




Arqiaivística e Cultura Popular 
Algumas notas sobre o binómio Informação e Cultura 

Arrirando B. MaIIteiro da Silva* 

Intróito 

O título pode, porventura, causar alguma estranheza e exige, por isso, uma 
rápida e incisiva explicação. Justifica-o umprecendente sob a forma, também, de 
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comunicação apresentada ao Congresso Maia, História Regiolzal e Local , an- 
terior a este sobre Cultura Popular, promovido igualmente pela Câmara Munici- 
pal da Maia. 

Conftontámos e aproximámos, então, Arquivística e História Local, o que à 
partida surgiu como sendo mais fácil e natural: a ideia comum de que os Arquivos 
existem ao serviço da História (quer geral, quer local), embora equívoca e geradora 
de um relacionameno perverso, pressupõe, de facto, relações íntimas e profundas 
entre as duas esferas. Mas o mesmo parece não se inferir do binómio proposto em 
epígrafe: o registo e estudo dos diversos artefactos materiais da acção humana 
individual e colectiva, dos usos, costumes, práticas agrícolas e económias, lendas e 
tradições, situa-se, àprimeira vista, fora do âmbito convencional da produção do- 
cumental e da actividade arquivística. No entanto, há que (re)examinar as aparênci- 
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as e testar a sua validade ... 
Se mudarmos, porém, o prisma da abordagem, através da indispensável pre- 

cisão de conceitos e da propedêuticarecusa do mais imediato e inverificado senso 
comum, somos conf?ontados com possibilidades inusitadas: o estudo dos Arquivos 
acaba por revelar-se um encontro com a extensa e rica realidade informacional, a 
mesma que penetra, cruza e essencializa o universo cultural tanto erudito, como 
popular. 

1. Um binómio essencial... 

Comecemos por uma obra de referência recente e acessível a Nova En- 
ciclopédia Larousse, editada em português pelo Círculo de Leitores . Aí depara- 
mos, no verbete cultura, com a inevitável demarcação de diversas acepções e 
desde logo com uma "linha" divisória a separar a dimensão agrícola (cultivar o 
campo, a horta, etc.) da intelectual broduzir cultura, ser culto, etc.). Dentro desta 
última não podiam deixar de aparecer, pelo menos, dois sentidos diferentes, mas 
complementares: cultura como conjunto de conhecimentos adquiridos num ou em 
vários camuos do saber: e cultura como coniunto das estruturas sociais e das ma- 
nifestações artísticas, religiosas e intelectuais que distinguem um grupo ouuma soci- 
edade de outras. Pode, aliás, dizer-se que este é o sentido etnográfico e etnológico - - 
subscrito, no caso português, por Jorge Dias ao definir cultura como o sistema 
identitário de ideias, sabedoria, atitudes, técnicas, equipamento material, padrões 
de comportamento, literatura oral, danças, música, crenças mágicas f religiosas 
que caracterizam qualquer sociedade e formam o seu património social . Definição 
símile da divulgada em 1874 por E. B. Taylor e tida por yelville J. Herskovits no 
primeiro tomo da sua "c1ássica"Antropologia Cultural como uma das "primei- 
ras melhores definições". E o mesmo Herskovits, acentuando a vertente antropoló- 
gica, apressou-se a adiantar e comentar uma definição breve e útil: 

Cultura é a parte do ambiente feita pelo homem. Nela está implícito o reco- 
nhecimento de que a vida do homem transcorre em dois cenários, o habitat 
natural e o seu "ambiente" social. A definição implica também que a cultura é 

Cf. Nova enciclopédia Larousse, vol. 7. Lisboa: Circulo de Leitores, 1997, p. 2135. 
Cit. por MARTMS, Júlio de Sousa - Levantamento cullu,ul. Exernplos e stigestões. S.I.: Livraria 

Estante Editora, 1987, p. 15. 
' Cf. HERSKOVITS, Melville J. -A>~lropologia cultural. Mart an /tis workc, tomo 1. São Paulo: Editora 
Mestre Jou, 1973 (Ir ed. 1948), p. 33. 
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mais que um fenómeno biológico. Abrange todos os elementos existentes na 
maturidade do homem, dotação que adquiriu de seu gmpo por aprendizagem 
consciente, ou, em nível um pouco diverso, por um processo de condicionamen- 
to; técnicas de vários géneros, instituições sociais ou outras, crenças, e modos 
padronizados de conduti. 

Contra esta perspectiva de contornos genéricos er$ie-se, de algum modo, a 
definição de Muckohn (195 1) citada por Geert Hofstede : 

Culture consists in patiemed ways of thinking, feeling and reacting, acquired 
and transmitted mainly by symbols, constituting the distinctive achievements 
of human groups, including their embodiments in artifacts, the essencial core of 
culture consists of traditional [i.e. historically derived and selected] ideas and 
specially attached values. 

Uma definição demasiado centrada nos aspectos mentais e cognitivos da 
produção cultural a que o malogrado informático Henrique Marcelino se colou para 
defender a tese de que a emergente sociedade da Era da Informação carece, a fim 
de ser viável, de uma diversidade cultural, da mesma forma que a Era Industrial 
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precisou de homogeneidade . 

Mas é precisamente por causa da reclamada diversidade cultural que opta- 
mos por sublinhar, de forma ampla e aberta, a importância da acção humana na 
"construção" da cultura. E ela basta-nos para se introduzir aqui e agora o outro 
termo inseparável do binómio em jogo: a informação. Ela entradespojada, porém, 
da "carga" denotativa extensa que levou, por exemplo, Tom Stonier a equipará-la a 
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uma "propriedade básica do universo tal como a energia" , radicando nesta pers- 
pectiva a tendência actual para se associar o conceito de informação com o de 
entropia, que remete, por sua vez, para a famosa segunda lei da termodinâmica: "a 
entropia do Universo tende a aumentar" (ou seja, o grau de desordem ou 

9 
indiferenciação do Universo tende a aumentar) . Uma associação que combina "mun- 

' Cf. Ibidem, p. 34. 
Ver HOFSTEDE, Geert - Cultures consequencees, Sage, 1992, p. 11 e ss 

i M.ARCI:LINO, Ilenrique Cul1ur;il Jiversity. Cultural iiniqiieriesr. C(ider,io.s'le <;c.vlio~/o.s Ecre»i<i.s 
rlu l~,tiir,,i<icio Hc,,r,ai<e .Ili~r.celi~i<> (Insiirutu de Iiitonnbiic~. \linistcrio das Fin~ncasi. Li,bu3. S . ,. 
povembro 1999), p. 23. 

Cf. STONIER, Tom - Towards a new theory of infomation. Journal of htforn~afio~z Science, 17 
$1991) 257-263. 

