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Efistbria Local e Arqulvástica 
Dos equívocos à partilha diferenciada 

de um objecta comum* 

Arrrzanda B. Mallzeiro da Silva*": 

1. Os Arquivos ao serviqo da História 

A impossibilidade prática de fazer História sem documentos começou por 
ser reconhecida pela histonografia romântica e acabou por se tornar um princípio 
apodítico da historiografia de inspiração positivista, que se expandiu, aquém e além 
Atlântico, desde meados do séc. XIX. 

A introdução da metodologia positivista em Portugal fez-se sentir na produção 
historiográfica tanto a nível nacional, como a nível local e teve como consequência - 
imediata uma nova atitude perante os acervos documentais e os vestígios 
arqueológicos. A consulta directa de fontes manuscritas, de origem e natureza 
diversas, instituiu-se como alternativa ao uso e abuso dos tratadistas antigos e dos 
corógrafos modernos (séc. XVIII), orientando o trabalho erudito no sentido da 

+ Impõe-se aqui uma nota de apreço pelas colegas DPs Manuela Maria Faria da Cunha, Paula Cristina 
França e Maria João Lopes Calheiros de Carvalho com quem partilhamos e discutimos bastante no 
âmbito do projecto de cooperação técnica que envolveu o Arquivo Distrital de BragaRiniversidade do 
Minho e as Câmaras Municipais do distrito. Não podem também ficar esquecidos os colegas e amigos 
Drs. Manuel Real, Femanda Ribeiro e Júlio Ramos pela "aventura", conjuntamente assumida e ainda em 
curso, de (re)pensarmos a teoria e a prática da Arquivística, perspectivando-a plenamente como Ciência 
da Informação. 
"Armando B. Malheiro d a  Silva, Assistente de Investigaçio na Universidade do Minho e Docente de 
Arquivologiano Cuno deEspecialização em Ciências Documentais daFaculdadedeLetras dauniversidade 
de Coimbra. 
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busca, da salvaguarda e do tratamento do material arquivístico. 
A nível nacional não pode ser esquecida a acção, desde finais do séc. XVIII, 

da Academia Real das Ciências, nem o trabalho fundamental de João Pedro Ribeiro 
no âmbito disciplinar da Diplomática, porque estes conhibutos prepararam o terreno 
à introdução do modelo liberal e romântico defendido pelo célebre Alexandre 
Herculano, não apenas como programa historiográfico, mas também como plano 
arauivístico centrado narevalorização do Arauivo Nacional ou Geral do Reino - 
memória activa do Estado-Nação, centralizadora de todo o processo de 
incorporação documental, tendo em conta uma inevitável ênfase no valor secundário 
(histórico) dos documentos. E anível local revelou-se muito significativa, apesar de - 
pouco operante, a Portaria de 8 de Novembro de 1847 que instituia a existência de 
um livro especial designado por "Anais do Municipio", "( ...) no qual annualmente 
se consignem os acontecimentos e os factos mais importantes que ocorrerem, 
e cuja memoria seja digna de conservar-se; e bem assim as descobertas de 
riquezas, substancias e combustiveis mineraes; -o augmento ou dinzinuição 
da produção agricola, e suas causas; -a longevidade das pessoas de que houver 
noticia, com a declaração do modo de vida que tiveram, e do seu alimento 
habitual; -as acções generosas, e os nomes dos seus auctores, que mereçam 
ser transmitidos ás gerações futuras; -e finalmente, tudo quanto possa 
interessar as tradições locaes". 

Esboço incipiente de monografia local ou repositóno selectivo de factos e 
matérias "dignas de lembrança", essa Portaria sugeria que se "arquivasse" num 
"livro" informação corrente, sujeita a triagem histórica e considerada, a partir daí, 
definitiva ou perene. Trata-se, claramente, da consagração da memória escrita como 
pilar da História, arrastando consigo a "descoberta" dos velhos Cartórios do 
Município, onde a par da Carta do Fora1 manuelino, jazem livros de actas e, 
eventualmente, velhos pergaminhos. 

Lenta, mas cada vez mais decisivamente, a visitado erudito ou historiador ao 
Arquivo foi-se convertendo em ritual prévio ao labor historiográfico. Aos poucos, e 
um pouco por todo o lado, começaram a surgir exemplos concretos desta nova 
atitude: em 1866 saía no Jornal do Povo a 1" edição da Noticia Descritiva da 
Muito Nobre e Antiga Vila de Barcelos escrita por A. M. do Amara1 Ribeiro, 
com a interessante de recorrer frequentemente a dados inéditos extraídos de livros 
dos cartórios notaia1 e municipal, de treslados de escrituras e de instituições vinculares 
e ainda de correspondência oficial e particular; em 1877 era impresso nas oficinas 
da Universidade de Coimbra um opúsculo do estudioso vianense Luís Figueiredo 



da Guerra iutitulado Esboço historico. Viana do Castelo, onde se pode apreciar a 
capacidade do historiador erudito para combinar o conhecimento dos autores gregos 
e latinos, de velhas crónicas e de tratados medievais e modernos com a consulta 
directa quer de documentos epigráficos e arqueológicos, quer de documentos 
existentes em cartórios civis e eclesiásticos, públicos e privados; nesse mesmo ano 
Alberto Pimentel publicava a sua Memória sobre a História e Administração do 
Municipio de Setúbal, feita segundo a metodologia usada também pelo anterior, 
mas de que resultou obra mais rica, completa e documentalmente muito recheada; 
em 1885 e nos anos seguintes (até 1904)eram dados à estampa os 15 volumes dos 
Elernentospara a História do Municipio de Lisboa, organizados pelo arquivista 
da Câmara Municipal Eduardo Freire de Oliveira e logo convertidos em modelo de 
publicação integral de fontes; e, em 1886, Gabriel pereira começou a editar (em 
cadernos temáticos) os seus Estudos Eborenses, nos quais a pesquisa documental 
(não sistemática, mas rigorosa) surge claramente assumida como sólido pilar da 
historiografialocal. 

A estes casos ilustrativos foram-se seguindo outros e com o avançar do nosso 
século tornou-se evidente e indiscutível a dependência epistemológica da 
documentação/informação arquivística dos modelos metodológicos e hermenêuticos 
assumidos pelas escolas histonográficas. 

