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SIMPÓSIOS TEMÁTICOS APROVADOS 
 

 TÍTULO COORDENADORES EMENTA 
1 A cadeia de custódia digital na 

preservação digital sistêmica: 
do SIGAD (inclusive SIGAD de 
negócio) ao RDC-Arq e às 
plataformas arquivísticas de 
acesso e transparência ativa 

Tania Barbosa Salles Gava, Daniel 
Flores 

Relatos de experiências de ensino em cursos de graduação e pós-graduação, reforma curricular de 
cursos de graduação, e desenvolvimento de pesquisas, concluídas ou em estágio avançado, sobre os 
seguintes temas: Preservação Digital sistêmica ao longo dos ambientes das três entidades do Modelo 
OAIS: ambiente de gestão de documentos, ambiente de preservação e ambiente de acesso e difusão; 
Cadeia de Custódia Digital Arquivística (CCDA); Cadeia de Preservação; Sistemas Informatizados de 
Gestão Arquivística (SIGAD); Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis (RDC-Arq); Plataformas de 
Acesso e Transparência Ativa; Certificação e Auditoria de Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis 
(RDC-Arq); Políticas de Preservação Digital; Planos de Preservação Digital.  
 

2 A competência em informação 
no horizonte da Arquivologia 
contemporânea 

Renata Lira Furtado, Marcia 
Cristina de Carvalho Pazin 
Vitoriano 

Este Simpósio Temático tem como objetivo produzir um diálogo interdisciplinar sobre a Competência 
em Informação (CoInfo) e suas vertentes, congregando estudos e pesquisas no campo da Arquivologia 
e da Ciência da Informação. Tal proposta considera a relevância das discussões acerca da CoInfo, 
enquanto área de pesquisa e de prática, transversal, crítica e social, já consolidada em outras 
disciplinas. Numa perspectiva ampla a CoInfo pode ser considerada como um elemento essencial para 
todos os indivíduos, especialmente diante do desenvolvimento socioeconômico atrelado aos avanços 
tecnológicos que impactam diretamente nos processos informacionais, na promoção da inclusão 
social, no exercício da democracia e cidadania, situando-se como elemento relevante no processo de 
emancipação, empoderamento e protagonismo social. No contexto arquivístico, a CoInfo pode ser 
considerada uma abordagem de aprendizagem essencial para a formação do arquivista no 
aprimoramento e no desenvolvimento da compreensão e reflexão crítica da informação para o 
desenvolvimento das suas atividades profissionais, que inclui o papel de mediador - informacional e 
pedagógico, na relação arquivo-usuário. No atual cenário político e social, é extremamente relevante 
ao arquivista desenvolver habilidades para utilizar a informação, seja ela arquivística ou não, em 
distintos ambientes e situações. Seja como estudante (independente do grau e com foco no 
aprendizado ao longo da vida), seja como profissional (na formação e no exercício da profissão) ou 
como cidadão. Cabe então à comunidade arquivística brasileira ampliar os estudos e debates sobre o 
tema e buscar o engajamento dos profissionais da área – sejam eles arquivistas, técnicos, docentes 
e/ou pesquisadores, a fim de desenvolver as bases epistemológicas, práticas e políticas próprias e 
adequadas à realidade brasileira.  
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3 A defesa dos direitos humanos e 
a promoção da justiça social: o 
papel dos arquivos e dos 
arquivistas 

Georgete Medleg Rodrigues, 
Mônica Tenaglia 

Desde o final dos anos 1980, com o fim dos regimes repressivos em várias partes do mundo, incluindo 
o Brasil, os arquivos emergiram como protagonistas nas discussões sobre direito à memória e à 
verdade e como instrumentos essenciais nos processos de justiça de transição. Mecanismos legais 
foram criados para investigar as violações de direitos humanos perpetradas durante esses regimes e 
que continuam na atualidade como demonstrado, quase cotidianamente, nos noticiários. Comissões 
da verdade oficiais e organizações não-governamentais de direitos humanos trazem à luz a 
importância dos arquivos para a viabilização das suas atividades e promovem o debate da centralidade 
do acesso aos arquivos como provas e testemunhos. Inúmeros tratados, leis e resoluções 
internacionais condicionam a efetivação do direito de acesso à informação para a defesa dos direitos 
humanos e aos processos de paz e reconciliação. No contexto dessas discussões, dezenas de países 
implementaram leis de acesso à informação para garantir maior transparência dos atos da 
administração pública e, em consequência, facilitar as investigações sobre violações de direitos 
humanos. Leis de proteção de dados pessoais também têm sido criadas para assegurar a 
disponibilização de informações privadas dentro de um quadro legal normativo. Para além da 
centralidade dos arquivos, surgem, igualmente, debates sobre o papel dos arquivistas e a necessidade 
de sua formação universitária para os direitos humanos e a promoção da justiça social. Caswell e Lau 
(2012), por exemplo, afirmam a urgência ética para que os docentes sensibilizem discentes para essas 
questões, implementem currículos relacionados ao tema de modo a promover “uma agenda de justiça 
social dentro e fora da sala de aula”. Assim, o objetivo central desse Simpósio Temático é o de reunir 
pesquisas que tenham como objeto de investigação o papel dos arquivos e dos arquivistas na defesa 
dos direitos humanos e na promoção da justiça social. Estão convidados/as professores/as e 
pesquisadores/as que, em suas pesquisas, teses, dissertações etc., desenvolvam reflexões acerca da 
utilização dos arquivos como dispositivos de efetivação, defesa e investigações sobre violações dos 
direitos humanos, incluindo questões ligadas à promoção da justiça social. Também são bem-vindas 
pesquisas e práticas docentes relativas à temática dos direitos humanos e à inserção da educação 
arquivística voltada à promoção da justiça social.  
 

