


Numa publicação periódica especializada e de vocação interdisciplinar, 
como se pretende que sejam os CADERNOS DE ESTUDOS MUNICIPAIS, con- 
tinua a fazer sentido e a ser necessária uma rubrica deste tipo, sobretudo, para 
a divulgação de trabalhos mais ou menos recentes sobre Arquivística Munici- 
pal. História do Municipalismo, Administração Local, Sociologia Autárquica e 
Economia Local. 

E-nos, de novo, impossível incluir muitas recensões por número, ou 
mesmo textos de grande densidade crítica, mas apenas comentários oportunos 
e simples a algumas das obras que chegam ao nosso conhecimento, graças, em 
primeira mão, ao levantamento das publicações entradas por Depósito Legal 
na Biblioteca Pública de Braga, Unidade Cultural da Universidade do Minho, 
e espera-se que os autores e as editoras possam colaborar com esta iniciativa, 
enviando as obras que gostariam de ver recenseadas nos próximos números 
dos CADERNOS. 

MARIZ, José (coord.) - Recenseamento dos Arquivos Locais. 
Câmaras Municipais e Misericórdias. Lisboa: Arquivos Nacionais/Torre 
do Tombo, 1995-1996, 3 vols. 

Convém, desde já, advertir que conhecemos e apreciámos a recensão 
Pedro Penteado' sobre esta obra e, por isso, não pretendemos, aqui, repetir 
tentar competir com a sua conscienciosa e detalhada análise técnica. 

Numa revista como os CADERNOS DE ESTUDOS MUNICIPAIS é, 
porém, compreensível que se procure dar sempre a maior amplitude possível 
a tudo quanto se relaciona com a Arquivística municipal. Não podia, pois, 
passar em branco a publicação de um instrumento de pesquisa da informação 
produzida e recebida pelas Câmaras Municipais desde as suas origens ou, pelo 
menos, desde o período de que restam alguns "vestígios", melhor ou pior con- 
servados. E ligada a esta razão, outra há, mais particular, que reforça a nossa 
atenção ao projecto em foco: os Arquivos Municipais do Distrito de Braga 
estão envolvidos, desde 1988, numa cooperação técnica, fixada em Proto- 
colo, com o Arquivo Distrital de Braga, Unidade Cultural da Universidade do 
Minho, cooperação efectuada através do Núcleo de Apoio aos Arquivos Mu- 
nicipais - e, como se sabe, o N.A.M.1A.D.B. tem o seu nome ligado a esta 
revista ... -, o que, de algum modo, facilitou o trabalho técnico desenvolvido 
no âmbito do projecto do recenseamento em curso. 

Explicitadas as razões que justificam a recensão, passamos aos aspectos 
centrais que julgamos oportuno salientar. E o primeiro tem a ver, natural- 
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mente, com o enquadramento institucional deste projecto, que foi concebido 
para o Inventário do Património Cultural Móvel com que o Estado português, 
desde a abolição das fronteiras comunitárias em 1993. procurou assumir as 
suas acrescidas responsabilidades na protecção dos bens culturais nacionais 
sendo, pois, para isso indispensável a sua identificação. Entre esses bens, o 
património arquivístico, muito negligenciado e desprotegido, careceu sempre 
não apenas da respectiva salvaguarda, mas ainda de legislação adequada (o 
Dec. lei 16/93, de 23 de Janeiro de 1993 estabeleceu, finalmente, o almejado 
regime geral dos Arquivos) no quadro da implementação de uma política glo- 
bal, que recebeu um estimulante impulso, em 1988, com a criação do Instituto 
Português de Arquivos, entretanto extinto. Caiu-se, então e até agora, numa 
grave indefinição estratégica a par da irrecusável ou irreversível continuação de 
alguns programas herdados. Daí que os Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, 
ao receberem a função de órgão coordenador da política arquivística nacional, 
tenham avançado com o diagnóstico da situação geral dos Arquivos (con- 
servação, recursos humanos e materiais), elaborado em 1992-1993 e apresen- 
tado ao público na EXPOBAD, em 1994, ao mesmo tempo que prosseguia a 
"luz verde" para a publicação do Inventário Colectivo dos Registos Paroquiais, 
que precedeu o Recenseamento dos Arquivos Locais. 