2. O uso perverso dos Arquivos pella Hist6ria 

Não me parece difícil mostrar como tal dependência produziu logo efeitos - 
perversos, que ensombram as relações entre Arquivística e História e se projectam, 
nomeadamente, na orgânica e evolução imediata dos Arquivos Municipais. Quem - . 

ignora, aliás, o utilitário aparecimento de Arquivos Históricos Municipais nos grandes 
e pequenos centros urbanos (Lisboa, Porto, Guimarães, Braga, Elvas ...), desligados, 
mais ou menos formalmente., da parte administrativa inerente a uma estrutura 
autárquica em progressiva complexificação burocrática e funcional? Aparecimento 
utilitário, porque determinado por razões de ordem prática, ou seja, para melhor 
organização e disponibilização daquela documentação produzida ou recolhida por 
uma Câmara Municipal (e isto é extensivo a qualquer outro tipo de instituições) em 
épocas recuadas, a fim de mais facilmente poder ser acedida por eruditos e 
investigadores, monografistas locais ou até universitários. 

A comodidade desta solução fê-la ganhar adeptos e após o 25 de Abril, 
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graças à valorização do poder autárquico com a correspondente dotação de 
competências e de meios para intervenção efectiva em vários domínios, 
designadamente no culural, assistiu-se, rompendo a custo uma prolongada negligência 
e até desprezo pelos Arquivos, a uma relativa proliferação de Arquivos Históricos, 
sobretudo na Estremadura, Ribatejo e Alto-Alentejo. E a sua actual importância 
justificou a realização, em 1993, de um Encontro de Arquivos Históricos Municipais 
em Abrantes. 

Devo, desde já, esclarecer que a operacionalidade e o bom desempenho de 
que muitos desses Serviços têm dado provas impedem qualquer tipo de crítica 
redutora. Se há críticas a fazer a este modelo +z eu penso que há efectivamente- 
só no plano teórico ou epistemológico e com uma salvaguarda constante: enquanto 
não for possível implementar as melhores soluções, mantenham-se, com rigor e 
eficácia, as possíveis. 

Mas antes de entrar na argumentação teórica que permite fundar um novo 
paradigma de relação interdisciplinar entre a Arquivística, a História e outras ciências 
sociais, impõe-se a enunciação dos efeitos negativos gerados pela excessiva 
subordinação dos Arquivos, ditos Históricos ou Definiivos, aos interesses .dos 
utilizadores, predominantemente os "artífices" tanto da micro, como da macro- 
História. 

O primeiro inconveniente consiste no inevitável afastamento e eventual 
hostilidade do jurista, do funcionário administrativo, do técnico, do gestor ou 
executivo, para quem os documentos antigos produzidos/recebidos por eles próprios 
ou pelas suas instituições acabam por pertencer a uma esfera autónoma e distinta 
da dos seus interesses e saberes actuais. Introduz-se, assim, uma antinomia estática 
onde devia antes reforçar-se a ligação dialógica e dinâmica. 

O segundo inconveniente deriva do primeiro e reflecte-se na generalização 
de práticas de tratamento da documentação antiga, ou considerada já sem valor 
primário (interesse administrativo), práticas essas que tendem à avaliação e selecção, 
reclassificação e reordenação da informação documental segundo critérios temático- 
funcionais subjectivos, porque, em larga medida, determinados pela preferência 
aleatória e variável dos utilizadores. 

O terceiro e último inconveniente resulta da incapacidade geral e muito comum 
de substancializar a "vocação" técnica do trabalho arquivístico, impedindo-o de 
atingir um nível de debate científico instaurador de novos horizontes e de novas 
caminhadas. 
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3. Arquivistica e Hlstárria Local: a busca do 
6Taradigma Perdido" 

Inspirando-me no título -e apenas nele- de um conhecido livro de Edgar 
1 

Morin , pretendo sugerir que as eventuais soluções para os inconvenientes apontados 
passam pela procura de um modelo de interdisciplinaidade aiametralmente oposto 
à vigente subaltemidade técnica dos Arquivos- oculto ou perdido no meio de um 
empirismo avassalador: no encontro e cruzamento profícuo de disciplinas ligadas 
pela partilha diferente do mesmo objecto material acha-se a raíz de um diálogo 
contínuo, evolutivo e inerente à natureza científica desse universo disciplinar; mas 
para haver tal encontro e diálogo exige-se um esforço epistemológico que consagre 
a problematização das práticas ou dos procedimentos técnicos e empíricos, com 
vista à constituição de um "corpus" teórico consistente e orientador do processo 
experimental. 

Através desse esforço epistemológico terá de se assumir uma atitude radical 
face ao conjunto de conceitos e de princípios arquivísticos disponíveis. E no topo 
deste acervo "teórico" sobressai, naturalmente, a clássica noção de Fundo, contida 
na célebre circular do arquivista francês Natalis de Wailly e datada de 1845. Desde 
então, ela impôs-se e imbricou-se noutras noções operatórias importantes, como o 
"princípio" do respeito pela proveniência e pela ordem original, contribuindo, assim, 
para que ficasse estabelecido um traço específico e identifi~ador~da patrimonialização 
arquivística -a sua diversidade orgânica, isto é, cada entidade produtora/receptora 
de informação imprime nesta a marca própria da sua especificidade. 

A leitura rigorosa de uma tal evidência levou os italianos e os alemães a 
reclamarem o pioneirismo do seu "registratur" -secular prática administrativa que 
implicava a generalização do registo e da classificação sistemática da documentação 
saída e entrada nos gabinetes ou repartições- e a apresentarem-se defensores do 
respeito pela proveniência e da preservação dos conjuntos documentais orgânicos 
como fundos próprios. Os italianos chegaram mesmo a distinguir a sua contribuição 
"teórica" através do chamado "método histórico", que consiste em manter inalterável 
a disposição dos documentos produzidos/recebidos por uma pessoa singular ou 
colectiva no decurso da sua actividade, tal como eles foram registados, classificados, 
ordenados e arrumados durante a fase administrativa e, obviamente, num determinado 

' MORIN, Edgar -O Paradigina perdido: a narirreza tiio>iaria. Lisboa, Publicações Europa-América, 
1991 (5' ed.). 
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contexto histórico-político e culto-mental. 
Este "radicalismo" contrasta, porém, com o "ecletismo" dominante na "escola" 

arquivística francesa, fundada e inspirada sempre em Wailly, e muito aberta a 
compromissos técnico-práticos conducentes a uma acentuada unificação dos 
esquemas de tratamento e de recuperação da informação, seja ela hiblioteconómica 
ou arquivística. Tal desiderato cresceu e alastrou, sobretudo a partir da década de 
sessenta pela Europa e pelo Mundo, e veio a ser assumido pelo Conseil Intema- 
tional des Archives (C.I.A.), que não tem poupado esforços no sentido de instaurar 
um "standar6' único para a descrição e a difusão da informação arquivístical, já 
devidamente seleccionada e por isso mesmo designada de definitiva ou histórica. 

