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O importante trabalho desenvolvido pelos nossos colegas espanhóis, 
desde pelo menos a década de oitenta, no âmbito da disciplina Arquivística 
em geral e da Municipal em particular, justifica que lhe consagremos toda a 
atenção, tanto mais que ele influenciou muitos dos actuais arquivistas por- 
tugueses, especialmente os que receberam formação específica no Curso de 
Especialização em Ciências Documentais da Faculdade de Letras da Univer- 
sidade do Porto, onde pontificou, nos anos iniciais, o conceituado professor 
galego Pedro Lopez Gomez. 

A "escola" arquivística espanhola pode caracterizar-se, em traços gené- 
ricos, pela defesa de um tecnicismo de inspiração administrativista dado o 
grande peso teórico das práticas orgânico-administrativas e neste sentido 
aproxima-se da "escola" italiana, mais do que da francesa. Não obstante 
esse pendor, a base do corpos de princípios fundadores deriva directamente 
da fase pós-Revolução Francesa e custodial em que a ênfase passou a ser 
posta na vertente serviço/instituição, consubstanciada em unidades funcio- 
nais criadas propositadamente para incorporar a documentação proveniente 
de organismos extintos ou não e espalhadas pela Europa e pelo Mundo sob a 
designação de Arquivos Nacionais, Departamentais e Municipais ou Locais e 
todas elas públicas (abertas a uma gama diversificada de utilizadores predo- 
minantemente ligados à História e disciplinas correlaccionadas). 

Mas a aposta quase obsessiva e, portanto, nocivamente redutora na 
moderna funcionalidade arquivística tende a ofuscar, embora consagrada na 
noção corrente de Fundo Documental ou Fundo de Arquivo - "conjunto 
de todas as séries produzidas a partir de todas as actividades integradas nas 
funqões ou competência atribuídas a uma pessoa ou instituiqão pública ou 
privada, ao largo de sua existência", a matriz orgânica e estrutural mode- 
ladora da produção documental ou informacional. A função Arquivo num 
qualquer organismo ou entidade pressupõe inevitavelmente a interacção sis- 
temática com as componentes estruturais e as linhas de acção dessa mesma 
entidade e respectivo enquadramento conjuntural. Uma matriz com profun- 
das implicações epistemológicas que o empirismo dominante da Arquivística 
praticada em todo o Mundo persiste em tornear, negando até a sua eventual 
pertinência. Quando se chega, aliás, facilmente na prática quotidiana, a este 
extremo de unidimensionalidade corre-se o risco de estagnar o processo de 
evolução e de maturação do saber arquivístico, inviabilizando a sua passagem 
ao estádio científico. 

A opinião dos autores desta renovada Propuesta de Cuadro de Classi- 
ficación de Fondos de Ayuntamientos (a l."edição é de 1981) expressa a abrir 
o texto de Presentación de que " La Archivística es una ciencia apoyada firme- ~. 

mente en Ia práctica. Esta realidad explica Ia diversificación y dispersión de 10s 
criterios técnicos que fundamentan e1 trabajo archivístico: terminologia, prin- 



cipios, métodos e instrumentos" (p. l l ) ,  merece a nossa frontal contestação, 
desde logo porque a chamada Arquivística descritiva prevalecente reduz-se a 
uma técnica empírica dominada por um conjunto de procedimentos concebidos 
para a resolução de problemas práticos (ordenação, classificação, arrumação e 
recuperação de documentos/informação) e não para o conhecimento dialéctico 
e indutivo da problemática informacional. Conhecer profunda e globalmente 
a informação - a sua morfologia interna, as leis ou princípios universais que 
permitem compreender e explicar a sua génese, evolução e mutação ... - 
constitui a condição sine qua non da existência de uma Arquivística científica 
que tarda em afirmar-se, passando, obviamente. por este ponto a nossa di- 
vergência de fundo com as várias "escolas" estabelecidas, nomeadamente a 
espanhola. 

