
preliminar 

Rafaela 

Elaboração do 
referencial teórico 4 

meses 
dez./2018 a 
mar. 2019 

Concluído 

 2 

Diagnóstico 

Rafaela 

Análise SWOT, 
prospectiva e 
retrospectiva 

2 
meses 

abr./2019 a 
mai./2019 

 
Concluído 

3 

Inventário 
Documental 

Rafaela 

Levantamento de 
tipologias, itens, 

séries; 
Continuidade e 
descontinuidade 

de fundos. 

24 
meses 

jun./2017 a 
jun./2019 

 
Concluído 

4 

Análise 
Documental 

Rafaela e 
Orientadora de 

Mestrado 

Plano de 
Classificação 
Documental 

(PCD) 

Tabela de 
Temporalidade 

Documental 
(TTD) 

Norma de Gestão 
Documental 

(NGD) 

4 
meses 

dez./ 2019 
set./.2020 

Concluído 

5 

Análise do 
Ambiente 

Corporativo 
Arquivo 
Público 

Rafaela 

Política de 
Gestão 

Documental 
(PGD) 

4 
meses 

dez./ 2019 
abr.2020 

Concluído 
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PLANO DE AÇÃO - CONTINUAÇÃO EXECUÇÃO VERIFICAÇÃO 
 

6 

Diagnóstico da 
Unidade de 
Informação 

Rafaela 

Plano de Ação 
4 

meses 
dez./2018 a 
mar. 2019 

Concluído 

7 

Gestão da 
Custódia 

Física dos 
Documentos 
de Arquivo 

Rafaela 

Novo Layout e 
Organização 

Física 4 
meses 

fev./2020 a 
set../2020 

 

Concluído 
 

8 

Verificação do 
Público-Alvo e 

das 
Necessidades 
Informacionais 

Rafaela 

Levantamento do 
Perfil dos 
Usuários 

Potenciais e suas 
necessidades 
informacionais 

4 
meses 

fev./2020 a 
ago./2020 

 
Concluído 

9 

Implantação 
de Serviços de 

Informação 
Especializados 

Rafaela 

Criação dos 
Produtos e 
Serviços de 
Informação: 

acesso à 
documentação 

primária (segura), 
consulta, 

reprodução 

4 
meses 

fev./2020 a 
set./2020 

 
Concluído 

10 

Capacitação 
do Pessoal 

envolvido na 
Operacionaliza

ção Rafaela 

Manual com 
Procedimentos 
Operacionais 
Padrão (POP) 

Atividades de 
Treinamento 
Presencial - 

1 mês Set. 2020 Concluído 

11 

Dimensioname
nto para o 

quinquênio – 
PGD/ 

FUNDACT 
Rafaela 

Criação de 
Interfaces de 
Atendimento 

online; 
digitalização e 
implantação de 
Base de Dados 

1 mês Set.. 2020 Concluído 

12 

Redação final 
da Dissertação 
de Mestrado 

Rafaela e 
Orientadora de 

Mestrado 

Dissertação de 
Mestrado 4 

meses 

fev./2020 a 
out./2020 

 
Concluído 

13 

 

Redação final 
da PGD 

Rafaela e 
Orientadora de 

Mestrado 

Plano de Gestão 
Documental do 

Arquivo da 
FUNDACT 

4 
meses 

fev./2020 a 
out./2020 

 
Concluído 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Vale ressaltar que a nova situação que o mundo inteiro está vivendo 

desde março deste ano dificultou significativamente o desenvolvimento das 

atividades finais desse estudo, pois a pandemia do novo Corona-vírus (Covid-19) fez 

com que medidas de isolamento social fossem tomadas em todas as instâncias do 

poder executivo a fim de não haver uma maior propagação do vírus. Vários 

documentos de área foram específicos, em relação à contaminação dos documentos 

de arquivo e medidas profiláticas: Conselho Internacional de Arquivos (ICA, 2020), 

Conselho Internacional de Museus (ICOM, 2020), Federação Internacional das 

Associações e Instituições Bibliotecárias e Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (IFLA; UNESCO, 2020), Sistema Nacional de 