Se evoco isto é porque o discurso "teórico" dos arquivistas contemporâneos 
tem girado em tomo de questões técnicas, importantes, sem dúvida, numa linha 
essencialmente prática, mas que estão longe de preencher ou sequer de esgotar a 
problematização epistemológica que qualquer disciplina- a Arquivística não pode 
ser excepção- precisa, mais tarde ou mais cedo, de desenvolver. E eu entendo 
que só um trabalho de auto-reflexão e de auto-crítica dos objectivos e práticas de 
cada disciplina pode assegurar saltos qualitativos à luz do paradigma científico 
comummente aceite. Assim sendo, não resta, hoje, à Arquivística, à História, à 
Sociologia e a qualquer ciência, outra alternativa à sua consolidação e adaptação às 
novas exigências do nosso tempo, que o saber pôr-se em causa, repensando-se e 
reencontrando-se através de novos postulados, de novas perspectivas 
necessariamente dinâmicas. 

Dito isto, posso afirmar que não considero possível fundar uma efectiva 
interdisciplinaridade, envolvendo a Arquivística e todas as ciências que partilham 
com ela o estudo do mesmo objecto material -a informação matrizada numa 
pluralidade de discursos (administrativo, político, ideológico, lietrário, técnico- 
científico, etc.)-, sem partir de uma crítica radical ao "corpus" teórico existente, 
que não vou poder, obviamente, aprofundar aqui, mas de que adiantarei alguns 

2 
tópicos essenciais . 

Com efeito, afastamo-nos claramente de uma prática empirista da Arquivística 
espartilhada pelas noções correntes de Arquivo tal como aparecem elencadas no 

' Acham-se publicadas na revista Janus (do C.I.A.) as Nor»ias Gerais I>itemacioi~ais de Descrição e ~ n  
Arquivo ISAD(G) (em texto bi-lingue -francês e inglês). 
'Limito-me numa súmula do que vemexposto em SILVA, Armando Malheiro da, RIBEIRO, Fernanda, 
RAMOS, Júlio e REAL, Manuel Luís -Ai-qrrvística. Teoria e prática de uma ciência da Nifornlação, 
vol. 1. Porto: Edições Afrontamento, 1998 (no prelo). 
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Dicionário de Tert~zinologia Arquivística, a saber: " I  Conjzinto orgcinico de 
documentos, independentetnente da sua data, forma e suporte material, 
prodctzidos ou recebidos por uma pessoa jurfdica, siizgular ou colectiva, ou 
por unz orgaizismo público ou privado, no exercício da sua actividade e 
conservados a título de prova ou infortnação 1. V tb. Fzindo ou núcleo. 2 
Instituição ou serviço responsável pela aquisição, conservação I ,  orgnnização 

I 
e comunicação dos docunzentos de arquivo. 3 v. Depósito I" . 

A Arquivística definida no mesmo Dicionário como a ciência "que tempor 
objecto os aquivos I ,  os pritncij~ios e nzétodos da sua const{tuição, consewação 
1, organização e conzunicaçtío. I? tb. Gestão de arquivo"- contrapomos uma 
disciplina do emergente canipo científico da informação social (codificada por signos 
e simbolos escritos, falados, gravados, gráficos ou visuais e materializadanum suporte 
variado, do papel à banda electromaguética- daí, em rigor, o atributo documen- 
tal ...) consubstanciado na definição de Jesse H. Shera e Donald B. Cleveland: 

A ciência que investiga as propriedades e comportamento da informação, as 
forças que regem o fluxo iiiformacional e o sentido do processamento de informação . A - 
com vista à optimização do acesso e uso. O processo inclui a origem, dissiminação, 
colecção, organização, armazenainento, recuperação, interpretação e uso da 
informação. O campo deriva de ou está relacionado com a mateinática, lógica, - 
linguística, psicologia, tecnologia computacional, pesquisa operacional, artes gráiica, 

3 
comunicações, biblioteconoinia, gestão e alguns outros campos . 

No âmago de uma Ciência da Informação assim definida e postulada situainos - 
a Arquivística como ciência da infoilnação social que estuda os arquivos (sistemas 
de inforniação (semi)-fechados) quer na sua estnituração interna e na sua dinâmica 
própria, quer na interacção com os outros sistemas cori-elativos que coexistem no 
contexto envolvente. Estuda, pois, os arquivos como sistemas de infoimacão e não 