Uma divergência que se salienta quando somos confrontados com afir- 
mações deste tipo: " E1 principio de procedencia y de respeto a1 orden original 
es un imponderable ante 10s intentos por universalizar Ia classificación. Esta 
debe reflejar Ia idiosincrasia de Ias instituciones que generan 10s documentos, 
y por e110 no es possible llegar a un sistema de clasificación universal. Sin 
embargo eso no significa que Ia normalización sea imposible" (p. 12). 

Entendamo-nos: seria um absurdo negar a possibilidade de norma- 
lização no plano jurídico e burocrático ou administrativo com reflexos directos 
no processo dito arquivístico, o que significa a introdução de critérios unifor- 
mizáveis e generalizados num determinado contexto histórico-institucional, 
regional, nacional e até internacional para a classificação, ordenação e recu- 
peração dos documentos produzidos. Mas, em contrapartida, não hesitamos 
em refutar a conveniência de praticar a uniformização classificativa tendo 
em vista os chamados (Serviços de) Arquivos Definitivos ou Históricos pelo 
que isso tem de artificial, contranatura e obstrutivo ao exercício científico 
do conhecer. Como posso conhecer a informação municipal enquanto pro- 
cesso sistémico vinculado a uma estrutura orgânica ou institucional e a uma 
vocação funcional (servir ou disponibilizar os dados informativos produzidos) 
se acabo por destruir as marcas significativas deixadas pelos agentes que ac- 
tuam na procedência ou na entidade produtora, ainda que essa destruição 
seja feita em nome de uma maior facilidade e comodidade proporcionada ao 
utilizador? E que utilizador é esse? O dos Arquivos Definitivos, Históricos ou 
Públicos? Neste caso trata-se de um utilizador externo e posterior ao contexto 
de produção que não'legitima de forma alguma intervenções "arquivísticas" 
tendentes a ajustar a procedência e a ordem original à suposta conveniência 
dos historiadores. Tais ajustamentos são, afinal, a negação dos tão propalados 
princípios "teóricos" da Arquivística moderna! ... 

Contradições e equívocos demasiado evidentes e flagrantes para que 
possamos continuar a meter a cabeça na areia, ignorando a aguda crise de 
identidade e de maturidade que a disciplina e a própria profissão atravessam. 
Para a superarmos construtivamente não servem sofismas, nem malabarismos 
terminológicos ocos e descredibilizantes. 



Embora não pretendamos explanar aqui a nossa concepção científica 
da Arquivística temos de aceitar o desafio do debate e lançar alguns tópicos 
de reflexão em torno da importante temática da classificação aplicada ao 
processo institucional e administrativo municipal ou não. 

Convencionou-se distinguir os quadros de classificação, entendida esta 
como operação de raíz iluminista que visa, em última instância, organizar 
o conhecimento e a sua expressão formal, em orgânicos e em funcionais. 
0 s  primeiros compõem-se de secções e subsecções definidas pelos orgãos e 
repartições da instituição, enquanto os segundos baseiam-se nas secções e 
subsecções determinadas pelas funções atribuídas à instituição ao longo da 
sua vida activa. 

A distinção estaria correcta se não fosse fictícia. E que, na prática, re- 
sulta impossível separar a organicidade da funcionalidade, patente desde logo 
na tipologia documental quer ao nível do documento singular e único, quer 
das séries e subséries. A distinção vulgarizada é um absurdo que omite o es- 
sencial: a simbiose contexto, orgão e função, implicada na génese e evolução 
do processo informacional. E os colegas espanhóis subscritores da proposta 
de quadro de classificação para os Arquivos Municipais embora se manifestem 
adeptos dos quadros ditos funcionais, porque "se adaptaban perfectamente a 
nuestros objetivos. La razón es bien sencilla: todos 10s Ayuntamientos tienen 
como fin primordial administrar una población y e1 territorio que ésta ocupa; 
cada municipio ha cumplido estos fines, con mayor o menor amplitud, depien- 
dendo de Ia época y Ia comunidad a Ia que perteneciera, pero sus funciones 
principales han permanecido'' (p. 20-21), sustentam um esquema classificativo 
dividido em quatro grandes secções "funcionais" - Governo, Administracão, 
Servicos e Fazenda - que são indiscutivelmente orgânicos porquanto corres- 
pondem às designações dos orgãos e repartições do Ayuntamiento. 