4 A justiça social na arquivologia: 
caminhos para a consolidação 
de uma tendência de pesquisa 

Natália Bolfarini Tognoli,  
Luiz Eduardo Ferreira da Silva 
 

Estabelecer as relações entre a justiça social e a Arquivologia a partir das discussões sobre a 
ressignificação do poder do arquivo e de seus documentos para a manutenção do Estado democrático 
de direito, a construção da memória e a prestação de contas responsável. Parte-se do conceito de 
justiça social de Young (1990), que o compreende para além da distribuição de bens materiais, indo ao 
encontro da distribuição e comunhão da capacidade de tomada de decisão, a divisão de trabalho e a 
cultura. Considera-se que a justiça social na Arquivologia propõe um ethos de morfologias, a saber, o 
Estado democrático de direito e a participação dos cidadãos na busca por direitos, assim, observa-se 
a existência da afinidade entre as dimensões sociais e o universo dos arquivos. Enfatiza-se as 
interações entre a justiça social e o Estado Democrático de direito amparada pelos arquivos com 
ênfase em temas como: Morfologias sociais e os arquivos, Política social e os arquivos, Estado de 
Direito e os arquivos, Teorias críticas e os arquivos, Valores éticos e morais do profissional arquivista, 
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Arquivos comunitários e Ética na representação arquivística. Objetivos: 
- Discutir as relações entre a justiça social e a Arquivologia em suas múltiplas morfologias; 
- Abordar as dimensões teóricas, metodológicas e éticas da justiça social e sua aplicabilidade nos 
arquivos; 
- Iniciar a construção de uma rede de pesquisadores cujas temáticas de pesquisa coadunam com o 
tema da justiça social nos arquivos; 
- Consolidar a justiça social como tendência no ensino e pesquisa em Arquivologia no Brasil.  
 

5 A patrimonialização cultural de 
arquivos sob a perspectiva das 
políticas públicas arquivísticas 

Francisco Alcides Cougo Jr., 
Clarissa Moreira dos Santos 
Schmidt 

A patrimonialização cultural de arquivos é um fenômeno social de múltiplas matizes: atrela-se aos 
diferentes contextos históricos; interrelaciona-se com a arquivística, mas também depende de 
diversas outras áreas do conhecimento; e, apesar de seus simbolismos, opera sempre dentro das 
lógicas jurídico-legais que regem a relação entre os arquivos e a sociedade. Trata-se, portanto, de um 
processo deliberado, vinculado aos modos de agir e de pensar – social e historicamente construídos. 
E que, por isso, pode e deve ser analisado à luz das políticas públicas arquivísticas – conjunto de 
premissas, decisões e ações integradas às agendas governamentais e voltadas à resolução dos 
problemas públicos vinculados aos arquivos. Este simpósio objetiva reunir reflexões a respeito das 
múltiplas e plurais experiências de conformação do patrimônio cultural arquivístico a partir da 
perspectiva das políticas públicas na área. Desta forma, a proposta convida ao exercício de 
atravessamentos complementares e comparativos de investigação, tanto sobre os processos de 
transformação dos arquivos em patrimônio cultural, quanto em relação ao papel das políticas públicas 
arquivísticas na conformação do fenômeno. Em linhas gerais, busca-se promover o diálogo entre o 
desenvolvimento histórico-social dos processos de patrimonialização cultural de arquivos em sua 
relação com as políticas públicas da área, seja através da análise de casos específicos, seja a partir do 
estudo científico dos gestos, atos e formas de patrimonialização, ou ainda por via da análise das 
políticas públicas arquivísticas em relação ao tema – tanto no Brasil, quanto no exterior.  
 

6 A pedagogia na Arquivologia e 
nos arquivos 

Eliete Correia dos Santos, Maria 
Meriane Vieira Rocha 

A proposta deste simpósio temático objetiva trazer à reflexão o processo de ensino e aprendizagem 
nos cursos de Arquivologia e a pedagogia nos arquivos. Destarte, atende a duas vertentes: 1. Levando-
se em consideração que o arquivista, em sua formação inicial, não teve orientação didática para 
lecionar, a troca de experiências entre os docentes poderá colaborar com o seu fazer pedagógico como 
professor nas Instituições de Ensino Superior (IES), por isso aceita trabalhos sobre literacia (a aquisição 
por parte do estudante de competências transversais, genéricas e específicas, tais como 
conhecimento, capacidades e habilidades, nas quais o acesso e o uso da informação são uma 
prioridade), currículo e práticas didáticas e inovadoras nos cursos de Arquivologia; 2. Em uma 
perspectiva alteritária, permite discutir o conceito do arquivista como educador e suas implicações 
como mediador de atividades/ações educativas em arquivos, ou seja, ações que envolvem o arquivo 
na escola ou vice-versa. Como também assistir os usuários nas interpretações dos registros sob seu 
cuidado.  
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7 Ambiente digital e os arquivos: 
ações e prospecções 