Bibliotecas Públicas (SNBP, 2020).  Uma das mais importantes fontes de pesquisa 

sobre a contaminação ambiental e documental citadas pelos documentos de área foi 

a carta que o pesquisador Van Doremalen enviou à revista científica New England 

Journal, com resultados sobre suas observações da sobrevivência do Corona-vírus 

em diferentes suportes (VAN DOREMALEN, 2020)  

Sendo assim, houve um remanejamento à guisa de trabalho pessoal para 

suprir carências demandadas pela Secretaria de Saúde da Prefeitura na qual 

trabalha a pesquisadora, o que comprometeu a conclusão das ações previamente 

planejadas para acontecerem de março a agosto deste ano, e por isso a mesma 

pediu prorrogação para entrega da dissertação juntamente como produto 

interventivo por mais três meses, que é até outubro. 

Houve alguns decretos tanto do Estado de Sergipe quanto do Município 

de São Cristóvão para instrução de toda a comunidade sobre como deveriam 

proceder para evitar o aumento do número de pessoas contaminadas pela Covid-19, 

a saber: Decreto nº 40.567, de 24 de março de 2020 (Estado); Decreto Nº 40576 de 

16 de abril de 2020 (Estado); Decreto Nº 40588 de 27 de abril de 2020 (Estado); 

Decreto Nº 208, de 16 de abril de 2020 (Município); Decreto Nº 212, de 29 de abril 

de 2020 (Município). Estes dispositivos legais são os responsáveis pelo atraso de 

algumas ações do cronograma, uma vez que a questão do isolamento social era, 

sem dúvida, a opção mais acertada a se fazer no momento.  

A coleta de dados, portanto, prevista para ser concluída no mês de abril, 

acabou se estendendo até o mês de agosto. No entanto, foi possível elencar todos 

os fundos documentais e idealizar a melhor forma para se fazer um tratamento 

adequado à documentação primária da FUNDACT. 
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O trabalho pela ideal descrição documental foi extenso e digno da 

importância que os documentos desse acervo carregam, havendo apenas a 

necessidade de um bom Manual de Gestão Documental, com todos os seus 

instrumentos subjacentes, a fim de que haja uma representação fidedigna dos 

documentos, facilitando assim a possível busca e recuperação das informações. 

5.1 A Implantação do manual e seus instrumentos de gestão 
 

A criação do produto final desse trabalho, o Manual de Gestão 

Documental (MGD), foi desenvolvida conforme cronograma e seguiu, sobretudo, as 

questões práticas de funcionamento de um arquivo público. Servirá de instrumento 

de gestão da informação e do conhecimento, para implementação de produtos e 

serviços especializados na unidade de informação sob intervenção, segundo os 

princípios científicos e legais, assim como adaptada à realidade da instituição e de 

seu público-alvo. 

A pretensão é mostrar a importância dos documentos, educando a 

comunidade acerca dos valores que eles agregam tanto para a administração 

pública quanto para a história da cidade de São Cristóvão, caso em questão. 

Assim como existe uma mobilização sobre a educação patrimonial, 

situação fortificada na cidade depois que a Praça São Francisco recebeu a chancela 

de Patrimônio da Humanidade, por que não investir esforços, conhecimentos e 

habilidades técnicas para educar os cidadãos quanto ao uso dos documentos 

primários existentes na cidade? 

 Para que haja um melhor entendimento, o produto em seu caráter global 

é desmembrado logicamente visando uma melhor assimilação da proposta e 

também dando maior funcionalidade ao instrumento de pesquisa. Por isso, o manual 

de gestão documental foi subdividido em quatro partes internas, correspondentes 

aos instrumentos criados: Política, Norma, Plano de Classificação e Tabela de 

Temporalidade (figura 9). 