Os autores, afinal, contradizem-se e a contradição transcende-os por se 
achar muito generalizada. Com efeito, teima-se, sobretudo por influência fran- 
cesa, em confundir função com fins ou objectivos da entidade ou instituição 
quando a função é basicamente a actividade do orgão ou das repartições dessa 
mesma entidade regida por objectivos estatutários. Esquecer que a função é 
acção e que esta pressupõe, explicita ou implícitamente, uma estrutura or- 
ganizacional mais ou menos complexa (e a diferença de complexidade não é 
irrelevante se pretendermos estudar cientificamente a informação municipal, 
judicial, eclesiástica, pessoal, familiar, etc.) redunda num chocante artificia- 
lismo empirista que retira à Arquivística dita descritiva a possibilidade de se 
tornar científica, que o mesmo é dizer investigativa e compreensiva. 

Admitamos, porém, que a contradição e o equívoco detectados não 
prejudicam a elaboração de um quadro classificativo eficaz. A questão que 
se segue é decisiva: como se determina essa eficácia? De que ângulo ou 
perspectiva é ela postulada? Só pode ser, em nossa opinião, do ângulo in- 
terno da organização e dos seus agentes. A classificação tem de responder 
às necessidades internas e externas (o cidadão munícipe implicado na gestão 



municipal) de circulação, de difusão e de recuperação rápida, sem "ruídos", 
nem obstruções, da informação. Essas necessidades prevalecem por cima das 
do historiador e assim sendo não são os Arquivos Definitivos, Históricos ou 
Públicos que devem (re)classificar a documentação produzida a montante, 
isto é, no contexto da administração corrente. Se o fazem estão a intervir 
num processo que é, do ponto de vista da proveniência e da ordem origi- 
nal, orgânico-administrativo/funcional e enquadrado conjunturalmente pelo 
que não pode ser modificado sob nenhum pretexto. Por isso, desde 1861, os 
italianos insistem em contrapor à concepção francesa de Fundo, demasiado 
fluida e incorporacionista, o chamado Método Histórico para garantir rigoro- 
samente a conservação da ordem original dada pelas Administrações ou pelas 
entidades produtoras/receptoras de informação. 

O imperativo de uma classificação nascida e corrigida no seio do pro- 
cessso administrativo não impede que se tente normalizá-la ou aproximá-la de 
um padrão comum a determinado tipo de entidades produtoras e, consequen- 
temente, de Arquivos, mas essa tentativa tem de ser natural e não nos parece 
exclusiva, nem tão pouco prioritária. A prioridade deve estar em universalizar 
o conhecimento da informação arquivística que é algo bem mais profundo e es- 
sencial que padronizar, intelectual e artificialmente, o acesso aos documentos. 
Aceder deriva do produzir/receber informação numa interação indissociável 
e contínua que os arquivistas municipais espanhóis, apesar dos equívocos e 
contradições, não se cansam de frisar, afirmando a dado passo: " En suma, 
frente a Ias peculiaridades de cada municipio encontramos tantos elementos 
similares que no es una quimera Ia búsqueda de un modelo de classificación 
común para 10s fondos de sus archivos, que non son sino un reflejo fiel de Ias 
actividades de su institución. Un modelo que se puede construir y aplicar sin 
que por e110 se distorsione n i  traicione e1 organigrama de cada ayuntamiento" 

(P. 19). 
Palavras que traduzem uma preocupação teoricamente correcta, muito 

facilitada, é certo, pela realidade municipal do país vizinho, semeado de milha- 
res de municípios de dimensão variável e onde, não obstante as modificações 
estruturais, se tem mantido mais ou menos inalterável desde a época mo- 
derna o mesmo modelo organizativo. Posto em confronto, o caso português, 
embora territorialmente minúsculo, parece-nos bem mais complexo e a ten- 
tativa normalizadora ensaiada em 1988 pelo então Instituto Português de 
Arquivos (I.P.A.) tornou-se um oportuno exemplo do que não deve ser feito. 
Convidamos, por isso, os colegas portugueses a moderarem certos ímpetos 
uniformizadores a partir de uma análise atenta e crítica da experiência vivida 
aqui ao lado ... 

A.M.S. 