Brenda Couto de Brito Rocco, 
Cintia Aparecida Chagas 

O ambiente digital é uma realidade na sociedade contemporânea. O uso das Tecnologias Digitais da 
Informação e Comunicação, doravante TDICs, se faz presente no cotidiano dos indivíduos, empresas, 
instituições etc. A forma de produção dos registros informacionais também passa por esse ambiente, 
fazendo com que muitos deles se tornem digitais. Diante desse cenário, os Arquivos e os arquivistas 
passaram a se relacionar diretamente com esse ambiente, uma vez que muitos documentos 
arquivísticos, atualmente, são digitais e requerem ações frente aos desafios oriundos das TDICS.  É 
inegável o impacto sofrido pelos Arquivos com o surgimento dos documentos arquivísticos digitais que 
demandam tratamento arquivístico para manutenção de sua autenticidade, fidedignidade e acesso 
pelo tempo que se fizer necessário. Assim, esse simpósio temático tem como objetivo discutir 
questões que relacionem os Arquivos ao ambiente digital, sejam as questões de gestão e preservação 
de documentos (eixo1), sejam as questões sociais que englobem o impacto do surgimento das TDICs 
e a Arquivologia (eixo2). Em relação ao eixo 1, são identificadas claramente duas fases para o 
tratamento dos documentos digitais: uma primeira, contemplando o controle da criação e da gestão 
de documentos correntes e intermediários e uma segunda fase destinada à conservação dos 
documentos permanentes. O que separa essas duas fases é a avaliação documental. Em ambas as 
fases, a manutenção da autenticidade dos documentos é um importante desafio. No que tange à 
gestão desses documentos, o uso de sistemas informatizados de gestão de documentos visa a garantir 
a preservação das características do documento de arquivo. Portanto, assim como nos documentos 
analógicos, nos documentos digitais a classificação e a avaliação são essenciais, contudo, há algumas 
especificidades relacionadas a essas funções arquivísticas. No que diz respeito à 
conservação/preservação dos documentos digitais, a preservação digital sistêmica, com a implantação 
de repositórios arquivísticos digitais confiáveis, torna-se essencial. Tais repositórios têm como objetivo 
garantir a integridade, autenticidade, confidencialidade, disponibilidade, acesso e preservação dos 
documentos de arquivo. Tais mudanças justificariam modificações na teoria arquivística ou apenas 
seriam necessárias alterações procedimentais? Essa questão tem sido colocada aos arquivistas e deve 
ser debatida nesse simpósio. O segundo eixo desse simpósio temático visa à relação de temas 
contemporâneos oriundos das TDICs com a Arquivologia. Entre os temas destacam-se Curadoria 
Digital, Humanidades Digitais, Redes Sociais Digitais, Armazenamento em nuvens, Cyberdemocracia, 
etc. É fundamental a pesquisa e análise de tais temáticas uma vez que elas são resultados de relações 
e necessidades humanas em ambiente digital que podem produzir registros informacionais , que 
podem ser, ou não, objeto da Arquivologia.  
 

8 Arquivamento da web e 
preservação digital: dos 
websites às redes sociais 
 

Moises Rockembach, Anna Carla 
Almeida Mariz 

Este Simpósio Temático pretende inaugurar a discussão do arquivamento e preservação da web na 
Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia, que é tão premente para o campo científico 
e profissional. O objetivo do Simpósio é abrir o debate a partir da apresentação de pesquisas teóricas 
e aplicadas, que vão da preservação da web ao uso e reuso destes arquivos, passando por questões 
tecnológicas, metodológicas, de avaliação e curadoria, além das questões éticas que envolvem a 
preservação destas informações. O debate inclui a preservação de redes sociais, dos registros visuais 
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e sonoros na web, considerando a efemeridade destes registros na internet e a importância de 
preservá-los. Em diversos países, desde 1996, vem se discutindo e realizando o arquivamento da web 
(web archiving) de forma institucional, preservando as informações digitais e possibilitando a sua 
recuperação retrospectivamente. No Brasil, o Projeto de Lei no 2431/2015, vem discutindo a 
necessidade da preservação do patrimônio público digital institucional inserido na rede mundial de 
computadores. Debates acadêmicos vêm sendo fomentados com maior intensidade a partir de 2017, 
aumentando o número de publicações científicas sobre a temática no cenário nacional. Além disto, 
este tema começou a ser discutido no âmbito do Arquivo Nacional do Brasil e do Conselho Nacional 
de Arquivos, em relação a websites e redes sociais institucionais federais e em organizações como a 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Fundação Biblioteca Nacional, que possuem o escopo 
de preservação de websites institucionais na sua política de preservação de acervos digitais.  
 

9 Arquivos de museus 
 

Maria Celina Soares de Mello e 
Silva, Sonia Troitiño 
 

O objetivo do Simpósio é refletir sobre o papel, as funções e as caraterísticas dos arquivos de 
instituições museológicas e, também, de centros de documentação que adquirem acervos privados. 
Visa, ainda, ao intercâmbio de informações sobre o tratamento documental, formas de aquisição, 
classificação, instrumentos de pesquisa e acesso, dentre outros referentes ao processamento técnico, 
além de debater questões conceituais como proveniência, procedência, arquivo privado, arquivo 
pessoal, coleção e fundo. 
  