A publicação do MGD será em formato digital, de acesso remoto público, 

e figurará entre outros manuais congêneres no Brasil, que se dedicam ao tema dos 

Arquivos Públicos. Contudo, suas particularidades contribuirão para que a utilização 

dos resultados da pesquisa também seja possibilitada em outras unidades de 

informação congêneres (figura 10).  
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Figura 9 – Divisão do Manual de Gestão Documental 
 

 Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

Tal divisão implica na completude do que se objetivou na construção 

dessa pesquisa, pois é necessário citar os requisitos legais para o uso e 

preservação dos documentos, e também fazer referência a tudo o que existe no 

acervo e quais as medidas para fazer o uso correto dos mesmos, a fim de que não 

haja danos físicos nos itens documentais. Assim, entra para finalizar o manejo da 

documentação, com todas as medidas necessárias para a preservação documental, 

sem proibir o uso às fontes de pesquisa. 

A nível de organização física, o passo inicial foi fazer a triagem dos 

documentos tendo em vista a destinação, uma vez que há uma extrema 

necessidade de deixar claro quais documentos se inserem em cada idade do ciclo 

de vida documental para depois decidir, em consonância com o parecer técnico da 

comissão a ser formada quando da apresentação desse produto, se o documento é 

corrente, intermediário ou permanente, assim como dos possíveis descartes. 

A literatura, desde muito tempo, fala a respeito do ciclo de vida 

documental. É uma questão muito importante na arquivologia, pois faz uma seleção 

técnica do que pode ou não ser inserido no arquivo histórico de determinada unidade 

ou pessoa. Para tanto, a Tabela de Temporalidade Documental entra como 

indispensável instrumento para validação desse critério de idade, com base no Plano 

Manual de Gestão Documental - MGD 
 

 

Plano de 
Classificação 
Documental –  

PCD 

Tabela de 
Temporalidade 

Documental – TTD 

Norma de 
Gestão 

Documental –  
NGD 

 

Política de Gestão 
Documental – PGD 
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de Classificação Documental com seus códigos e conceitos úteis para a 

concretização de uma eficaz gestão de documentos. 

Assim, o manual – a figura 10 apresenta a sua capa – propiciará uma 

gestão eficiente da documentação trazendo em seu cerne os requisitos básicos de 

identificação e validação da proposta interventiva dessa pesquisa. Por isso, a 

formação geral do produto acopla conceitos, normalização e formas de manuseio 

para viabilizar a eficácia no trato e na recuperação do documento. 

 

Figura 10 – Capa do Manual de Gestão Documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Criado o instrumento, surge a pretensão de capacitar o pessoal que, 

possivelmente, trabalhará com a documentação através do produto gerado por essa 

pesquisa. Para tanto, os Procedimentos Operacionais Padrão – POP se apresentam 

como um importante mecanismo funcional para que o arquivo depois de 

institucionalizado adquira um corpo vivo para a disseminação de informações. 
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Isso abarca propostas, instrumentos e interesses por parte de todos os 

envolvidos seja qual for o posicionamento, pois uma idéia para se provar benéfica 

exige uma implementação focalizada a fim de que os objetivos sejam alcançados de 

forma simples, e só depois de comprovada a eficácia do instrumento de pesquisa na 

prática funcional do arquivo, todo o arcabouço diretivo do manual poderá ser julgado 

pela conveniência. 

 

Figura 11 – POP-MGD 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Em se tratando da estrutura administrativa da FUNDACT, com a Lei 

182/2013 fica fácil identificar os requisitos básicos de funcionamento dessa 

autarquia, pois a lei traz em seu bojo, também, as competências da fundação. Por 

assim dizer, a quinta se aplica facilmente nesse contexto por tratar da criação de 

bibliotecas, arquivos e museus.  

Como uma das pretensões subsequentes à apresentação e 

implementação do Manual de Gestão Documental é a institucionalização do arquivo, 

é bom saber que existe um dispositivo legal que ampara essa ação diante do poder 

legislativo da cidade, com respaldo na autonomia que a FUNDACT tem 

Limpeza

Trinchas largas

Identificação

Etiquetas

Armazenamento

Pacotilhas ou caixa-
arquivo (ambos de papel)
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administrativa e financeiramente para o desenvolvimento de suas ações na área da 

cultura e do turismo na cidade de São Cristóvão. 