4 
como meros fundos - noção estática e incorporacionista -, o que significa uma 

' Cf. ALVES, Ivone et al. - Dicio>iáilo de r e r~~ l i~~o log in  n>qrtivi,~tica. Lisboa: Instituto da Biblioteca 
Nacional e do LivroIOrganismo de Nonnalização Sectoiial para a Informação e Documetação, 1993, p. 7. 
'Cf. Ibidem, p. 7. 
'Cf. SHERA, Jesse H., CLEVELAND, Donald B. - History and foundations oíinformation science.. 
A~lrriiol Rei~ieiv of lr$ori>~ntio>i Scierice 017d Tecl~riology. Washington, 12 (1977) p. 260-266. 
Woção francesa atribuída ao arquivista do Ministério do Interior Natalis de Wailly e datada de 1841, à 
qual os italianos, através de Bonaini e outros, haveriam de contrapor, a partir sobretudo de 1870, o 
conceito mais operatório e promissor de "método Iiistórico", entendido como a exigência de respeitar o 
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profunda mudança de perspectiva e de paradigma. O conjunto orgânico de 
documentos resultante da actividade de uma entidade qualquer que ela seja deixa - - 
de ser visto apenas como extensão materiaUfísica e passiva de uma procedência 
determinada para ser encarado como reflexo e produto dinâmico de uma 
organização, instituição ou pessoa singular. E o serviço ou organismo responsável 
pela aquisição, conservação, organização e comunicação dos documentos de 
arquivos é reduzido, por um lado, às razões conjunturais da sua institucionalização 
e, por outro, ao factor funcional/serviço/uso intrinseco ao fenómeno iuformacional. 
Temos, assim, identificados dois factores - a organicidade e a funcionalidade - 
mais um terceiro, imbricado nos anteriores, que designamos por memóriaí 
recuperação. Três factores que carecem de uma representação teórica adequada, 
não servindo para o efeito a noção restrita de fundo, nem tão pouco as apodíticas, 
mas genéricas e cientificamente indemonstráveis, afirmações de defesa da 
proveniência e da ordem original. É, por isso, necessário recorrer à teoria geral dos 
sistemas, segundo a qual a classificação destes depende do critério que se utilize, 
podendo-se falar de sistemas físicos e abstractos quando as relações são ou não 
mensuráveis fisicamente, naturais e artificiais quando são devidos ou não aum acto 
consciente do homem, e do ponto de vista metodológico classificam-se os sistemas 
em fechados e abertos, sendo os primeiros aqueles cujas variáveis são endógenas e 

inodelo classificativo e a ordenção física da documentação tal como ficou estabelecido "na oficina" 
administrativa. Não obstante as tentativas do reputado arquivista francês Michel Duchein e mais 
recentemente dos colegas canadianos de reactualizarlflexibilizar a noção operatónade fundo, incoiporando 
nela os contributos italiano, alemão e espanhol, resulta infrutífero esse esfoi-ço porque a matriz 
incorporacionista, fixista e at6 Iiistoricista que determinou a criação do conceito jamais lhe conferir8 
tlexibilidadep~uarepresenta adupla articulação da complexidade orgsanizacional com a vertente funcional, 
entretecida por uma espessa teia de relações inteinas e externas, que o conceito operatório de sistema 
traduz coin maior nitidez e exactidão. Face à rica versatilidade deste coiiceito de poi~co vale que DUCHEIN 
continue agai~ado teimosamente a uma concepção ultrapassada do ponto de vista científico: " S o ~ i s  doute 
-escreve ele em iirtigo recente - i1 >r'est~)lus aiiss facile qu'e~i 1841 de flétcr!iiiirer Ia "piai~errarice" 
esocte d'riri fonds: les stritctitres n<l,li>iirrisrin?ives soirtplir,~ cor>r1)lexcs et i>ioi>is stablcs qir 'air sii.clepasse;. 
et les limites dc,s forid.s soiit, prrr coriséqrteiit, rioirrs riettes et iriniris pe>-,>ia>ie,ires. Mais. eti irrclunrit datis 
tioire i>i,~ior nrririvi,stIqirc des noriorrs riorii,elles telles qire forrds bclatér. fortds priricipnirs ei forrrls 
seco>i<lrrires, forids al)1)arerir4,s, forirls de p,ui,ornrrce rriêlée, foiirls virtitels, iious ~>oiiiaoris faire face de 
façori eflcrice à Inplirpart desp~ob12>iies qiie ,ioitsl>ose I'aicliir~istiqiie co,2te»rporaiiie" (Cf. Idem - Le 
Principe de provenance et 1a pratique dii tri, du classeinent e1 de Ia description en arcliivistique 
contemporaine. Jariir.~, Paris, 12 (I )  1999, p. 99-100). E já agora uma precisão se impõe: os alecados 
problemas n3o são postos pela arquivísticn conteinpofinea, mas pelas organizações acniais numa sociedade 
desde sempre, é certo, atravessada e animada pelo processo inforinacional, mas hoje irreversivelmente 
confrontada coin a exponencial globalizayJo e "iiiiaterialidade" do fenómeno da inforniaçSo e suas 
tecnolngias. 
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cujas leis são de tipo absoluto e o seu comportamento não está sujeito a nenhuma 
espécie de influência que emane de variáveis externas, enquanto os segundos se 
singularizam pelo facto de nenhum aspecto do seu comportamento se achar 
determinado estritamente apartir de dentro. 

Para o tipo de informaçáo que constitui o objecto do nosso estudo científico 
retemos somente a classificação em sistemas abertos e fechados. 

A informaçáo social, resultante de um sujeito humano activo, apto e com 
apetência ôntica de conhecer e de comunicar - conhecimento e comunicaçãg 
diferem de informação embora formem com ela uma unidade coerente e essencial 
- estrutura-se, pois, em sistemas (semi)-fechados que são os arquivos e em sistemas 
abertos denominados bibliotecas. E a diferença entre ambos deriva única e 
essencialmente da variação possível de um mínimo a um máximo de abertura na 
criação, circulação, armazenamento, recuperação e transferência da informação 
com a subsequente perda de organicidade, aumento de funcionalidade (ou vice- 
versa) e estabilização da valência memória.. 

Se incidirmos apenas nos arquivos e tivemos em conta os factores sistémicos 
atrás referidos, o sistema (semi)fechado de informação é passível de representação 
através de um esquema cruzado que combina o aspecto unicelular ou pluricelular 
quanto à e\trutura orgânica com o centralizado ou descentralizado quanto ao 
serviçoluso , cabendo-lhe ainda a valência memorizadora/recuperadora e uma dupla 