Ver CARVALHO, Joaquim Ramos de - O Social emergente. Sistemas adaptáveis complexos e 
interpretação histórica. Revista deHistória das Ideias, Coimbra, 20 (1999), 633-637. 



dos" diferentes - a entropia aplica-se ao físico, enquanto o conceito deinforma- 
ção ocupa, segundo Joaquim Ramos de Carvalho, um lugar central em todas as 
abordagens formais dos fenómenos da vida e do social, desde a molécula do ADN 
a especificidade cultural dos seres humanos. E neste plano, abrangente e redutor, 
toma-se possível defini-la como tudo o que reduz a nossa incerteza sobre algo: 
"Sempre que um detertninado acontecimento tem vários desenlaces possíveis, 
como, por exemplo, lançar uma moeda ao a?; "infornzação" é aquilo que ne- 
cessitamos para saber qual dos desenlaces de facto ocorreu. Um desenvolvi- 
mento fundamental deste conceito foi a sua quantzjkação nos anos 40 por 
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Claude Shanon, o fundador da moderna teoria da informação" . 

Por muito sugestivas e operatórias que estas analogias pareçam, recusamos, 
por prudência e gradualismo epistérnico, postular a universalização do fenómenol 
processo informacional, o que implicaria, seta1 fizessemos, aceitar como óbvias as 
posições de Stonier e de Ramos de Carvalho. Preferimos, ao invés, deixar de lado 
a associação com a entropia e ainda o campo biológico e genético paraincidirmos 
apenas sobre o "reino animal" com destaque para a espécie humana, designando 
por informação social o conjunto estruturado de representações codificadas (sím- 
bolos, significantes) socialmente contextualizadas e passíveis de serem registadas 
num qualquer suporte material (pyyel, filme, disco magnético, etc.) elou comunicadas 
em tempos e espaços diferentes . 

A definição proposta situa claramente a informação entre a dimensão 
psicossomática do ser humano (onde se inscrevem o conhecimento, a inteligência, a 
memória, as emoções, etc.) e a comu~icação social, ao mesmo tempo que realça o 
papel do código (a língua, os gestos, os núineros, as imagens ...) como elemento 
constitutivo essencial. As representações mentais e afectivas carecem de uin códi- 
go passível de ser perpetuado pelo registo num suporte material externo e 
transmissível em tempos e espaços diversos. O código pode, pois, ser falado, mas 
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consolida-se e intensifica-se se for escrito . E ao assumir esta ou outra forma soci- 

I @  
Cf, Ibidem, p. 631. 

'I Definição inseridanum texto sobre a Ciência da Informação, suas questões epistemológicas e implicações 
formativas, que esti  a ser produzido por um grupo informal constituído a convite do Curso de 
Especialização em Ciências Documentais da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e formado 
pelos seguintes elementos: Femanda Ribeiro, Elisa Cerveira, João Leite, Anablea Lapa, Maria Manuel 
iorges, João Álvaro Carvalho e Armando Malheiro da Silva. 

E óbvia a evocação da língua natural definida no respectivo verbete da Nova E~zciclopédia Larousse 
como "um sistenza feclzado cujas iasar2idades se define??? umas e ~ n  rrlação às oirtras; trata-se, por co?zsegiii1r2te, 
de zoni código, de ur~ia organização virtual, ciija rrtilização co>zcretapoisrijeitos falatztes constitui a fala" 



almente contextualizada e partilhada o código integra o sentido mais lato de cultura. 
Eis-nos perante o ponto óbvio e fecundo da intersecção dos dois nonzos: a 

informação tal como a definimos é facilmente subsumidapela noção antropológica 
e etnográfica de cultura, sendo certo que esta existe e reproduz-se intelectualmente 
por intermédio de um caudal ilimitado de informação 

Mas esta inconto~mável intersecção não legitima que se apaguem diferenças e 
distinções elementares, embora se assistacoin excessivakequência a"cultura1'ização" 
e a patrimonialização do fenómeno e processo informacionais. Se a cultura não é 
irredutível a uma narrativa mitica, auin texto literário, a uma "estória" ou a uma 
cantiga porque compreende também o artefacto tecnológico, os ritos de passagem 
ou ainda as práticas sócio-económicas e políticas mais diversas, tal irredutibilidade 
permite precisar os limites da especificidade informacional. Especificidade jánitida- 
mente preconizada por Harold Borko, em 1968, ao reproduzir com significativos 
"retoques" a definição de N?forrnation science formulada por ocasião das confe- 
rências do Georgia Institute of Teclmology, realizadas em Outubro de 196 1 e Abril 
de 1962'~: 

É a disciplina que investiga as  propriedades e comportamento da informa- 
ção, as forças que regem o fluxo informacional e o sentido d o  processamento de  
infonnação com vista a um máximo de  acessibilidade e uso. Diz, assim, respeito 
a um coipus  de  conhecimento sobre a origem, colecção, organização, 
armazenameuto, recuperação, interpretação, transmissão, transfoniiação e uso 
da informação. Isto iiiclui a investigação da informação tanto em sisteinas natu- 
rais, como artificiais, o uso de  códigos para uma efeciente transmissão de  men- 
sagens e o estudo dos modos e técnicas de processamento de  inforinação tais 

(vol. 14. Lisboa: Circulo de Leitores1996, p. 4231). A llngua é assini um produto social (e cultural), 
enquanto a fala um acto de vontade e de inteligência que representa a componente individual da linguagem. 
E esta tem sido encarada, sobretudo por linguistas e psicolinguistas, como a faculdade litimana de raiz 
iiiental que articula, por exemplo, os sons vocais quaisquer que eles sejam com "s ig>z~f icoçÕespe~ '~~~o~~e~~fe~ 
2 nossa vida »te>ltal, deter?~ri>~o,ido a nderêticio essciicial do pei1savzcrito às pa1avi.a~ de que tios fala 
HoenigsivalP (Cf. CAMARA JUNIOR, J. Mattoso -Pi.i,icípios de li,rgitisfica geral. Cortio Nitrodi~ção 
aos Estudos Stperiores da Li~igiia Porfttgi~esn. Rio de Janeiro: Livraria Académica, 1970, p. 23). Nesta 
acepção subsiste uma subtil, inas perceptível distância semântica entre linguagem e informaç50, achando- 
se esta inevitavelmente confundida com discurso, quer como dcsenvolvirnento oratório, escrito ou de 
outro tipo acerca de determinado tema, quer como conjunto de manisfestações verbais, orais ou escritas, 
significativas de uma ideologia ou de um estado das mentalidades numa época, num quadro cultural e 
civilizacional especifico, etc. 
l i  

Definição incluida em SHERA, Jesse H.; CLEVELAND, Donald B. - History and foundations of 
information science. Aii~iiial Revieiv ofIffonaa1io11 Science arid Tecl~i~ology. Washington. 12 (1977) p. 
265. 



como computadores e os respectivos sistemas de programação. Trata-se de 
uma ciência interdisciplinar derivada de e relacionada com os seguintes campos: 
matemática, lógica, linguística, psicologia, tecnologia computacional, operações 
de pesquisa/üusca, artes gráficas, comunicações, biblioteconomia, gestão e 
outros campos similares. Possui, por fim, uma componente de ciência pura na 
medida em que explora o tema sem olhar às suas aplicações práticas e uma 
componente de  ciência aplicada que desenvolve serviços e produtos. A 
biblioteconomia e o documentalismo constituíam, por isso, aspectos aplicados 
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da ciência da informação . 