Um segundo aspecto consiste, precisamente, na relevante distinção 
técnica entre a inventariação sistemática de determinados conjuntos docu- 
mentais, designados, desde 1841 por Natlis de Wailly, de fundos, e que hoje, 
por razoes epistemológicas reservadas para textos de outro fôlego, têm de 
ser concebidos como sistemas de informacão - Arquivo, e a identificação 
sumária ao nível da secção, da série e pontualmente da peça. Num prazo de 
tempo curto, com pequenas equipas de técnicos credenciados e distribuídos 
pelo território continental, seria irrealista ou a t é  absurdo pretender um traba- 
lho exaustivo e rigoroso no plano descritivo. 

Importa não esquecer - e este é j á  um terceiro aspecto - a extensão 
do levantamento em causa, envolvendo uma larga centena de Arquivos Muni- 
cipais e de Misericórdias. O resultado atingido revela que em dois anos foram 
publicados três volumes, respeitantes aos distritos de Lisboa (vol. I), do Porto 
(vol. 2) e de Viana do Castelo (vol. 3), dentro do mesmo figurino gráfico de 
qualidade e agradável efeito, escolhido já para os Paroquiais. A preparação 
final dos restantes volumes encontra-se atrasada e pairam dúvidas sobre a 
continuidade não só da publicação, mas sobretudo da pretendida extensão 
do recenseamento a outros tipos de Arquivos, como os dos Governos Civis, 
de Família e Pessoais. Entendemos, aliás, que assim seja, porque, no mo- 
mento actual de fortes expectativas quanto ao relançamento rigoroso e eficaz 
de uma política arquivística corrigida e melhorada, tudo pode ser repensado 
com lucidez e bom senso à luz da necessidade de se darem saltos qualitativos 
importantes, se deixarmos de copiar todas as modas ciclicamente chegadas 
até nós de comboio ou ... por Internet! ... Enfim, se tivermos alguma confiança 



na nossa capacidade de pensar a realidade arquivística nacional e encontrar 
boas soluções simultaneamente específicas e universais. 

Esta afirmação dá azo a um quarto aspecto que reputamos de essencial. 
Em vez de nos debruçarmos sobre a confecção técnica dos volumes publica- 
dos - tarefa bem desempenhada pelo colega Pedro Penteado - preferimos, 
em traços ligeiros e apelativos, incidir sobre os fundamentos epistemológicos 
deste trabalho e, afinal, de todo o trabalho arquivístico. Exigência mui to  
pouco correspondida, internacionalmente, pelo que não devemos esperar que 
da estranja venha, para já, a solução para esta fase crucial e problemática 
de viragem no trajecto da Arquivística disciplina técnica, que é o de poder 
ser pensada ou não como ciência da informação. Salvo alguns casos isolados, 
como Lodolini e alguns "discípulos" da "escola" italiana ou como Carol Cou- 
ture, Terry Cook e a plêiade apreciável de modernos arquivistas canadianos, a 
urgência de ta l  solução continua a ser menosprezada por pouco pertinente ou 
por pouco consentânea com as necessidades práticas impostas aos arquivis- 
tas pelos utentes, seguindo-se, assim, uma lógica pragmática com cabimento, 
mas demasiado redutora e nada prospectiva. O problema da Arquivística tem 
sido e será o de se esgotar num fazer que serve, com inevitáveis limitações, 
o acesso à informação, mas não se consegue instaurar como conhecimento 
científico dessa mesma informação. Ao mesmo tempo, tem-se generalizado a 
identificação, através da linguagem corrente, da Arquivística com as Ciências 
Documentaise com as Ciências da Informação, sem que u m  mínimoesforço de 
reflexão epistemológica legitime ou rejeite essa dupla e contraditória inclusão. 