6Ver sobre esta tópica fecunda e inesgotável, tratada no âmbito das chamadas ciências da comunicação ou 
das "ciêricias i~l/or~?ralivas e periodisficas", SANCHEZ-BRAVO CENJOR, Antonio - Manital de 
estritctiim de Ia c o ~ ~ ~ ~ f n i c a c i o ~ i .  Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramon Areces, 1992, p. 15-22. 
'O sistema de infoi-maçáo Arquivo é unicelular quando assenta numa estrutura organizacional de reduzida 
dimensão, gerada por uma entidade individual ou colectiva, sem divisões sectoriais para assumir as 
respectivas exigancias administrativas; e note-se que este tipo de sistema é permeivel a uma forte pressão 
integrudora, que leva à constituição de sistemas patrimoniais coinplexos, onde a informaçáo arquivo se 
interlira com a informacáo bibliotecon6mic;i e com a museolóeica. Pluriceluiar é. Dor seu turno. todo o " u 

sisieina que assenta numa média ou grande estrutura organizacionul, dividida ein dois ou mais sectores 
funcionais, podendo mesmo atingirumaacentuadacornplexidiide; e no mso de algumasentidades iiidushiais, 
finaliceiras e governamentais surgem sub-sistemas dotados de ceita autonomia orgânico-funcional, com 
reflexos i10 rnodo nritico de nestão de informacáo. Simultaneamente o sistema de inforrnacão Arauivo - 
(uniceluar ou pluricelular) pode ser centralizado quando opera o controlo da sua inf~rm~ição w'ivés de um 
Único centro (onde se concentra fisicamente toda a informaçáo) e que baseia o tratamento da mesina em 
crilérios funcioiiois, ideogrificos ou outros, que determinam a orgaiiiwçáo dos docunientos e ;I ei~bomçáo 
de instrumentos de acesso. Por descentralizado entende-se, sobretudo, o sistema pluricelular que, pura 
obtermaior efic6cia, opta por uiii controlo da sua informaçáo através daatribuiçZo de autonomia aos seus 
varias sectores orçttnico-i'uncionais e aos subsistewas. quando existem, e por um tratamento documental 

ivl. I. . ob. cit., p. 170-17 1 [da versáo dactiloscrita]. 
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situação determinante: continuar activo ou estar desactivado. 
Num outro plano deparamos com os sistemas especializados ou centros 

de arquivos, entendidos como todo o sistema pluricelular criado especialmente 
para incorporar, salvaguardar e divulgar qualquer arquivo desactivado. 

Esta representação sistémica tem, obviamente, um valor teorético "instru- 
mental" porquanto visa a universalização científica do conhecimento arquivístico 
através de um conjunto variável e cumulativo de princípios gerais demonstráveis 
indutivamente, ou seja, a partir da metódica sucessão de "estudos de caso". Até 
agora e salvo novas e eventuais reformulações c~íticas identificamos quatro princípios 
ou leis gerais e universalizantes, que substituem, em termos de teoria arquivística, 
os pretensos "princípios" da "proveniência" e da "ordem oiiginal" o princípio da 
acção estruturante - todo o Arquivo resulta de um acto fundador, individual ou 
colectivo, formal ou informal, que condiciona directamente a sua evolução estrutural 
(administrativo-institucional) e indirectamente a sua especifcidade funcional (controlo 
e tratamento da informação para circular e ser recuperada); o princípio da 
integração dinâmica - todo o Arquivo integra e é integrado pela dinâmica do 
universo sistémico que o envolve (interligação e relação com outros sistemas 
conexos); o princípio da grandeza relativa -todo o Arquivo, quando cresce, 
sujeita-se ao efeito relativo dos dois princípios anteriores, desenvolvendo-se como 
estrutura orgânica fechada sobre si ou como estrutura aberta e, por consequência, 
sub-sistémica, ou seja, estruturalmente mais complexa; e o princípio da pednência 
- todo o Arquivo tende a recuperar a informação produzida ou recebid; por 
critérios de pertinência decorrentes da estrutura ou da envolvência sistémica . 

Ao surgirem no horizonte do trabalho arquivístico tais princípios 
universalizantes e a exigência epistemológica de uma postulação peimanente a fim 
de ser confirmada ou infirmada através de cada "estudo de caso" ou de cada 
dk~nnrclze investigativa a adequação entre sujeito e objecto (reformulado) implica 
uma revisão do método, aproximando-o dos parâmetros vigentes no universo 
específico das ciências sociais. Isto leva-nos a configurar o método da Arquivística, 
enquanto disciplina científica da informação social, como quadripolar: tem um pólo 
epistemológico que é, em rigor, a instância superior incrustada no aparato teórico 
e institucional (a comunidade científica dos arquivistas, as suas escolas, institutos, 
locais de trabalho e ainda os seus referentes políticos, ideológicos e culh~rais), onde 
se opera a permanente construção do objecto científico e a delimitação da 

'Cf. Ibidem, p. 178 
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problemática da investigação; um pólo teórico, no qual se manifesta a racionalidade 
predominante do sujeito que conhece o objecto, bem como a respectiva postulação 
de princípios ou leis (pelo menos, os quatro acima enunciados), formulação de 
conceitos operatórios, hipóteses e teorias (plano da descoberta) e subsequente 
verificação ou refutação do "contexto teórico" elaborado (plano da prova); um 
pólo técnico que condensa o contacto instrumental do sujeito investigador com a 
realidade objectivada e que, assim sendo, compreende duas operações onde cabem 
todos os procedimentos técnicos avulsos e dispersos na actual prática arquivística, 

i 
ou seja, duas operaçóes maiores: 1' observação casuística ou de variáveis - 
consistem em recolher exaustivamente os dados histórico-institucionais, biográficos, 
normativos e reguladores, e descrever a natureza e o funcionamento interno do 
Arquivo, através de várias técnicas ou procedimentos, tais como o questionário, a 
entrevista, a elaboraçã: de fichas de recolha de dados feitas segundo critérios 
razoáveis de descrição , etc., concebidos de modo a reunir todos os elementos 
indispensáveis para o correcto; exaustivo conhecimento do Sistema; e 2" avaliação 
retrospectiva e prospectiva - significa submeter os resultados da operação 
anterior a um rigoroso exame que permita revelar e tipificar o essencial da estrutura 
de cada Arquivo (avaliação retrospectiva) ou antecipar situações prováveis, 
potenciais ou preferíveis (avaliação prospectiva), quer no respeitante ao contexto 
orgânico (contexto de produção), quer na sua orientação funcional (de serviço), 
isto é, a rede dos circuitos por onde transita a informação e dos diversos 
"instrumentos" que permitem transfira-la, recuperá-la, recuperá-la e difundi-la; e, 
por último, um pólo morfológico onde é plenamente assumida a análise dos dados 
recolhidos e onde se parte não apenas para a configuração do objecto científico, 
mas também para a exposição de todo o processo que permitiu a sua construção, 