Mais do que uma definição Borko traçou um programa científico que, volvi- 
das três décadas, continua actual e em plena realização com inevitáveis efeitos 
epistemológicos, de que destacamos: 

a) delimitar a informação enquanto fenómeno e processo, distinguin- 
do-a do campo cultural, sem dúvida correlativo, tydo  ficado, contu- 
do, por enumerar as suas propriedades distintivas ; 

b) articular disciplinas até ai dispersas e afastadas como a 
biblioteconornia, o documentalismo, amatemática, a lógica, a linguisti- 
ca, apsicologia, a tecnologia computacional e comunicações, a gestão 
e outras, apesar de ter sido deliberadamente esquecida a arquivística; 

c) superar práticas saturadas de empirismo e de senso comum através 
da construção de um conhecimento científico simultaneamente teórico 
e aplicado; e 

d) desvalorizar o primado do suporte "enganador dos sentidos" e da 
razão, o que equivale a distinguir na documentação o componente 
substancial - a informação - do componente acessório - o supor- 
te. 

I 4  
Tradução livre do inglês a partir de citação de FROEHLICH, Thomas J. - Challenges to cumculum 

development in Information Science. In Congresso Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e 
Docurnentalistas. vol. I .  Porto, 1985 - A  Infor>nação em tempo de rntidnrrça: actas. Porto: BAD, 1985, 
v01,2, p. 488. 
$5 

Consideramos cnicial o esforço feito no sentido de precisar as propriedades da informação não enumeradas 
nor Borko e nor nenhum autor até hoie. No citado estudo sobre Ciência da Informação em ~re~aração os r~ ~~A . .  . 
seus autores apontam, de forma ainda exploratória e passível de ajustamento e rectificação, as seguintes 
propriedades: a estmturação pela acção humana e social; a integração dinâmica; a pregnância; a quantificação 
ou matematização; areprodutividade ilimitada; e a rransmissibilidade. 
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A (re)descoberta do primado da informação abanou profundamente as ba- 
ses teóricas daquilo a que José López Yepes e seus discípulos insistem em chamar 
"Ciência da Documentação" e conduziu as nossas reflexões a um ponto de 
transdisciplinaridade sem retomo, onde Biblioteconomia, Arquivistica e Informática 
de Gestão se mesclam formando o corpus teórico-prático da infortnation science. 
Mas a simbiose transdisciplinar se é certo que gera unidade, também não exclui 
necessariamente apluralidade de relações interdisciplinares com ciências situadas a 
montante e a juzante do fenómenolprocesso informacional. Acresce ainda ser pos- 
sível distinguir no núcleo duro da information science três linhas nítidas de espe- 
cialização ou aplicação - a biblioteconómica, a arquivística e a informática. Todas 
elas unidas pelo mesmo denominador comum e diferenciadas por prismas sistémicos 
diversos, bem como pela resposta a problemas práticos específicos. 

Através, por exemplo, da teoria dos sistemas tem sido possível pensar a 
realidade natural, humana e social em moldes diferentes do "clássico", porque 
tendencialmente holísticos. E a informação pode também ser encarada 

Os autores de Arquivistica. Teoria eprática de uma ciência da informa- 
ção serviram-se de uma adapatação ligeira da teoria geral dos sistemas e, em par- 
ticular, do esquema metodológico binário segundo o qual há sistemas abertos e 
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fechados . Àqueles associaram a Biblioteca enquanto serviço, criado e alimentado 
pelo mercado livreiro intermediário entre o autorlprodutor de informação e o públi- 
co consumidor do mesmo produto; e na categoria de sistema (semi)fechado incluí- 
ramo Arquivo enquanto conjunto orgânico de documentos produzidos por uma 
entidade pública .- ou privada, colectiva ou singular. Tal como a chamda "escola" 
canadiana", também os autores de Arquivistica preconizam o arquivo total e 
sistétnico, indo, porém, mais longe ao deixarem cair a noção oitocentista de fundo 
(surgida em 1841) por ser demasiado datada e obsoleta. Substituiram-napelano- 
ção de sistema, tida por mais ajustada ao fenómeno da informação social e defini- 

16 
Os fechados são aqueles cujas variáveis são endógenas e cujas leis são de tipo absoluto; o seu 

comportamento não está sujeito a nenhuma espécie de influência que emane de variáveis externas. Os 
sistemas abertos singularizam-se pelo facto denenhum aspecto do seu comportamento se achar determinado 
estritamente a partir de dentro. Cf. SILVA, Armando Malheiro da, RIBEIRO, Fernanda, RAMOS, Júlio 
e REAL, Manuel Luis -Arguivisfica, ob. cit., P. 42. E para uma visão global e aprofundada da teoria e 
do pensamento sistémico ver MELLA, Piero -Dai Sistemi alpensiero sisteinico:per capire i sistemi e 
gefisare c011 i sistemi. Milano: Franco Agneli, 1997. 

Ver, sobretudo, ROUSSEAU, Jean-Yves; COUTURE, Caro1 - Os Fundame>itos da disciplina 
arquivislica. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1998. 



da, genericamente, como o conjunto de elementos identificáveis, interdependentes 
18 

por um feixe de relações e que se perfilam dentro de uma fronteira . Ao pensarem 
o Arquivo como um sistema (semi-)fechado (orgânico-funcional) de informação 
tiveram, forçosamente, de redefhir a Arquivística como a ciência que estuda a di- 
mensão sistémica do arquivo, o que equivale a fixá-lo como uma unidade formada 
por factores básicos e indissociáveis, a saber: 

Arquivo é um sistema (semi-)fechado de informação social materializado em 
qualquer tipo de suporte, configurado por dois factores essenciais - a natureza 
orgânica (estrutura) e a natureza funcional (serviçoluso) - a que se associa um 
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terceiro - a memória - imbricado nos anteriores . 