10 Arquivos pessoais e privados: 
produção, aquisição, 
tratamento e usos 

Renato Crivelli Duarte, Tiago 
Braga Da Silva 

Os documentos pessoais e privados, da mesma forma que os documentos produzidos pelos poderes 
públicos, compõem relevante tema de estudos para a arquivologia no Brasil ao se manifestarem como 
elementos significativos nos processos de construção de memórias, identidades e histórias individuais 
e coletivas, assumindo traços de patrimônio documental. Os arquivos pessoais e privados são fontes 
importantes para a pesquisa, pois podem testemunhar aspectos e fatos sobre sujeitos e grupos a partir 
de pontos de vista diferentes daqueles que comumente os outros tipos de fontes documentais, 
especificamente os documentos oficiais, apresentam. Além disso, os processos que envolvem os 
arquivos pessoais e privados: produção/acumulação, tratamento, aquisição, disponibilização, 
conservação e usos, são permeados por diferentes demandas memoriais e configuram-se como 
processos políticos. Ressaltamos que, mesmo com considerável aumento na quantidade de estudos 
sobre o tema produzidos na área nas últimas duas décadas, observa-se ainda a necessidade de ampliar 
e aprofundar as discussões sobre os arquivos pessoais e privados. Tendo por base essas proposições, 
este Simpósio Temático se propõe a constituir espaço para discussão de pesquisas que envolvam 
questões relacionadas à produção/acumulação, ao tratamento, à preservação, às políticas de 
aquisição, institucionalização e acesso, aos valores sociais, à patrimonialização e às ações e usos 
relacionados aos arquivos pessoais e aos arquivos de origem privada. Contemplará também estudos 
que explorem a história dos arquivos pessoais, no Brasil ou no exterior, além de reflexões sobre 
instituições de custódia de acervos arquivísticos no que tange aos arquivos pessoais e privados.  
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11 Arquivos pessoais: abordagens 
interdisciplinares em 
convergência 

Renato de Mattos, Mabel Meira 
Mota 

Resultado das inúmeras atividades empreendidas por indivíduos na esfera profissional, civil, familiar e 
afetiva, os arquivos pessoais reúnem documentos dotados de diferentes linguagens, suportes, técnicas 
de registro e formatos, os quais, em grande medida, se distinguem por seu caráter informal e 
discricionário. Compreendidos como “conjuntos orgânicos e autênticos, marcadamente 
representativos das atividades que lhes deram origem” (Camargo, 2009, p. 28), os arquivos pessoais 
se notabilizam como um importante manancial para pesquisadores de diferentes áreas do 
conhecimento, atraindo o interesse e fomentando discussões de estudiosos das mais variadas 
disciplinas, a exemplo da História, da Filologia, da Diplomática, da Literatura, do Direito, da 
Antropologia e da Sociologia. De outra parte, sob a perspectiva da Arquivologia, as singularidades dos 
arquivos pessoais suscitam reflexões acerca das abordagens comumente empregadas e exigem 
soluções aos desafios que a organização, a descrição e o acesso invariavelmente impõem aos 
profissionais e pesquisadores da área. Nesse sentido, reconhecendo a potencialidade informacional e, 
ao mesmo tempo, a complexidade dos arquivos pessoais, cujo tratamento demanda a mobilização de 
um diversificado e abrangente repertório conceitual e metodológico incorporado ao corpo de 
conhecimento arquivístico, o objetivo do Simpósio é reunir trabalhos de diferentes perspectivas 
teórico-metodológicas dedicados aos arquivos pessoais, agregando, dessa forma, estudos oriundos de 
vários campos do conhecimento sobre o tema. Pretende-se, assim, estimular o diálogo entre 
pesquisadores empenhados na análise de questões epistemológicas e empíricas relacionadas aos 
arquivos privados de pessoas físicas, notadamente trabalhos que explorem os desafios inerentes aos 
arquivos pessoais a partir de olhares interdisciplinares.  
 