Assim, vale enfatizar a extrema necessidade de atualização na forma de 

trabalhar e no trato com a documentação, uma vez que em 18 de março de 2020 foi 

lançado o Decreto nº 10.278 no Diário Oficial da União regulamentando incisos e 

artigos de leis anteriores referentes ao documento de arquivo. Trata-se das técnicas 

de digitalização dos documentos, públicos ou privados, passando a ter os mesmos 

efeitos legais que os originais, é o que está explícito do artigo 1º. 

Já o art. 4º diz que: 

Os procedimentos e as tecnologias utilizados na digitalização de 
documentos físicos devem assegurar: I - a integridade e a confiabilidade do 
documento digitalizado; II - a rastreabilidade e a auditabilidade dos 
procedimentos empregados; III - o emprego dos padrões técnicos de 
digitalização para garantir a qualidade da imagem, da legibilidade e do uso 
do documento digitalizado; IV - a confidencialidade, quando aplicável; e V - 
a interoperabilidade entre sistemas informatizados. Requisitos na 
digitalização que envolva entidades públicas. 

 

A consciência de que se trata, aqui, de uma ação que envolve altos 

custos para que seja implementada, faz com que muitos arquivos públicos resistam 

ao assunto, sobretudo quando a unidade de informação é municipal. Tal resistência 

vem acompanhada de outra relevante questão, que é a recuperação do documento 

digitalizado, pois não basta inseri-lo no meio digital, é preciso criar condições para a 

recuperação da informação contida no documento, isso se deve exclusivamente a 

uma boa indexação. 

O art. 5º, por sua vez, enfatiza que: 

O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para 
todos os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato perante 
pessoa jurídica de direito público interno deverá: I - ser assinado 
digitalmente com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização 
e a integridade do documento e de seus metadados; II - seguir os padrões 
técnicos mínimos previstos no Anexo I; e III - conter, no mínimo, os 
metadados especificados no Anexo II. 

 

É incansável mencionar que não basta ter uma massa documental sob 

custódia de alguma instituição sem que haja o devido tratamento para o uso do 

acervo por quem dele necessite. Daí se apresentam os metadados – dados 

estruturados que permitem classificar, descrever e gerenciar documentos – para 

auxiliar nesse processo de busca e recuperação da informação. 
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Portanto, esse trabalho, além de apresentar um instrumento de pesquisa 

em documentos primários, também se torna útil pela contribuição para a 

institucionalização do arquivo por meio de proposta a ser encaminhada pela 

pesquisadora para votação na Câmara dos Vereadores após a defesa dessa 

dissertação. Tal ação tem o intuito de amparar legalmente o arquivo e também de 

alocá-lo devidamente em um prédio no Centro Histórico da cidade, vinculado à 

própria FUNDACT ou a outra unidade condizente com seus objetivos funcionais. 

Como a documentação que é inserida no acervo da FUNDACT (o único 

fundo aberto) é o da própria unidade, o produto da intervenção dessa pesquisa será 

reavaliado a cada quatro anos, prazo de encerramento das gestões eletivas 

municipais, pois é com esse prazo que a documentação produzida nesse período é 

enviada para o arquivo, que hoje não mais está no mesmo local que os seus 

produtores. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluída a intervenção e dada por finalizada essa pesquisa, as 

inferências acerca dos objetivos elencados ganham confirmação diante do produto 

gerado para informação e instrução sobre todo o acervo da FUNDACT. A gestão 

documental, amplamente citada e discutida nessa pesquisa, é profundamente 

indispensável para a configuração ideal de arquivos públicos. 

A validação de tudo o que é feito por vias científicas para um fim prático é 

corroborado pela eficácia da sua funcionalidade. Os caminhos são trilhados 

conforme cronograma de ações amplamente discutido, mas é sempre válido ter em 

mente uma segunda maneira de agir, pois às vezes pode acontecer algo que não 

está previsto no planejamento tão idealizado pelos pesquisadores. 