Redesenhado o objecto teve de ser tambémredesenhada arespectiva disci- 
plina, passando a Arquivistica a ser "tlma ciência da inforinação social, qtte es- 
tuda os arquivos (sistemas de informação (semi-)fechados), quer na sua 
estruturação interna e na sua dinâmica própria, quer na interacção com os 
outros sistemas correlativos que coexistem no contexto envolvente" 20. Uma 
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ciência que estuda o arquivo através de um método quadripolar , o mesmo, aliás, 
aplicável a inforination science. A existência de um método tomou, obviamente, 
imperativa a caracterização interna do Arquivo tendo em conta o papel dos facto- 
res indicados: unicelular e pluricelular quanto a estrutura; e centralizado e descen- 
tralizado quanto à funçãolserviço. Activo ou desactivado conforme esteja ou não 
em funcionamento a entidade produtora/receptora de informação. E especializado 
ou "centro de arquivos" foi o termo escolhido para designar todo o sistemapluricelular 
criado especialmente para incorporar, salvaguardar e divulgar qualquer arquivo 
desactivado ou aindapara incorporar informa$ão sem interesse administrativo pro- 
veniente de organismos em plena actividade2-. 

Estamos perante um quadro conceptual e epistemológico que exige, para 
ficar claro e compreensível, uma sinopse retrospectiva por meio da qual seja possi- 
vel acompanhar a génese e evolução do Arquivo e a metamorfose de uma práxis 
em teoria. 

I 8  

19 
Cf. MOLINA CAMPOS, Enrique - Teoria de lu biblioteconor~~iu. Granada: Universidad, 1995, p. 15. 
Cf. SILVA, Armando Malheiro da, RIBEIRO, Femands, RAMOS, Júlio e REAL, Manuel Luis - 

Arqirivistica, ob. cit., p. 214. 
10 

i, 
Cf. Ibidem, p. 214. 

22 
Ver Ibidem, p. 217-226. 
Ver Ibidcm, p. 215-217. 



2. Sistema de Informação-Arquivo e Memória Oral 

A origem dos Arquivos, entendidos na acepção natural de conjunto orgânico 
de informação social, confunde-se com o próprio surgimento da escrita, o que 
demonstra a ideia de que eles sempre foram encarados como bases e veículos de 
informação. 

Os primeiros Arquivos reunein já ingredientes que se tornaram clássicos e 
hoje são ainda assumidos pela disciplina Arquivistica: estrutura orgânica coerente, 
em correspondência com as funções e com a actividade das entidades produtoras; 
regras de controlo e matriz diplomática eficazes, como fonna de garantir a identida- 
de e a autenticidade dos documentos; valor como testemunho e como instrumento 

A prática das civilizações pré-clássicas assentava já em princípios intuitiva- 
mente assumidos. O desenvolvimento da administração e da juispiudência, bem - - 
como a afirmação da cultura greco-latina, permitiram avanços muito significativos 
no domínio da organização arquivistica. 

Na transição do Mundo Antigo para a Idade Média deu-se a cristalização - 
do conceito e a vulgarização do termo Avquivo. Foi então que se começou a tomar 
consciência das diferenças que o separam de outros sistemas de informação, como . 
o das Bibliotecas e dos Museus (sistemas abertos). 

Desde muito cedo, a instabilidade política e social levou ainutilação e à trans- 
ferência de Arquivos, cotlduzindo a uma quebra da estrutura sistémica original. A - 

migração de Arquivos deu-se, em parte, pelo reconhecimento da sua importância 
estratégica. como meio de informação e como um produto/recurso das sociedades. 

v .  

Uma perspectiva mais abrangente foi, aos poucos, surgindo a respeito do 
papel que os Arquivos representam na sociedade. Num mosteiro pomiguês anteri- 
ora nacionalidade, o seu Arquivo já era expressamente considerado fundamental 
para a "memória" dos vindouros. É o chamado "valor secundário" dos documentos 
a afirmar-se. 

O nosso grande vazio de conhecimentos sobre o processo arquivístico até 
quase a época moderna resulta da pouca resistência dos suportes documentais 
utilizados (como o papiro) e da usura do tempo. Os mais importantes Arquivos 
foram completamente destruídos ou desarticulados, restando poucas notícias a seu 
respeito. 

A evolução do sistema administrativo contribuiu também para a instabilidade 
dos Arquivos. No século XIV voltam a desenvolver-se os Arquivos da administra- 



ção e, nas grandes cortes europeias, assistiu-se à nomeação de arquivistas oficiais, 
incumbidos de organizar inventários, garantir a autenticidade dos documentos.e 
elaborar as "memórias" dos seus patronos. 

A experiência dos Estados Peninsulares demonstra existir um processo 
evolutivo, sem sobressaltos, da Idade Média para a Época Moderna. O projecto 
de modernização da Torre do Tombo, durante os séculos XV-XVI, constituiu um 
elemento chave para entender a reforma levada a cabo por Filipe I1 no Arquivo 
Geral de Simancas. 

O trabalho nos Arquivos passou a assentar em normas escritas, que contri- 
buíam para a organização do saber. E no século XVII apareceram já diversos 
manuais, portadores de uma concepção jurídica da realidade arquivística. Alguns 
dos seus autores chegaram mesmo ao excesso de não considerarem como Arquivo 
qualquer acervo de origem privada. A este princípio redutor contrapor-se-á o 
movimento iluminista, que suscitou a intensificação da procura dos Arquivos, exclu- 
sivamente em função do chamado "valor secundário" dos documentos. 

Uma das consequências desta nova curiosidade pelos Arquivos foi o desvio 
aberrante das classificações metódicas, de base intelectual, que deixaram até hoje 
uma marca profunda, sobretudo, na Arquivistica francesa e suas emulações, e a 
preferência pela ordenação cronológica dos documentos, sem atender ao seu con- 
texto. Na área administrativa surgiram, contudo, algumas propostas isoladas sobre 
matérias que iriam dar corpo à disciplina: classificação dos acervos por departa- 
mentos de origem (1622), a organização de incorporações trienais (1720) e a se- 
lecção por amostragem (1777). 

Com a Revolução Francesa formalizou-se, pela pnmeira vez, o propósito de 
liberalização do acesso dos Arquivos à generalidade dapopulação. É um princípio 
que levará o seu tempo a consolidar-se, mas toma-se significativo o facto de o 
Arauivo Central do Estado ser entendido como o Arquivo da Nação. A criação 
de um orgão nacional, especificadamente vocacionado para a superintendência dos 
Arauivos. foi outro imuortante contributo da Revolu~ão Francesa. 

A política "concentracionista" do novo regime teve, porém, consequências 
desastrosas ao promover incorporações em massa, às quais se sucedeu uma 
reordenação metódica dos documentos, a partir de classificações anti-naturais que 
adulteraram a sua orgânica original. 