12 Arquivos, acervos e universos 
educativos 

Priscila Ribeiro Gomes, Ramsés 
Nunes e Silva 

Nosso simpósio temático convida a uma reflexão sobre ações educativas nos espaços arquivísticos, 
incluindo também no rol das discussões as instituições escolares, enquanto lugares de personificação 
de discursos, práticas e modelos de educação (ESTER & NOSELLA, 2013). Signos particulares das 
escolas que são, ao mesmo tempo, reflexo imediato de seus dispositivos de controle (FOUCAULT, 
2007) e de suas contradições. Seja a partir de seus acervos documentais ou de suas disposições e 
protagonismos sócio-culturais, donde o arquivo escolar é também resposta às agendas conjunturais e 
trajetórias de grupos sociais, políticos e disposições institucionais (MOGARRO, 2005). Pensar a 
pluralidade de possibilidades que podem emergir a partir dos diálogos envolvendo os diferentes 
campos do conhecimento, voltados para temas que nos movimentem a pensar as conexões entre 
arquivos, acervos e universos educativos fazem parte da proposta deste Simpósio. As diversas 
construções históricas, mediações e sociabilidades do universo educacional, que perpassam 
protagonismos discentes e docentes, ao longo do passado e do presente, se apresentam 
especialmente relacionadas aos processos sócio-culturais, dos quais acervos e arquivos são eixos 
imbricados. Universos materiais e imateriais complexos na extensa malha de sociabilidades nas quais, 
a partir de uma abordagem baseada na Nova História Cultural, tem-se um alargamento da noção de 
documentos, concebendo como fontes de pesquisa toda variedade de vestígios (GINZBURG, 1990) que 
possibilita estudar um tempo passado, sejam: manuscritos, impressos, digitais, orais, imagéticos, e 
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mesmo patrimoniais como representativos de vivencias escolares e educacionais num tempo e lugar, 
a possuírem suas vozes em dado pertencimento (CERTEAU, 2011). 
Construídos e funcionando, diga-se, em universos complexos (MORIN, 1991), na tessitura de dada 
conjuntura na qual discentes e docentes mergulham ao longo do tempo, os arquivos escolares fazem 
parte dos meandros que constituem as sociedades contemporâneas. Solidamente encetados, 
sincronicamente, na fixidez do aparato administrativo escolar, mas também no reordenamento de 
agendas e respostas sociais e simbólicas, dos quais a cultura escolar é representada (JULIA, 2001), e 
na qual emerge o documento, tornado monumento (LE GOFF, 1990). Por fim, entende-se que tanto as 
instituições arquivísticas como as instituições escolares, ou ainda outros espaços que de alguma forma 
lidam com a memória, possuem um papel importante no sentido de difundir ações educativas voltadas 
para uma aproximação com a sociedade, visando despertar não apenas conhecimentos, mas valores 
que possam contribuir na formação dos sujeitos.  
 

13 Arquivos, movimentos sociais e 
novos sujeitos: processos, 
práticas e atores 

João Marcus Figueiredo Assis, 
Luciana Quillet Heymann 

Em meio à emergência de intensas disputas sociais, políticas e econômicas em torno de direitos, 
reconhecimento e participação política, entende-se que os arquivos possuem um papel fundamental. 
Desde o século XX se tem evidenciado a função social dos arquivos, e tais proposições têm se 
intensificado nos últimos anos deste século. Este Simpósio tem o propósito de agrupar pesquisadores 
de diferentes áreas cujas temáticas de pesquisa contribuam para o reconhecimento dos arquivos como 
elemento estratégico em dinâmicas de afirmação social e luta por direitos. Priorizam-se trabalhos que 
reforcem os referenciais arquivísticos nas disputas pela memória das lutas populares e das 
reivindicações por reconhecimentos de comunidades historicamente subalternizadas e invisibilizadas. 
Estão no escopo deste ST pesquisas que levem em conta o papel dos documentos e dos arquivos no 
reconhecimento da diversidade social e cultural, e nas disputas por afirmação de comunidades 
LGBTQIA+, favelas, quilombos, grupos indígenas, assim como questões ligadas à violência contra a 
mulher e violências impetradas por agentes do Estado. Os arquivos aqui são pensados como 
instrumentos ou suportes para a construção da cidadania e para o fortalecimento de novos sujeitos 
sociais, subjetividades, práticas e ações. Os trabalhos devem evidenciar a interseccionalidade 
envolvendo o arquivamento, a participação social, os direitos humanos e a cidadania. De maneira 
geral, espera-se visualizar contextos em que as práticas documentais sejam acionadas em relação ao 
que se compreende como função social dos arquivos. Privilegia-se o diálogo da Arquivologia com 
diferentes áreas das ciências sociais, tais como a História, a Sociologia, a Psicologia, a Antropologia, a 
Educação, entre outras. Os arquivos são aqui entendidos como produto social dinâmico cuja função 
pode se modificar no tempo; como artefato de lutas políticas e como suporte de memórias 
traumáticas. Nessa perspectiva, portanto, os arquivos são associados a práticas de produção de 
significados, os quais podem e devem ser reapropriados por agentes e coletivos como reação a 
dinâmicas sociais excludentes produzidas pelo Estado e por agentes interessados na submissão e 
mesmo na eliminação de certos grupos e comunidades e suas memórias. Tais processos de 
reapropriação e de ressignificação da prática arquivística possibilitam a produção de novas 
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sociabilidades e subjetividades, aliando-se à afirmação e ao reconhecimento de direitos fundamentais 
das comunidades em seu processo de autorrepresentação.  
 