'Exemplos de variáveis em investigaçiio arquivística colhem-se, com relativa facilidade, sobretud entre os 
arquivos activos, que põem problemas ou oferecem aspectos estratégicos para a compreensão, explicação 
e interpretaçjo do objecto, a saber: a introduç50 de soluções informáticas na chamada "gestão documen- 
tal" paut~das por exigências de eficácia e celeridade na recuperação da informação, é uma variável de 
estudo; a conveniência de determinado arquivo pluricelular se manter centralizado ou passar a 
descentralizado, do ponto de vista do factor funcional, é outra variável; a avaliaçáo prospectiva do 
crescimento dos arquivos pluricelulares descentralizados correspondentes a determinado perfil institucional 
é outra variável; etc. 
'Incluimos aqui a aplicação do Inter-natiorial Stnndnrd ofAr-cliival Description - ISADD (G), desde que 
n b  intefira nem modifique minimamente a estiutura orgânica subjacente i informação arquivistica. 
'Sobre a capacidade da pesquisa arquivística se orientar no sentido da evolução futura do processo 
infoimacional, ou seja, na sua vertente prospectiva, nada há ainda de significativo, pelo que nos atemos ao 
que se tem escrito sobre a Prospectiva em gerak DECOUFLÉ, André-Clément - La prospective. Paris, 
P.U.E, 1972. 



Hiftória Local e Arqaivislica - Dor eqrd~~ocos ii pnrtilltn dVereircindo de ri,?, objecto eor>tr<iiz 

4 
relativamente à função de comunicação ; trata-se, afinal, da organização e da 
apresentação dos dados, devidamente crivados no pólo teórico e aferidos no pólo 
epistemológico, o que ilustra, aliás, o pendor interactivo da investigação quadripolar. 

A aplicação concreta desta metodologia ao caso vertente dos Arquivos 
Municipais -sistemas pluricelulares, (des)centralizados e activos - sofre, como 
não podia deixar de ser, uma certa inflexão de sentido por força das características 
e dos problemas mais agudos que afectam esses sistemas de informação. E entre 
eles avulta, obviamente, o da avaliação, triagem e subsequente eliminação das 
denominadas, na gíria arquivística corrente, "massas documentais acumuladas" 
- situação alamante desde, sobretudo, meados deste século e comum entre as 
grandes organizações e instituições bastante burocratizadas. Trata-se de uma tópica 
recorrente e quase obsessivana Arquivístiva descritiva e tecnicista, mas à qual têm 
sido dadas soluções normativistas e jurídicas (a célebre eIiminação por portaria ...) 
de pouco ou nenhum fundamento científico. 

Convém, por isso, repensá-la e podemos fazê-lo a partir desta simples 
prevenção: avaliar implica necessariamente a aferição e a adopção de critérios 
decorrentes do princípio da pertinência (predominantemente orgânico- 
administrativa), enunciado atrás, com vista à feitura de tabelas de selecção/eliminação 
fixadas em portaria. Para elaborar tais tabelas parece-nos redundante e até inútil 
nomear comissões com arquivistas, administrativos e historiadores sem que 
previamente haja sido conduzida pelo arquivista a análise metódica e exaustiva, 
certamente, em interacção regular e frutuosa com os diversos agentes administrativos 
das organizações e em comunicação interdisciplinar com historiadores mediante 
"grelhas" de indagação da memória e da historicidade informacional. Só assim se 
pode imbuir o acto de eliminação documental da cientificidade que lhe tem faltado 
e para tanto há que sujeitá-lo por inteiro a dictarnes saídos da mais rigorosa aplicação 
metodológica. 

Não cabe, como se compreende, esmiuçar aqui todo esse vasto e complexo 
programa científico, mas julgamos oportuno adiantar alguns elementos tendentes a 
pensá-lo e a prepará-lo para os urgentes desenvolvimentos que se impõem. 

J ~ ~ S S A R I - ~ É ~ E ~ ~ ,  Miclielle, GOYETTE, Gabriel e BOUTIN, Gérald - iriierverc~üo qiialiiativa: 
f inda~~ientos e práticas, p. 23. Sobre este pólo DE BRUYNE et al., Dyiiorniqrre de In reclierche e>i 
scierices sociales de pules de Ia pratique rn4t/iologique. Paris: P.U.F., 1974, p. 161 Lisboa: Instituto 
Piaget, 1994, p. 23 (p. 161) adiantaramquee1e"ajudaalibertar umcampode"interobjectividade",emque 
a critica intersubjectiva dos investigadores pode desempenhar um papel aferidor. Ultrapassa-se, deste 
modo, o empirismo fragmentário e o diletantismo, e molda-se um espaço de linguagem comum". 
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A avaliação, triagem e eliminação de documentos não existe como operação 
isolada do pólo técnico do método quadripolar da Arquivística e pressupõe 
obrigatoriamente que sejam sempre considerados os factores orgânico, funcional e 
memória intrínsecos a todo e qualquer sistema (serni)fechado de informação, bem 

A A 

como os princípios gerais postulados, designadamente o da pertinência. Assim sendo, 
há aue investir numa determinação rigorosa da tessiturainformacional de um qualquer - - - 

sistema identificando-se, de imediato, diversos níveis pregnantes desde a estrutura - 
à memorização. Queremos com isto significar que a estrutura organizacional forma- 
se e evolui animada pelos obiectivos fundadores e iustificadores da sua acção. Daí 
decorre a prodnçãolrecepção de informação documental traduzida numa variedade 
crescente de tipologias e de documentos em séiie mais ou menos pregnantes porque 
mais ou menos oróxirnas do eixo fixado pelosobiectivos fundacionais. Quanto mais - 
impregnada desses objectivos mais pertinente é a funcionalidade, ou seja, a buscd 
uso da informacão e mais densa a necessidade de retençãolmemória dessa mesma 
informação. Pode-se, por isso, desenhar a partir desses objectivos círculos 
concêntricos de menor pertinência e pregnância documental proporcionais à 
faculdade selectiva da memória. Uma faculdade mensurável e calculávelpor métodos 
que urge descobrir e testar urgentemente - eis-nos, aqui, face a uma das muitas 
variáveis abertas ao conhecimento arquivístico e merecedoras de pesquisa superior 
e interdisciplinar. Para já tome-se, à maneira de eventual ponto de partida, um 
diagrama que configura a memória como reflexo directo e denso dos objectivos 
centrais de uma estrutura organizacional, sendo-lhe cada vez mais estranho ou distante 
o que (a informação documental criaddreproduzida por outras entidades e contida 
com pertinência e pregnância na respectiva memória) se desvie ou não agarre em 
exclusivo tais objectivos: 