A desorganização instaurada pelas reclassificações provocou um inevitável 
alarme e fez com que o governo fiancês, em 1841, emitisse uma circular para repor 
a ordem nos Arquivos departamentais e comunais. Pela pnmeira vez, se consagrou, 



a título oficial, o "princípio do respeito pelos fundos", o qual tem sido considerado 
como o fundamento clássico dahuivística. No entanto, os resultados não foram 
de início tão efectivos como seria de supor, dado que veio a ser adoptada uma 
solução híbrida: &'fundon era considerado uma entidade indivisivel, mas a sua or- 
dem interna ficava sujeita acritérios alheios àrespectiva organicidade natural. 

A constatação desta incongruência levou a que em 1867, em Itália, se pro- 
pusesse a adapatação daquele princípio de acordo com o chamado "método histó- 
rico". Era, assim, defendido, também, o respeito pela ordem original, ou seja, a 
preservação dos critérios organizativos praticados pela entidade produtora. 

O século XIX caracterizou-se pela ocorrência de novas deturpações sobre a 
função dos Arquivos e os respectivos critérios de organização. Por influência 
conjugada das correntes positivista e historicista, os Arquivos irão ser relegados 
para uma posição insirumental relativamente à Paleografia e ê Diplomática, trans- 
formando-se a Arquivística também numa disciplina auxiliar da História. Os Arqui- 
vos passaram, muitas vezes, a ser geridos por homens sem formação administrati- 
va, que, activamente, provocaram a desagregação de muitos acervos documentais. 
Embora se deva reconhecer os benefícios da recolha de fontes e da produção de 
instrumentos de pesquisa, que marcaram amplamente este período, os efeitos per- 
versos são evidentes. Começou, então, a acentuar-se o primado discriminatório do 
valor dos documentos de interesse histórico e, para além disto, o desenvolvimento 
dos Arquivos destinados a incorporar esse tipo de documentos fez com que cres- 
cessem, de forma artificial, serviços especializados, cuja exclusiva função passou a 
ser a de preservar e tomar acessível a documentação que custodiam, num crescen- 
te e nocivo afastamento das administrações produtoras. 

A edição do manual holandês, em 1898, da autoria de S. Muller, 5. H. Feith 
e R. Frnin, marcou o início de um novo período, em que o predomínio da vertente 
técnica se vai a f m a r  definitivamente, libertando a teoria e a prática dos Arquivos 
da dependência directa dos paradigmas historiográficos. E não terá sido por acaso 
que, nessa época, se começou a vulgarizar o termo Arquivistica, para definir um 
campo de saber específico. 

A individualidade da disciplinanão foi, porém, logo compreendida em deter- 
minados meios ligados à aplicação das novas técnicas documentais. Em consequência 
disso, assistiu-se a diversas tentativas de aplicação, aos Arquivos, de classificações 
temáticas de estrutura decimal. A emergência dos chamados "Arquivos temáticos", 
no 1" quartel do século XX - estranha reminiscência das classificações metódicas 
de base intelectual setecentista! ...-, constituiu outro exemplo da acção negativa 



de princípios contraditórios na génese dadisciplina. 
Entre as duas Guerras, a Arquivística descritiva, desenvolvida em tomoda 

noção instrumental e incorporacionista de "fundo", começou a dar espaço a outro 
tipo de preocupações, nomeadamente ao nível da gestão de Arquivos e da coope- 
ração. O problema das eliminações tomou-se, também, um tema emergente ao 
longo deites períodos, devido ao considerável aumento da produção documental. 

Com o agravamento da situação, durante o pós-I1 Guerra Mundial, genera- 
lizou-se o princípio apodítico das "três idades do Arquivo", que pode ter tido ori- 
gem em Itália, no início do século XX, por meras razões práticas de instalação dos 
documentos. Se é certo que esta pretendida "teoria" parece apontar para uma 
cadeia relativamente inintenupta no ciclo de vida dos documentos, a verdade é que 
gerou um efeito perverso, ao levar à criação de serviços e de depósitos a maior 
parte das vezes desarticulados entre si, provocando, assim, distorsões contra-nantra 
em unidades sistémicas que, desde há milénios, possuiam uma sólida coerência 
interna. 

O chamado "pré-Arquivo", por exemplo, é uma eloquente prova da confu- 
são que se instalou na conceptualização operatória de Arquivo, reflectindo, perante 
a documentação arquivística, uma atitude estática, subsidiária do positivismo histó- 
rico e algo "elitista". 

Nos Estados Unidos da América, por razões de ordem pragmática, apare- 
ceu o conceito operatório de "record group" e a actividade profissional do "record 
management". Em tal quadro "institucionalizante", a gestão documental começou a 
afirmar-se como nova área disciplinar, num estreito vinculo com a Administração, 
num certo repúdio pela "Arquivística, disciplina histórica" e num perigoso corte 
epistemológico entre diacronia e sincronia da informação social. 

O nascimento do Conselho Internacional de Arquivos (C.I.A.), em 1950, 
permitiu uin debate mais alargado sobre os fundamentos da disciplina. A separação 
que se estabeleceu entre uecords e archives, sobretudo na tradição cultural anglo- 
saxónica, acabou por gerar, forçosamente, novas preocupações de índole teórica. 

Embora sem consequências imediatas, em 1961, foi intuída, por Aurélio 
Tanodi, a necessidade de definir o objecto e o método da "Arquivologia", sendo 
este o termo por ele usado preferencialmente para significar a elevação possível ou 
parcial à categoria de ciência. 

Os anos 70, por seu turno, deram lugar a importantes contribuições para o 
aprofundamento de matérias teóricas com especial ênfase na promoção científica 
da disciplina. Estiveram, neste caso, diversos ensaios sobre anoção de "fundo", a 



recuperação da perspectiva integradora do conceito de Arquivo e a emergência de 
novas preocupações sobre o papel da informação no contexto dos Arquivos. 

No seio da Arquivistica anglo-saxónica surgiram, também, sinais de alguma 
contestação dos critérios que tinham levado à dicotomia entre "records" e "archives". 

A partir dos anos 80 anova revolução tecnológica e social em marcha, ilus- - 
trada pela vertiginosa evolução que está a ocorrer, sobretudo, no domínio do audio- 
visual e da telemática, forçou a emergência de uma situação transitória, anunciadora - 
de um novo ciclo, concretamente para aquelas disciplinas, como a Arquivística, 
relacionadas com o fenóineno social da informação. 

A percepção do impasse e do salto epistemológico, que afectam, hoje, o 
conhecimento empirico construído em torno de tal fenómeno, não é ainda partiiha- 
da por muitos "cientistas da informação", porque não é ainda muito nítida a funda- 
mentação epistemológica das suas respectivas ciências e, em especial, das até ago- 
ra chamadas "ciências documentais". Devem estas pautar-se por parâmetros do 
"objectivismo científico", típico da muito contestada "ciência moderna, galilaica e 
cartesiana"? Ou, pelo contrário, devem aderir abertamente à mairiz de cientificidade 
ininimal ou imprecisa, própria das ciências sociais e humanas? Haverá meio termo 
entre pardigmas tão extremos? 