14 Dados de pesquisa, arquivista 
de dados e preservação digital: 
novos desafios para a 
Arquivística contemporânea 

Margareth da Silva, Luis Fernando 
Sayão 

As tecnologias de informação e comunicação têm possibilitado a geração e armazenamento de grande 
volume de dados, informações e documentos. No curso das atividades científicas, pesquisadores 
produzem, coletam, analisam e comunicam dados de pesquisa em formato digital. Estes dados são 
testemunhos de uma atividade científica e estão organicamente vinculados a outros objetos de 
pesquisa formando uma “ecologia” de dados, informações e documentos. Um exemplo são aqueles 
coletados por pessoas ou instrumentos, a partir de fenômenos que não se repetem - como o 
nascimento de uma supernova ou comportamentos de eleitores numa eleição. Esses dados não 
poderão ser coletados uma segunda vez, pois são gerados por eventos únicos e, se avaliados como 
tendo valor científico, devem ser preservados para estudos subsequentes. Porém, muitos desses 
dados correm o sério risco de se perderem pela falta de investimentos, ausência de padrões, métodos 
e de profissionais capacitados. Portanto, uma questão é se os dados de pesquisa são objeto de estudo 
da Arquivologia ou não, e, em caso positivo, como devem ser identificados e gerenciados, de forma a 
garantir sua preservação e reuso futuros. Os pesquisadores precisam confiar nesses dados para 
prosseguirem nos seus estudos, os quais devem manter características “arquivísticas” como 
proveniência e autenticidade. Ademais, as instituições de pesquisa vêm incluindo, em suas equipes, 
profissionais chamados de “arquivistas de dados”, encarregados de aplicar os padrões e 
procedimentos de preservação de longo prazo como metadados, repositórios, normalização de 
formatos etc. Esses profissionais precisam de uma formação ampla e interdisciplinar: da Arquivística, 
de gestão de dados etc. Além disso, considerando a função social dos arquivos, uma questão relevante 
diz respeito a como os arquivistas e as instituições arquivísticas podem incrementar o acesso aos 
dados, informações e documentos, produzidos no curso das atividades científicas e como podem 
interoperar seus acervos com outros tipos de objetos e memórias digitais. No tocante ao acesso e uso, 
à medida em que as instituições arquivísticas recolham dados de pesquisa, podem ser demandadas a 
oferecerem recursos para reuso por usuários humanos, por stakeholds computacionais (como 
softtwares agentes) e pela exploração por inteligência artificial, aprendizagem de máquina, data 
mining e outros recursos de big data. Com relação à preservação digital, outra questão a ser debatida 
diz respeito a como os arquivos estão incorporando as tecnologias emergentes, como o blockchain, 
que abrem perspectivas importantes para a preservação de objetos digitais, cuja presunção de 
autenticidade é crítica. Assim, temos como objetivo desse simpósio iniciar uma discussão a respeito 
da necessidade de maior envolvimento dos arquivistas na identificação, gestão, preservação, acesso e 
uso de dados de pesquisa, essenciais para garantir a continuidade da investigação científica em nosso 
país.  
 



VII Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia – REPARQ 2022 

Rio de Janeiro • 20 a 23 de junho de 2022  

15 Especificidades e questões do 
tratamento arquivístico de 
fotografias analógicas e digitais 
 

Aline Lopes de Lacerda, Andre 
Malverdes Fernanda da Costa 
Monteiro Araújo, Roberta 
Mociaro Zanatta* 
 

O tratamento arquivístico aplicado às fotografias não é diferente em termos gerais do restante dos 
documentos de um arquivo. Todavia, esse tratamento busca levar em conta diversas dimensões 
informacionais tanto em relação à natureza do documento fotográfico quanto em conexão ao seu 
potencial enquanto representação visual de fatos ou aspectos da vida social. Sejam analógicas ou 
digitais, as fotografias podem ser submetidas às mesmas questões metodológicas visando à sua 
organização e disponibilização para acesso. No entanto, permanecem aspectos desafiadores aos 
arquivistas na gestão dessas imagens numa perspectiva que privilegie seus contextos de produção e 
de acumulação – tanto para ambientes institucionais quanto para os pessoais – como também sua 
correta gestão e preservação nos arquivos. O Simpósio busca discutir essas permanências e mudanças 
nas formas de compreender e gerenciar documentos fotográficos comparando os paradigmas 
analógico e digital no mundo dos arquivos. Etapas do processo de tratamento desses conjuntos como 
as de identificação, classificação, descrição, difusão e preservação estarão presentes como eixos de 
análise visando inserir a fotografia como documento organicamente integrado aos fundos 
arquivísticos institucionais e pessoais. O objetivo é reunir trabalhos que discutam as fotografias em 
suas mais variadas vertentes. Nosso objetivo é conhecer como os pesquisadores vêm abordando esse 
importante material enquanto objeto de estudo em suas pesquisas no que se refere à preservação, 
organização, difusão, gestão e usos como forma de localizar a discussão dos documentos fotográficos 
no centro do debate arquivístico. 
 

16 Gestão de Documentos, 
Arquivos, Acesso à Informação e 
Transparência nos Municípios 

Ana Célia Rodrigues, Danilo Andre 
Cinacchi Bueno 

Este Simpósio Temático (ST) pretende reunir pesquisadores cujos estudos abordem a gestão de 
documentos e os arquivos como contribuição para os debates sobre o acesso à informação e a 
transparência pública nos municípios. Têm por objetivo discutir resultados de pesquisas concluídas 
e/ou em andamento que destaquem a responsabilidade social da universidade na produção de 
conhecimento para o desenvolvimento da administração pública municipal, possibilitando discussões 
teórico-conceituais, metodológicas e/ou de boas práticas no âmbito de políticas públicas arquivísticas.  
 