Todo o mundo viveu neste ano uma situação singular e diversa que afetou 

todos os ramos da convivência social, como: escolas, empresas, faculdades, 

restaurantes, casas de shows, supermercados, feiras livres e muitos outros lugares 

que, pouco ou muito, concentram pessoas. 

Em se tratando dessa pesquisa não foi diferente, pois fechando as 

unidades de trabalho com serviços não essenciais, houve um remanejamento que 

afetou a prestação de serviços da pesquisadora e acabou comprometendo o 

engajamento necessário para o cumprimento das ações propostas. 

No entanto, todos os objetivos elencados aqui foram cumpridos, e o 

produto mostra claramente tudo o que foi idealizado. O produto dessa pesquisa é um 

documento que traz em seu bojo instrumentos de pesquisa para a recuperação da 

informação em suporte papel de documentos primários de arquivo histórico, e sua 

construção tem base no Manual de Gestão de Documentos do Poder Executivo do 

Estado do Rio de Janeiro, elaborado em 2012. 

Com a intervenção foi desenvolvida satisfatoriamente a Política de Gestão 

Documental (PGD) para a FUNDACT, com Plano de Classificação Documental 

(PCD), Tabela de Temporalidade Documental (TTD), Norma de Gestão Documental 

(NGD) e os Procedimentos Operacionais Padrão (POP).  

A proposição da implantação da PGD e os instrumentos criados, por meio 

do Plano de Ação de Gestão Documental para o Arquivo da FUNDACT foi pensada 

e detalhadamente idealizada, sendo lançada para a presidência da FUNDACT sob a 

pretensão de ter aceitação e divulgação desse instrumento em forma de produto. 
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Ter direito à informação é fator característico de uma sociedade 

democrática. A Constituição Federal Brasileira (1988) traz em seu cerne questões 

diversas sobre esse assunto e o artigo 5º é esclarecedor quanto aos direitos 

fundamentais dos cidadãos brasileiros. Essa é uma responsabilidade que se estende 

a diversas organizações e entidades que trabalham em prol do desenvolvimento 

social, independente da esfera. 

A Ciência da Informação, trabalhada aqui sob os auspícios da tríade 

informacional denominada individualmente como a biblioteconomia, a documentação 

e a arquivologia, vem fortalecendo seus laços científicos por ter um arcabouço de 

pesquisas significativo, com comunicações em relevantes meios de divulgação 

científica.  

Vê-se, aqui, um forte exemplo da interdisciplinaridade da Ciência da 

Informação, aludindo ao aporte funcional dessa ação levando as pessoas a 

conhecerem e se reconhecerem com o mundo ao seu redor.  

A representação e compartilhamento da informação tem o intuito de 

oferecer todos os aparatos possíveis para a realização de uma pesquisa eficiente, 

fundamentando a organização do conhecimento. 

É válido citar aqui que todas as ações desenvolvidas na intervenção 

comprovaram a predominância do paradigma custodial da Ciência da Informação, 

uma vez que o que valia até então era a posse dos documentos, sem haver o 

mínimo de descrição documental para uma eficaz gestão. 

As técnicas e o caráter patrimonial, no estudo em questão, inibiram ações 

de disseminação da informação, não permitindo que parte da história da cidade 

fosse conhecida por alguns pesquisadores. 

Por isso, os benefícios conquistados por meio da implantação desse 

produto interventivo na FUNDACT, tem a perspectiva de ativar as funções 

informacionais da unidade de informação e atender a demanda reprimida da 

necessidade informacional dos usuários reais e potenciais. 

Com toda a documentação organização física e cognitivamente, as 

previsões tiradas com base na alteração detectada no ambiente informacional de 

intervenção, o fluxo de trabalho será alterado com vistas a atender as demandas por 

parte dos pesquisadores, que chegarão, sem dúvida, ao saber da disponibilidade da 

prestação de serviços por meio dos documentos primários da FUNDACT. 
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