A complexidade da problemática, assim levemente traçada, torna mais natu- 
ral e imediata a tendência para prosseguir na via do empirismo eclético, todo volta- 
do para a integração das novidades tencológicas no "velho" quadro da prática 
funcional de classificação, ordenação, representação descritiva (ainda e sempre 
balizada pelos limites formais da noção de "fundo"), armazenamento e difusão de 
informação escrita. No entanto, esta não é e não poderá ser por muito mais tempo 
a solução que urge "agarrar", pela simples razão de que ela se reduz a um paliativo 
perverso, incapaz de romper com o impasse teórico existente, aumentando-o peri- 
gosamente. 

É, por isso, que estainos numa crucial tensão dialéctica, que não pode ser 
ignorada e muito menos torneada. 

A par dos progressos da Arquivistica descritiva, mais próxima da Aáminis- 
tração, entre os quais merecem destaque o contributo dos colegas espanhóis e os 
avanços do C.I.A. no campo da normalização. temos assistido, nos últimos anos. 
ao aparecimento de artigos avulsos nas revistas da especialidade, que elegem como 
tema central a fonnulação de um corpo teórico animado por "novas" bases cienti- 
ficas e que ousam delinear, ainda muito vagamente, os contornos de um saber 
arquivistico situado numa "zona" fluida, a que alguns autores já chamaram de "era 



post-costudial". 
Não são, porém, contraditórios estes dois diferentes e actuais "sentidos" que 

a Arquivística está a trilhar. Eles podem opor-se, é certo, se os quisemos 
"cartografar" e praticar em oposição diametral, mas eles podem e devem ser com- 
plementares se os pensarmos em síntese, isto é, se os reunirmos ou articularmos 
num sentido novo. Mas como fazê-lo? 

A tentativa de resposta a pergunta formulada foi esboçada noutro espaço 
23 

discursivo , de onde, aliás, extraimos a panorâmica traçada sobre a génese e evo- 
lução do Arquivo. Aqui interessa-nos, sobretudo, apresentá-lo dentro da noção 

24 
operatória de sistema de informação (semi-fechado) e alargá-lo a um campo 
de pesquisa e de reflexão gosseiramente preenchido pela História como se infere 
da expressão "história oral", mais comum que "inquérito oral" de uso acentuada- 
mente sociológico, antropológico e etnográfico. Mas não há regra sem excepção e, 
por isso, vem a propósito destacar, à guisa de enquadramento da nossa própria 
posição teórica, o abreviado contributo do historiador Vincent Milliot sobre 
L'enquête oral para o Guide de I'histoire Locale de Alain Croix e Didier 

25 
Guyvarc'h . 

3. Da natureza do registo oral 

Vincent Milliot começa por acentuar que o inquérito oral surgiu como meio 
de se conceder apalavra aos excluídos e silenciados da História, Para tanto foi 
preciso esperar pelas condições tecnológicas e pela conveniência metodológica 
para serem suscitados esses testemunhos e brotar, assiin, "une nouvelle archive 

26 
au cavactère partictllier" . Arquivo esse nascido fora do habitual âmbito 
institucional. Nascido do diálogo entre o historiador e a sua testemunha, o que se, 
por um lado, aproxima o sujeito da quesquisa da fonte necessária ao estudo do 
objecto pesquisado, não fornece, por outro, garantias de maior autenticidade ou 
maior adequação a realidade. Os depoimentos orais são, pelo contrário, facilmente 
armadilhados numa espessa teia que é preciso saber evitar ou minorar nos seus 
efeitos hermenêuticos através de um conjunto de regras simples que assegurem ao 
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Ver Ibidem, p. 203-237. 

?I 
Cf. Ibidem, p. 214. 
Ver CROIX, Alain e GUYVAR'CH, Didier (dir.) - Giiide de I'liistoirr locale. Faisons notre histoire. 

Paris: Éditions du Seuil, 1990, p. 129-140. 
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Cf. Ibidein, p. 129. 
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inquérito oral a sua "qualité de véritable sozlrce historique" . 

E indiscutível, ainda segundo Milliot, autilidade do inquérito oral, particular- 
mente notória quando é profundo e vasto o "silêncio" dos Arquivos oficiais, quando 
a pesquisa incide e penetra em zonas sem luz, ou seja, em temáticas e situações de 
aue não ficou rasto escrito conhecido como tantas vezes sucede ao nível da vivência 
do quotidiano ou não convinha tão pouco que ficasse lembrança comprometedora 
e incómoda. No entanto, o testemunho oral desligado de todo o suporte institucional - 
não é mais verdadeiro. nem mais espontâneo porque o indivíduo ou a colectividade - - 
a qual ele pertence podem esquecer ou reinterpretar as suas vivências passadas. 
Dai anrecaucão metódica do historiador de pôr em confronto as lições da chama- 
da "história acontecimental ou institucional" com os elementos fornecidos pelo in- 
quérito oral. 

Ao invés, porém, dos Arquivos sonoros e audiovisnais nascidos e alimenta- 
dos por entidades desenvolvidas ao longo do séc. XX, como as Estações de Rá- 
dio, os Estúdios de Cinema e os Canais de Televisão, o inquérito oral remete para 
um contexto orgânico diferente. Vicent Milliot, na linha, aliás, da perspectiva - - - 

arquivistica francesa, parece negar-lhe organicidade, acentuando apenas que é o 
historiador, o sociólogo ou o antropólogo quemmodela o inquérito em função das 
auestões formuladas. 

Temos, assim, uma fonte construida progressivamente através de uma pre- 
oaracão aue deve ser cuidadosa e uma reflexão crítica conduzida antes de mais por 
. > L  

quem coloca as questões. A tarefa está longe de ser fácil e exige atributos pessoais 
que nem todos os investigadores possuem na dose adequada: é preciso saber escu- 
tar, saber suscitar uma confiança propicia e estimular a memória do interlocutor. 
Estes atributos articluam-se, naturalmente, com o trabalho preparatório da entre- - - 
vista e isso é por demais evidente na ligação que tem de existir entre a capacidade 
de saber escutar e o resneito do entrevistador pelos seus informadores ou entrevis- 
tados: "cela implique - recomendaMilliot - d'assumer clairement sa dzfférence, 
de nepas imnposer ses cadres depensée otc ses valeurs au mépris de c e m  qu ó n  
interroge; cela exige aussi une connaissance partielle des sujets qui seront 
abovdés au cours de l'entretien afin de faire la preuve de l'intérêt que l'on 
prend à ce travail, de mieux stimuler l'interlocute~lr et ainsi de contrôler après 
coup lu valeur de ses afirmations. Ce respect, qui est un peut l'art de savoir 
écoutel; trouveplus tard, lors de Ia conduite de l'entretien, sa traduction dans 