ELIMINAÇÂO @ pertintnris prenniinein pertinencin pregniincin pcrtini.ncia múrima 

documental docunientoi pregntncii 
dos objectivos dos objeetivor estrutura 

TRi EM 
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Do núcleo vivo e sempre reactivável da memória até às suas margens ou 
zonas cinzentas e fluidas vai a distância que separa os "conteúdos" de conservação, 
permanente dos que são redundantes por duplicação, redundantes por caberem 
noutras memórias organizacionais ou redundantes por manifesta falta de interesse 
interno. Pode, pois, dizer-se que cada organização ou instituição tem uma memória 
selectiva, cabendo ao arquivista a tarefa científica de descobrir e fixar os critérios 
endógenos (e não exógenos ou futados de fora) que regem naturalmente essa selecção 
interna e correlativa com os demais vectores do processo informacional- acção 
estruturante geradora de informação e usolserviço contínuo para a acção da 
informação criaddrecebida. A descoberta e fixação desses critérios endógenos 
resulta, sem dúvida, da análise quantitativa e qualitativa do fluxogramdtramitação 
documental e das respectivas tipologias. E há tantos fluxogramas e tipologias 
documentais quantos os circuitos e as suas contextualizações orgânicas (grupos de 
equipa, repartições, divisões, departamentos ...) processadoras de informação, pelo 
que a operação técnica da análise está sujeita a uma inevitável variação de escala 
-do mais simples e homogéneo para o mais complexo e heterogéneo. Descobertos 
e fixados, enfim, os referidos critérios endógenos, que absorvem os até agora 
chamados, de forma vaga e imprecisa, valores primário e secundário, poder-se-á, 
então, "isolar", através das consagradas tabelas de periodização (as portarias 
reproduzem-nas), os documentos em série de conservação permanente ou definitiva 
passíveis de reprodução para o suporte microfilme, calendarizar a eliminação dos 
que não são constitutivos da memória organizacional ou institucional e inscrever em 
auto de eliminação imediata toda a "massa" residual sem pertinência, nem pregnância 
documental dos objectivos estruturais. 

Entre a acção geradordreceptora/recuperadora de informação e a memória 
selectiva ocorre uma intervenção constante que joga com os princípios de eficiência 
e de eficácia - a essa intervenção tem-se dado os nomes de "gestão documental" 
ou "gestão da informação". Ela é assaz relevante e os arquivistas compreenderam, 
de há umas décadas a esta parte, que a introdução de mecanismos reguladores 
entre a criação e a retenção instmmental(izada) da informação tem reflexos positivos 
e imediatos na actividade das organizações e na operacionalidade da sua memória 
enquanto "mais-valia" organizacional. Só que para ser correcta e altamente profícua 
essa gestão não pode desviar-se um mílimetro dos objectivos estruturais e das 
correspondentes tarefaslcompetências administrativas e operacionais da organização 
ou instituição. E isso impõe ao arquivista uma mudança radical de perfil: sem se 
tornar, de modo algum, um agente administrativo ou um operador dos objectivos 
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de determinada entidade ele terá de deixar de ser, no entanto, o elemento mais ou 
menos passivo que "manipula" documentos, acantonado num sector fixo (o Serviço 
de Arquivo e seus depósitos) e aí obrigado a ordenar, arrumar, fornecer e receber 
de novo "papéis", para se converter no analista e no avalista constante do sistema, 
que o conhece profundamente nos seus meandros internos e nas suas relações 
externas e que a partir desse conhecimento tanto intervém ao nível dos 
aperfeiçoamentos ou das alterações práticas, como estabelece o intelface com 
outras instâncias de conhecimento científico construído no campo específico das 
organizações ou das instituições. 

E não se julgue utópica ou irrealista, nem muito menos superfúla ou inútil, a 
presença continua de um arquivista-cientista, munido de uma consistente utensilha~em - 
conceptual e teórico-metodológica, nas grandes entidades produtoras e receptoras 
de informação porque só ele pode, entre outros desideratos, detectar, diagnosticar, 
estudar e propor terapêuticas para os subtis, latentes e insidiosos "males ou doenças 
da informação". Essas "doenças" sentem-se, mas não se veêm facilmente porquanto 
surgem por detrás de sintomas diversos e conotáveis com causas de natureza 
diferente da informacional. Corroem e distorcem as organizações, pervertem os 
seus objectivos obstruindo a eficiência e a eficácia-efeitos graves empiricamente 
apercebidos pelos gestores e até pelos especialistas de organização e métodos, 
mas a que eles, em geral, não conseguem dar resposta incisiva e coerente porque o 
seu objecto central é a instituição e não o processo informacional considerado em si 
mesmo. 

Um ou mais arquivistas "residentes" no interior de uma Câmara Municipal de 
médio ou grande "porte" organizacional têm pela frente uma missão que não é 
histórica - esse continua sendo o equívoco dos chamados Arquivos Históricos 

I 
Municipais reduzidos a uma concepção fixista e artificial de memória ... -, mas 
essencialmente prospectiva e dimensionada para o futuro - a curto, a médio e a 
longo prazos. 