17 Gestão de Documentos: teoria e 
prática no universo da 
Arquivologia e dos arquivos 

Mariana Lousada, Maria Leandra 
Bizello 

O presente simpósio tem como foco as discussões teóricas e práticas sobre a gestão de documentos, 
incluindo suas funções essenciais: a classificação e a avaliação. Discute a difusão do conceito de gestão 
de documentos, as novas perspectivas no contexto digital, bem como as diversas metodologias e 
modelos aplicados nas instituições no contexto nacional e internacional. No Brasil, a gestão de 
documentos foi regulamentada pela Lei no 8.159, de 1991, que dispõe sobre a política nacional de 
arquivos públicos e privados, também conhecida como Lei de Arquivos, marco jurídico importante que 
reafirmou princípios importantes quanto ao dever do Estado em promover a gestão dos documentos 
públicos e o acesso às informações. De acordo com a Lei, a gestão de documentos é compreendida 
como o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, 
avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando sua eliminação 
ou recolhimento. A gestão de documentos não pode ser compreendida como um único conceito, 
modelo e de aplicação geral, já que diferentes fatores influenciam na sua elaboração e 
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desenvolvimento. Porém, é possível notar referências comuns ligadas à administração, à eficiência e à 
eficácia nas diversas definições. Bem como, não se pode falar de uma metodologia ou modelo de 
gestão de documentos único, mas de diversidades que foram produzidas a partir das práticas em 
diferentes realidades. Para o controle e racionalização dos documentos e organização dos arquivos, a 
gestão de documentos se apoia em duas funções essenciais, realizadas nas idades corrente e 
intermediária, a classificação e a avaliação. Como resultado, tem-se a elaboração dos instrumentos 
técnicos, planos de classificação e as tabelas de temporalidade de documentos. O plano de 
classificação organiza de forma lógica a produção documental, de acordo com as funções e atividades 
que determinaram a sua produção. Já a tabela de temporalidade consolida os critérios construídos 
durante o longo e complexo processo de avaliação, identificando as séries documentais com seus 
respectivos prazos de guarda e destinação (eliminação ou guarda permanente). Juntas, elas garantem 
um efetivo controle de produção documental nos arquivos correntes, das transferências sistemáticas 
ao arquivo intermediário, do processamento das eliminações e recolhimentos à guarda permanente, 
além de auxiliar na recuperação da informação, na tomada de decisões, e garantem a preservação do 
patrimônio documental da instituição. As tecnologias da informação e comunicação estão nas rotinas 
administrativas de todas as instituições, seja no âmbito público, seja no âmbito privado. Nesse 
contexto tecnológico, aliás, um contexto híbrido, há a gestão de documentos digitais sendo implantada 
com muitas dúvidas, problemas e questionamentos: da produção documental digital à sua guarda 
permanente como o processo de avaliação se insere? Como gerenciar, ao mesmo tempo, documentos 
físicos e digitais?  
 

18 Governança e Gerenciamento 
Arquivístico 

Welder Antônio Silva, Camila 
Schwinden Lehmkuhl 

O gerenciamento arquivístico, ou gestão arquivística, para Jardim (2018, p. 32) compreende os 
“elementos mobilizados para a gerência de serviços e instituições arquivísticas”, ou seja, todos os 
aspectos gerenciais, procedimentos e funções arquivísticas que compõem o ciclo de vida dos 
documentos arquivísticos, desde a gestão de documentos, até a guarda permanente. Na mesma linha, 
Silva (2020), considera que o gerenciamento arquivístico consiste no planejamento, organização, 
direção e controle das funções e atividades técnicas arquivísticas, incluindo a regulamentação dos 
processos, procedimentos, métodos e diretrizes e a elaboração de seus instrumentos arquivísticos; 
dos recursos operativos necessários, como espaços físicos e digitais, recursos materiais e tecnológicos, 
equipes técnicas e seus respectivos custos; dos serviços arquivísticos nos quais tais funções serão 
executadas e tais recursos serão alocados; assim como do modelo de funcionamento e governança 
das estruturas orgânicas (instituições arquivísticas ou não, redes e sistemas de arquivos) encarregadas 
dos serviços e funções arquivísticas no ambiente a ser considerado. Por sua vez, Jardim (2018, p. 39) 
destaca que “a ideia de governança remete-nos a processos que ultrapassam os tradicionais limites da 
gestão arquivística”. De acordo com o referido autor, “o objeto da governança arquivística é a gestão 
arquivística”, de modo que a primeira não substitui a segunda (JARDIM, 2018, p. 40). Ele explica que a 
governança arquivística compreende ações transversais ao contexto arquivístico, incluindo a 
capacidade das autoridades e instituições arquivísticas, por intermédio da autoridade legal, político e 
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técnico-científica, dialogarem e atuarem em um universo informacional mais amplo e diverso (JARDIM, 
2018). Nesta mesma direção, considera-se, aqui, que a governança arquivística representa a 
competência e capacidade político-administrativa das autoridades arquivísticas de formular, governar, 
decidir e implementar políticas arquivísticas públicas e institucionais, envolvendo estruturas, funções 
e atividades arquivísticas a serem desenvolvidas, com vistas a garantir que os resultados pretendidos 
junto aos arquivos e documentos arquivísticos sejam alcançados em setores diversos da sociedade. 
Entende-se que o foco da governança arquivística é promover a efetividade do gerenciamento 
arquivístico, delineando suas possíveis direções e permitindo o desenvolvimento de mecanismos de 
avaliação, monitoramento e controle das ações planejadas e/ou implementadas, bem como dos 
recursos necessários e/ou utilizados. Diante do exposto, o objetivo do simpósio temático será reunir 
pesquisadores interessados em debater os conceitos, princípios e fundamentos; propriedades e 
características; similitudes e distinções; modelos e instrumentos; práticas e condutas; fenômenos, 
fatores, dinâmicas, estratégias e desafios envolvidos acerca da governança arquivística e do 
gerenciamento arquivístico.  
 