21 
Cf. Ibidem, p. 130. 



,, 28 lafaculté de l'enquêteuu à rlepas brusqueu le rythme dz~ témoignage . E se 
este aspectio é essencial.não o é menos a elaboração meticulosa do questionário ou 
do guião da entrevista, devendo ser seguida uma via média que permita camlar o 
diálogo sem impedir o informador de dar largas a eventuais iniciativas ou evocações 
não previstasA' 

O ciiiiiado posto na prepariiç50 ii'ão L: intlifcrcnte da qualidade dos ~ej~i l ta-  
dos, coiiio iitiiibViii iião 2 iriocenie a escollia dos locais, oii seja, uni opciario ciitrc- 
vistado iio espaço onde traballio~i, esteja oii iiSo dcsactivado, +jii(la-o n eiiriq~icccr 
o seli tzstein~inlio verbal corii a iiieinória visiial estimulada por aquele lugar especi- - 
fico e o mesmo sucede com um membro de determinada família ou parente de 
alguma personalidade ilustre entrevistada na "casa-mãe" rodeado de relíquias e 
recordações ... Por fim, importa aindareferir que o inquérito oral implica cada vez 
mais o registo sonoro embandamagnética e até em vídeo, substituindo com óbvia 
vantagem o registo escrito em papel da informação carreada, mas a presença do 
gravador por mais pequeno e discreto que seja intimida e há interlocutores contrá- 
rios ao seu uso por recearem as utilizações futuras do testemunho gravado. E se tal 
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suceder resta apenas aceitar a vontade do entrevistado . 

Sobic a csploraçãu "(10 dociiiiitnio oral" - expressão empreçiie por Millioi 
h i  regras c proccdiinciitos n~crodológicos cliie iutcrcssani ao Iiistori~idor, ao 

. . 
sociólogo ou :iu cstlidioso <h ciiltlira poplilai; inas .;;o irrelcvniites para o arqiiivista 
oii especialisin da iniòiinaçào. E iiiais ainda: as inotlcm:isrcndCncias Iiisti>iio~rificas 
não podem determinar a orientação e as opções do trabalho arquivístico ao contrá- 
no do que continua a ser aceite por muitos arquivistas, postos perante um incómo- 
do paradoxo: embora defendam a autonomia disciplinar e técnica da Arquivística, 
aceitam que o objectivo principal do Arquivo (Serviços de) é disponibilizar a infor- 
mação, designadamente, aos historiadores, ficando, assim, reféns da História! ... 
IR 

29 
Cf. Ibidem, p. 132. 
Vincent Milliot sugere, em concreto, que o questionário deverá conduzir das questões mais amplas às 

mais precisas no ritmo corrente da conversa, ganhando com isso uma maior confiança i mcdida que o 
inquérito progride: "Les dei>in>rdes -prossegue o autor-doivent tetiirconipte à I'avn>ice des réticerices 
etdesgêires queporrrmif ~oicorrfirrle fénzoi>i face à fel 011 ~elsr~jct délicat; les riiofs frop diargés de valarr 
doiveiit ninsi ê t x  évités, 11cs refils de rncoiitei. ~espectés. Le but de I%istoi.ia» 'estpns ici de j~rger rirais 
de coinprendre e! c 'est airisi qri 'i1 doifjustijier rtiie evéntirelle iilsisfance. Pnrfii. de détnils i r~~ig i~ i ja i i l~ ,  
espace>. les yitcsfio>is setzsibles et, air norireiit de I'e.xploitaliorr de Ia bniide, croiso. Ies iirdices épars que 
1 'ori aprt obrorii.pn.,~ictpnifois de corrloiirirer. ces obsiacles. Eii toizt étnt de cnr,se, /e queslio~i~iaire doi1 
éfre avant torrt co>içr<poargrrider des solivenirs, aider àpiucisei.te1 ori telpoi,rt de Ia >~lé»roiru: I'eirlrelien 
est un dialogue, iio~l ar1 irrferrogatoiir" (Cf. Ibidem, p. 133). 
10 

Cf. Ibidem, p. 134. 



Aliás, a influência historicista perpassa no "livro de bolso" Auclzívese! de Ramón 
Alberch Fugueras e José Ramón Cruz Mundet quando justificam a actual e indiscu- 
tível importância dos "nuevos documentos de archivo", neste ponto particular ino- 
vadora, sem dúvida, porquanto indicia já o primado da informação face ao suporte: 

Las nuevas corrientes historiográficas y Ia renovación experimentada en e1 
ámbito de Ia teoria archivística Iian propiciado Ia superación de1 concepto clásico 
de documento -vinculado de manera indisociable a1 papel - y han permitido 
arraigar Ia expresión "nuevos documentos de archivo" que comporta otorgar 
toda Ia consideración documental a Ias microformas, Ias producciones 
radiotelevisivas, 10s documentos audiovisuales, 10s documentos electróuicos o 
10s documentos sonoros, por citar só10 unos casos concretos. En sintesis, y de 
acuerdo con Ias couclusiones emanadas de1 XI Congreso Internacional de 
Archivos celebrado en Paris en e1 afio 1988, hay unnnimidad absoluta en consi- 
derar que en 10s últimos anõs se ha producido un cambio trascendental en e1 
tipo de soporte utilizado para Ia conservación y difusión de Ia información - 
especialmente por 10 impacto de 10s ordenadores eii Ia creación de documentos 
-, y se tiende a privilegiar Ia información más allá de1 soporte e11 que se encuentre 
impresa. Asi, por definición, un documento es a Ia vez e1 soporte material y Ia 
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información que pueda contener 

Ao arquivista, enquanto cientista da informação, o que interessa é retomar a 
questão da organicidade do registo oral e (re)fomulá-la com o rigor necessário. 
Retomar essa questão passa, desde logo, por discordar de Vincent Milliot e da 
perspectiva, aliás, comum a todos os investigadores que precisam de informação 
para pesquisar e conhecer o seu objecto específico de estudo e de conhecimento 
científico. Uma coisa é encarar a infonnação social, definida e exposta atrás, como 
"matéria-prima" e outra é tomá-la como objecto central de estudo. Ora, ao arqui- 
vista compete conhecer e disponibilizar a informação e para isso tein de situá-la 
obrigatoriamente no seu contexto organizacional e difundi-la tendo em conta as 
suas propriedades essenciais. 