Não cabe, aqui, a elucidação de tão  grave deficiência epistemológica, 
nem a sua superação, no entanto parece-nos oportuno mostrar como ela 
tem implicações profundas em qualquer nível prático da Arquivística. E os 
Arquivos Locais recenseados fornecem u m  bom exemplo. Se folhearmos os 
volumes disponíveis reparamos, entre outros detalhes importantes, que o re- 
censeamento da documentação dos Arquivos Municipais segue u m  "quadro 
de classificação", concebido durante a actividade do ex-I.P.A., ta l  como o das 
Misericórdias, que serviu de modelo aos das Irmandades e Confrarias. Mas no 
vol. 3 relativo ao distrito de Viana do Castelo só a documentação municipal 
segue o "quadro de classificação" adoptado, enquanto os outros conjuntos do- 
cumentais merecem uma descrição peça a peça ou de série. Temos aqui uma 
notória diferença de critérios, que se repete ao longo dos volumes publicados, 
e que decorre, em parte, da incapacidade dos A N / T T  de responderem com no- 
vas "grelhas" classificativas a todos os Arquivos ou Sistemas de Informação a 
recensear, embora saibamos que foi criada uma comissão técnica para elaborar 
a dos Governos Civis. Na linha da tradição francesa, esta aposta obsessiva na 
classificação ilustra bem a prevalecente concepção instrumental do trabalho 
arquivístico, tendo-se, é certo e apesar de tudo, acumulado u m  rico "capi- 
tal" empírico imprescindível à eventual evolução para u m  qualquer paradigma 
científico. D o  outro lado e na falta de "grelhas", surge a descrição empírica 
da informação ta l  como é encontrada nas condições mais díspares. Entre a 



"arrumação" dos documentos em "quadros de classificação" apriorísticos e a 
descrição peça a peça, série a série, sem encaixe em secções mais temáticas, 
que orgânicas, pode haver também uma diferença de fundo, a saber: a pri- 
meira atitude perverte a lógica científica, a segunda pode parecer "tosca" do 
ponto de vista da tão proclamada "organização intelectual" à francesa, mas é 
mais"  natural", ou seja, não desfaz, não altera ou apaga os traços do contexto 
orgânico e sistémico a que a informação se encontra umbelicalmente ligada. 
Ora se a Arquivística pretende ser uma ciência, se pretende conhecer bem para 
fazer melhor ,  não pode continuar a privilegiar o acesso o u  a encará-lo como 
matéria isolada e transcendente, tratada, de preferência, nos Serviços de Ar- 
quivo (Públicos e Históricos, como reza a tradição...), onde são depositadas e 
tantas vezes "despejadas" consideráveis massas documentais, alegadamente 
desorganizadas e sujeitas a u m  tratamento técnico (?) que as torna acessíveis 
aos investigadores, nem que para isso se desmanchem os nexos internos do 
Sistema e se obscureçam por inteiro as leis dinâmicas que u m  fenómeno como 
o da Informação social provavelmente implica. Por estas e por outras, é que 
o acesso à informação não pode ser postulado a jusante do processo informa- 
cional, mas sempre a montante sob pena de se distorcer a ordem natural das 
coisas ... 

Hoje, com as facilidades que a tecnologia informática coloca à nossa 
disposição, não consideramos minimamente defensáveis os argumentos evoca- 
dos para a elaboração de classificações mais temáticas, que orgânicas, embora 
as aceitemos para os Sistemas de Informação - Arquivos em plena actividade, 
na medida em que as exigências internas do respectivo processo informacional 
podem determinar a escolha, entre o leque de soluções standard há mui to  des- 
cobertas e disponíveis, da que melhor facilite o acesso endógeno. Inaceitável, 
porém, é estender este modelo aos Arquivos inactivos, criados e desenvolvidos 
de acordo com objectivos e necessidades que só u m  Quadro de Organização 
(reflexo fiel da estrutura orgânica) pode espelhar, abrindo pistas a u m  efec- 
t ivo conhecimento universal (científico) da informação social (e, portanto, 
arquivística ...). Donde se conclui, que a cientificidade da Arquivística só se 
virá a atingir pela universalização dos modelos teóricos construídos com vista 
ao conhecimento global dos Arquivos e nunca pela mera uniformização dos 
esquemas fabricados para facilitar o seu acesso tipificado. 