19 História dos arquivos e da 
Arquivologia no Brasil 

Vitor Fonseca, Paulo Roberto Elian 
dos Santos 

Embora venha sendo cada vez mais abordada, a história dos arquivos e da Arquivologia no Brasil 
continua carecendo de aprofundamento. As debilidades nesses estudos acarretam lacunas no 
processo de compreensão da trajetória das instituições arquivísticas, bem como das técnicas e 
metodologias aplicadas em nosso país no tratamento dos acervos. As duas questões são faces de uma 
mesma moeda: – a relação que as instituições arquivísticas estabeleceram (ou não) com a 
administração, a formação dos seus corpos técnicos, o papel desempenhado por diferentes 
profissionais nessa formação, a maneira como se constituíram os corpos técnicos dos arquivos, os 
pressupostos teóricos, conceituais e metodológicos dos trabalhos realizados, a organização dos 
acervos, os processos de descrição e compartilhamento de registros, incluindo o acesso público a 
informações e acervos, os instrumentos de pesquisa, as ferramentas de busca e as fontes para a 
história das instituições e para os trabalhos arquivísticos são alguns dos temas que requerem mais 
estudos. As análises podem voltar-se para casos individuais ou interrelações no espaço brasileiro ou 
mundial.  
Objetivos: 
Identificar fontes institucionais e pessoais para a história dos arquivos e da Arquivologia no Brasil; 
Analisar as origens teóricas do pensamento arquivístico no Brasil, bem como sua aculturação e 
produção nacional; Caracterizar o papel de diferentes atores (instituições e indivíduos) na formação 
dos arquivos e do pensamento arquivístico no Brasil.  
 

20 Movimentos sociais, arquivos e 
direitos humanos: em diálogos 

Roberta Pinto Medeiros, Flávio 
Leal da Silva 

A proposta consiste em, a partir do diálogo com os Movimentos Sociais e com os estudiosos de 
diferentes áreas do conhecimento, ao mapeamento das tensões, das demandas, dos atores e objetos 
de interlocução com os arquivos, os documentos e os arquivistas, que nos permitam a ampliação da 
produção do conhecimento capaz de subsidiar, na oferta de novas orientações técnicas, a garantia dos 
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Direitos Humanos, das liberdades de expressão, de novos lugares de memórias, novos atores, assim 
como permita-nos entender e ajustar as demandas políticas por uma gestão de documentos de acesso 
aos documentos e informações que, produzidas e/ou custodiadas pelos órgãos públicos, e pelos 
próprios Movimentos Sociais, Organizações Indígenas, Quilombolas, Movimentos dos Sem Terra e 
demais Organizações da Sociedade Civil, possam contribuir para suas/nossas conquistas, construindo 
coletivamente uma visão mais ampla sobre a importância social dos diferentes registros/documentos 
(independentemente dos suportes e graus de formalidades) para os diferentes atores sociais. 
Objetivos: 
- Discutir o papel dos documentos, arquivos e arquivistas no contexto dos movimentos sociais, 
organizações e coletivos na luta e defesa de direitos sociais e civis. 
- Analisar a trajetória do conceito de memória social em diferentes aspectos, como conteúdos e outras 
abordagens relacionadas ao campo dos arquivos e da Arquivologia. 
- Refletir sobre a concepção de lugares de memória a partir da definição de Pierre Nora. 
- Desenvolver sobre o conteúdo informacional presente em acervos sobre/de/com e a partir dos 
movimentos sociais, problematizando contextos e situações que estabeleçam relações com a 
contemporaneidade, embasadas em textos teóricos e aplicados. 
- Problematizar o envolvimento dos acervos de movimentos sociais como valorização de expressão 
social, bem como no papel de construção da dignidade social dos cidadãos em situação de fragilidade, 
de fragmentação ou de repressão. 
 

21 Sistemas Classificatórios de 
Documentos de Arquivo 

Thiago Henrique Bragato Barros, 
Renato Tarciso Barbosa de Sousa 

Busca-se com esse seminário temático discutir a classificação de documentos de arquivo em seus 
aspectos teóricos, metodológicos e aplicados. Estudo analítico dos problemas relacionados ao 
desenvolvimento, planejamento e aplicação da classificação no contexto dos Arquivos. A classificação 
enquanto uma função matricial da arquivologia. O papel da classificação no contexto de criação, uso 
e preservação dos documentos de arquivo. Os elementos de classificação de documentos de arquivo. 
Análise Funcional. Estrutura do instrumento de classificação (hierárquica, não-hierárquica). A pesquisa 
na elaboração de instrumentos de classificação. Sistemas de Organização do Conhecimento (SOCs) 
aplicados à arquivologia. Objetivos do Seminário: 1) Discussão teórica e metodológica sobre a 
classificação de documentos de arquivo; 2) aplicação de sistemas de organização no contexto dos 
arquivos; 3) a classificação de documentos de arquivo na atualidade; A realização do seminário busca 
continuar uma prática de pesquisa que tem se desenvolvido ao redor dos sistemas de classificação, 
sua natureza, desenvolvimento e aplicação.  
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* O Simpósio “Especificidades e questões do tratamento arquivístico de fotografias analógicas e digitais” é resultado da fusão de duas 

propostas apresentadas com características semelhantes. Após avaliação e aprovação do mérito, os proponentes foram informados da semelhança 

entre as propostas e decidiram pela reunião em um único Simpósio. 