Neste sentido, a informacão. mais ou menos saturada de matéria cultural, . . 
aparece aos olhos do arquivista integrada num sistema simultaneamente orgânico e 
funcional3?. Um sistema redutivel apenas ao inodelo institucional- esse o equívo- 

3 ,  
Cf. ALBERCH FUGUERAS, Ramon e CRUZ MUNDET, José Ramon -Axlrivese!Los doc~i~~io i los  

deipode>: Eipoder de ias docmrie~iios. Madrid: Alianza Editorial, 1999, p. 169. 
i 2  

Ver SILVA, Armando Malheiro da, RIBEIRO, Fernauda, RAMOS, Júlio e REAL, Manuel Luis - 
Arqirivísticn, ob. cit., p. 214-217. 



co de Milliot e até de muitos arquivistas! ... Um historiador ou um etnógrafo só 
voraue existe e exerce uma actividade (investigar, produzir estudos científicos, etc.) . . 
tem organicidade própria e nesta medida constitui muito naturalmente um sistema 
de informacão - Arquivo. Este surge não por causa do suporte ou da forma material 
do registo da informação (em papel A14 ou em formato de mapa e de planta de 
grande escla, em banda magnética, película fotográfica e de filme ou em base elec- 
trónica), mas da estrutura orgânico-funcional do produtorlcriador/receptor dessa 
mesma informação. 

Parece-nos, por isso, incorrecto falar-se de Arquivos Orais ou de Arquivos 
Fotográficos ou de Arquivos Gráficos (plantas de edificios, mapas de cidades, etc.), 
sendo, por exemplo, mais razoável o termo Cinemateca para designar Serviço de 
recolha de filmes produzidos pelos respectivos Estúdios ou cópias avulsas. Há, 
sobretudo, Arquivos surgidos no seio de entidades públicas ouprivadas, colectivas 
ou singulares. 

Posta a questão nestes termos é possível encontrar informação não escrita, 
portanto oral e audiovisual, dispersa por uma infinidade de sistema-Arquivos e até 
sistema-Bibliotecas (pessoais, privadas e públicas), devendo o arquivista, o biblio- 
tecário ou o especialista da informação proceder à criação dos mecanismos meta- 
informacionais que possibilitem cruzar referências e aceder em bloco atudo o que 
se achava disperso e, consequentemente, "oculto". 

No que respeita concretamente ao estudo da cultura popular ganha especial 
importância o Arquivo do investigador tanto amador como academicamente en- 
quadrado. A paciente recolha de canções populares levada a cabo com infinita 
paixão por Michel Giacoineti constitui uma parte do Arquivo e Biblioteca de um 
investigador e como tal devia ser encarada. E se ao lado das fitas gravadas estive- 
rem instrumentos de música e outros objectos recolhidos deve também questionar- 
se se é lógico separar as cartas e apontamentos de Giacometti, das gravações e dos 
objectos distribuindo-os por sectores artificiais e estanques - Arquivo, Biblioteca 
e Museu! ... Se é certo que um bandolim não é informação social e uma carta não 
é um livro ou um número de revista, também não é menos óbvio que a carta e o livro 
são efectivamente informação einbora modelada sistemicamente de forma diversa 
(a carta num sistema semi-fechado e o livro em sistema aberto) e que a informação 
aí existente tein elevada probabilidade de referir-se aum bandolim e a outros ob- 
jectos, integrando tudo isto um sistema mformacional e patrimonial compelxo centrado 
num eulsujeito activo produtor/recolector. 

Para além do Arquivo do investigador há outros sistemas (semi-fechados) de 



informação que devem ser acedidos por quem investigue temas de cultura popular, 
convindo através do recurso, cada vez mais fácil e mais natural, às novas tecnologias - 
digitais elaborar guias exaustivos que permitam a localização da informação disper- 
sa mas pertinente para os fins de pesquisa em vista. Entre esses sistemas altemati- - A 

vos avulta o Arquivo Municipal vocacionado não apenas para funcionar como a 
memória institucional activa e decisiva da Câmara Municipal, mas também o loctrs 
aberto a outras memórias do respectivo concelho e comunidade - o registo oral 
dos usos, costumes e tradições "danossa terra" executado por um qualquer gmpo 
ou associação de estudo e defesa do património ou no âmbito de projectos inseri- 
dos na actividade programática do Pelouro da Cultura tende inevitavelmente aper- 
tencer ao Arquivo e/ou à Biblioteca Pública Municipais não por ser oral, mas pelo 
contexto orgânico-funcional e pelos contornos sistémicos que o enformam. E po- 
demos ainda trazer à colação o caso emergente dos Arquivos das Juntas de Fre- 
guesia, potencialmente (re)convertidos em pólos locais da "rede nacional de Arqui- 
vos" com funções de apoio e, sobretudo, de recolha ou incorporação de Arquivos 
de Família, Pessoais, Confrarias e outros sedeados no espaço geográfico-adminis- 
trativo da freguesia. 

Antes de terminar, voltemos aos Arquivos institucionais radiofónicos, cine- 
matográficos e televisivos para acrescentarmos que do ponto de vista sistémico 
adoptado eles não abarcam apenas informação num só tipo de suporte (a banda 
magnética, o video, o celulóide...), integrando também a informação administrativa 
vertida em papel. Infelizmente, permanece viva a tendência para separar o "arqui- 
vo" audiovisual da documentação administrativa mais ou menos corrente, produzi- 
da, por exentplo, numa Estação de Televisão. Essa separação é um erro prático e 
funcional cometido pelos funcionários e jornalistas desse tipo de empresas, mas 
que compete aos arquivistas e aos especialistas da informação corregir mostrando 
qual a via alternativa. Uma empresa de televisão ou de radiodifusão possui uma 
estrutura complexa a que corresponde um fluxograma informacional de complexi- 
dade directamente proporcional, que importa conhecer, compreender e gerir com 
o máximo de competência e de eficácia. 



~ o t a  final... 

Entre a Arquivística e a Cultura Popular (ou "de massas") há uma diferença 
essencial que é também o elo de uma estreita complementariedade: o estudo cien- 
tífico dos sistemas (serni)fechados de informação nada tem a ver com a descrição e 
a interpretação dos artefactos, das práticas e das vivências culturais de determina- 
da comunidade, mas o conhecimento profundo e alargado desta implica necessari- 
amente o acesso esclarecido e eficaz ao máximo possível e diverso de informação. 

Há, desta forma, uma relação estreita entre domínios que importa pensar de 
um modo relaciona1 e articulado, sendo chegado, porventura, o momento oportuno 
de promover o diálogo contínuo e fecundo entre historiadores, sociólogos, antro- 
pólogos, etnógrafos, arquivistas, bibliotecários e até informáticos do sofhvaare para 
se construir uma atitude madura e inovadora relativamente a consolidação, a pre- 
servação e à profilaxia cívica da memória social. 
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