Face ao exposto parece-nos óbvia a limitação de todos e quaisquer 
instrumentos de pesquisa pensados fora das exigências inerentes a um para- 
digma científico. O Recenseamento dos Arquivos Municipais não é sequer a 
excepção que confirma a regra. E neste caso a hipertrofia do primado do 
acesso levanta uma dificuldade complementar: após a passagem das equipas 
pelas instituições - Câmaras, Misericórdias, Confrarias, etc. - será que 
estas ficaram sensibilizadas para a organização, a conservação e a fácil co- 
municação do seu património arquivístico, por forma a que todo o eventual 
comprador dos volumes agora disponíveis e eventual interessado em consultar 
a informação divulgada aceda sem problemas? Talvez em Lisboa e no Porto 



isso suceda em larga escala, mas basta sair do eixo litoral formado pelas duas 
grandes áreas metropolitanas, para vermos que há todo u m  trabalho regional 
e local de sensibilização e de apoio técnico a prestar, n5o em meses, mas ao 
longo de anos. Caso contrário, recenseou-se para se recensear e reinventariar 
mais uma, outra e outra vez! ... 

Ressalvadas as limitações teóricas e metodológicas apontadas, seria, 
no mínimo, absurdo da nossa parte negar ao instrumento de pesquisa em 
publicação e seus congéneres, a utilidade unanimemente reconhecida quer no 
tocante ao arrolamento imprescindível das peças de u m  património fácil de 
delapidar, quer a u m  primeiro impulso à divulgação da informação a todos os 
que dela carecem. No  entanto, a urgência, o grande atraso da nossa política 
arquivís.tica ou a situação alarmante das massas documentais acumuladas só 
na Administração Central (para não falar j á  na das outras Administrações...), 
que aguardam a famigerada triagem e eliminação por portaria, por mui to  
graves e urgentes que sejam não podem continuar a comprometer para o 
futuro a possível (e para nós desejável) assunção do conhecimento arquivístico, 
enquanto parcela essencial d o  conhecimento social e humano em contínua 
(re)construção pela racionalidade cientifica. 

A.M.S. 

JANUS. Revue Archivistique / Archival Review [International 
Council on Archives / Conseil International des Archives]. Paris (2) 
1994, 136 págs. 

O n." 2 de 1994 desta conceituada revista da especialidade, comple- 
mentar da Archivum do mesmo Conselho Internacional de Arquivos (orga- 
nismo internacional criado, no âmbito da UNESCO, em Agosto de 1950) e 
destinada a absorver o trabalho produzido pelo vários comités do C.I.A. e res- 
pectivos encontros ou conferências internacionais, merece particular destaque, 
porque inclui papers apresentados na Conferência de Budapeste, organizada 
pela Secção de Arquivistas Municipais, em Maio de 1994. Tratou-se, aliás, 
do primeiro encontro desse t ipo, após os eventos históricos de 1989/90, que 
congregou arquivistas da Europa central e de leste em diálogo aberto com 
colegas de outras latitudes, num to ta l  de 150 participantes de 33 países. Daí, 
também, a existência de comunicações/artigos em francês, inglês e alemão 
(por exemplo, a apresentação foi redigida na língua materna por Fritz Len- 
denmann), o que pode dificultar u m  pouco a acessibilidade generalizada às 
matérias tratadas. 

Apesar das óbvias dificuldades de acesso à revista e a este número 
em particular, é possível fornecer os contornos gerais dos textos publicados 
quanto aos seus objectivos específicos e à impressão global inferida sobre a 
situação da Arquivística Municipal na Mi t le  Europe e para além dela. 