Chegamos, assim, &plataforma teórica onde é possível radicar a especificidade 
e a partilha entre a Arquivística e a História Local de um obiecto comum - a 
informação institucional e social geradalacumulada por um concelho e respectiva 
Câmara Municipal. Uma plataforma que pressupõe o seguinte: 

'É a memória construída e mantida para se operacionalizar unicamente o trabalho bistoriográfico. bem 
diversa, aliás, da memória nascida da acção de uma entidade pública ou privada que persegue determinados 
objectivos. 
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1" - o conceito operatório de Sistema de Informação - Arquivo 
pressupõe o primado da integração das práticas numa totalidade 
orgânico-funcional, exemplificável deste modo: as Câmaras Municipais 
são instituições há muito existentes e projecadas sobre o futuro, que 
resultam, como qualquer instituição, da interacção dinâmica de sistemas 
aplicados -o administrativo, o político-social, o técnico, o 
informativo entre si e sobre si, entretecendo-se numa cadeia 
orgânica ininterrupta ao longo dos séculos, pelo que será contra-natura 
dividir a informação produzidalrecebida -espelho reflector da 
actividade e da complexidade da Câmara enquanto universo 
sistémico- em "sectores" autónomos - em Arquivo Histórico Mu- 
nicipal e em Arquivo Geral (afecto à Administração ou Gestão)- como 
se a formação, a circulação, a "idade" e o valor dos documentos não 
fizessem parte de um único e mesmo processo de criação, gestão, 
acumulação e auto-regulação da informação orgânico-muiiicipal em 
todas as épocas; 
2"- a interdisciplinaridade afirma-se, naturalmente, em tomo da noção 
operatória de Sistema de Informação - Arquivo, que engloba e 
representa o campo de estudo de várias ciências sociais e das até 
agora chamadas -e a meu ver mal- ciências documentais; e 
3"- a Arquivística readquire, assim, um estatuto científico apartir do 
qual passa a dialogar com a História, a Ciência da Administração ou a 
Sociologia em função de um leque preciso de questões: quando, porquê 
e como se constituiu determinado Sistema de Infonnação-Arquivo. 

Parece-me ser este, em síntese, o "paradigma perdido" à luz do qual os 
Arquivos Municipais e a HistóriaLocal podem fumar uma sólida e equilibradarelação. 
Mas como? 

A resposta surge, enfim, a rematar este ensaio de reflexão "interactiva" sobre 
as nebulosas relações entre História Arquivística e com o formato incipiente e 
"tímido" de um programa de evidências que convirá retomar criticamente dentro de 
um debate contínuo e de maior fôlego. Mas para já ficam apenas estas proposições 
claras e apodíticas: 

1% Dada a sua natureza, o Arquivo Municipal (entendido, agora, como 
Sistema de Informação criado e crescido no seio de uma entidade 
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activa e pluri-sistémica ou macro-sistérnica -a Câmara Municipal) 
tem, prioritariarnente, de exprimire de contribuir para a transparência 
e para o bom funcionamento da respectiva instituição; 
2"- O Arquivo Municipal ultrapassa, em muitos casos, a esfera orgânica 
da entidade que o cria, agregando, por incorporações várias, outros 
Arquivos ou Sistemas de Informação perfeitamente autónomos 
(Câmaras extintas, Julgados de Paz, Conventos, etc.); 
3"- A par do Arquivo Municipal há outros Sistemas de Informação 
arquivística com sede própria: a paróquia (registos civis), a diocese, o 
cartório notarial, a repartição das finanças, as élites (famílias nobres e 
burguesas, políticos, caciques elou beneméritos), etc; 
4"- Todos estes Arquivos ou Sistemas de Informação fornecem 
"matéria-prima" imprescindível para a História Local, entendida, hoje, 
dentro dos parâmetros formulados por Jean Jacquatt: "L'objet de 
l'histoire locale, un village, une petite région, un pays, cornme on 
disait jadis, est lirnité. Toute histoire locale est micro-histoire 
attachée aux petits faits, à 1"événernent minirne. Mais en rnême 
temps, toute Izistoire locale est histoire totale. L'anzbition d'une 
monographie communale est de retracer l'évolution d'un terroir 
et d'un grvupe Izumain, des origines à nos jours. L'auteirr doit 
donc être apte aussi bien à interpréter une fouille archéologique 
qir'une cllarte du 13e siècle relative à un co~zjlit féodal, une courbe 
démographique qu'un inventaire aprés décès, une statistique 
agricole qu'un procès en sorcellerie, l'architecture d'un clzdteau 
ou la symbolique d'un retable baroque. Bien avnnt que le mot soi à 
la mode l'historien local, pour être parfait, devrait être pleinement 

3 
pluridisciplinaire" ; 
5"- Uma História Local pluridisciplinar atravessa o campo da 
Arquivística, como o da Arqueologia, da Arquitectura e por aí fora. 
Da mesma forma, a Arquivística se revela pluridisciplinar, porquanto 
não pode conhecer em profundidade o Arquivo ou Sistema de 
Informação, seja ele qual for, sem beneficiar dos dados e dos recursos 
metodológicos da História (em especial da Institucional e Política), da 

' JACQUART, Jean -Histoire géi~érnle, histoire locale, in "Guide de 1'Histoire Locale. Faisons notre 
histoire! Sous Ia dir. d'Alain Croix et Didier Guyvarc'h". Paris, Éditions du Seuil, 1990, p. 27-28. 
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Sociologia, do Direito, da Administração ... E, assim, se dá apassagem 
do nível pluridisciplinar para o interdisciplinar (ou novo paradigma); 
6"- A partilha e o usufruto de resultados e de metodologias não 
significam, porém, sincretismo ou dependência de uma ciência em 
relação a outra. O arquivista municipal (é indispensável, aliás, a 
proliferação deste cientista da informação pelos grandes organismos 
que a produzem e gerem, e não apenas pelos Serviços de Arquivo 
Públicos, cuja vocação natural é incorporar outros Arquivos) 
desenvolve uma actividade científica própria-analisar, ajustar e avaliar 
o fiuxo permanente da informação no seio da Câmara Municipal-, 
que é, portanto, paralela e distinta, ainda que pontualmente convergente, 
da do historiador. Não se pode, por isso, pedir a este que investigue o 
Arquivo Municipal como Sistema de Infomação, nem se pode tolerar 
que o arquivista "penetre" no seu Arquivo como alguém que apenas 
busca informação para compreender o "ser e o estar" de uma 
comunidade, instituição ou grupo sócio-profissional, ou seja, que se 
"travista" de historiador! 

Estas proposições sem esgotarem, obviamente, a análise do estimulante 
confronto Arquivos Municipais e História Local, condensam já uma visão 
substancialmente diversa da que tem dominado e pervertido as relações entre 
historiadores e arquivistas. Trata-se, afinal, de uma visão outra, sustentadae razoável 
que urge construir através de um debate epistemológico que ainda mal começou e 
do qual depende o almejado reconhecinlento público e científico do emergente 
campo da(s) Ciências(s) da Informação estruturada em sistemas próprio - os 
Arquivos e as Bibliotecas/Serviços de Documentação. 
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