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REGISTROS DOCUMENTAIS CONTEMPORÂNEOS
COMO PROVAS DE AÇÃO

Luciana Duranti

Sócrates contou como a divindade que inventou a escrita foi repreendida por Tamuz,
rei do Egito:

"Se os homens aprenderem isto, estará implantado o esquecimento em suas
almas: eles deixarão de exercitar a memória porque confiarão no que está
escrito e chamarão as coisas à lembrança não mais de dentro de si, mas por
meio de marcas externas; o que descobriste é um remédio não para a memória,
mas para a lembrança."1

Hoje, em função do desenvolvimento social e tecnológico, somos forçados a refletir
novamente sobre o caráter, a natureza e a confiabilidade do nosso "remédio para a
lembrança", o registro documental, e sobre a capacidade do arquivista de se desincumbir de
sua maior responsabilidade, "a, proteção física e moral dos arquivos".2 Diante da mudança de
atitude em relação ao direito dos cidadãos à informação, da possibilidade de manipulação e da
volatilidade dos documentos eletrônicos, da dependência dos sistemas em relação ao
hardware e aos softwares, do fracasso dos profissionais da tecnologia da informação em
entender a natureza e a finalidade dos registros documentais e, em conseqüência, proteger sua
autenticidade, vem se tornando cada vez mais claro que os arquivistas necessitam repensar o
papel social de suas instituições, reexaminar os preceitos de sua profissão e articular um novo
código de objetivos a fim de cumprir sua meta profissional básica.

Se essa necessidade de reexame for admitida, então a questão passa a ser se ele deve
ser feito dentro do antigo esquema explicativo ou dentro de um esquema novo. Certamente,
algumas observações feitas a partir da nova realidade colocaram em crise alguns dos
pressupostos básicos concernentes aos arquivos e arquivistas. Entretanto, rejeitar todos esses
pressupostos nos levaria ao vazio. Assim, poderíamos usar a arquivologia, seus princípios e
conceitos, como o físico utiliza a câmara de neblina: provocando o choque entre elementos
desconhecidos e elementos conhecidos, poderíamos descobrir a natureza do que é ou aparenta
ser novo.3 Isto incluiria em nosso esquema o antigo, como uma verdade parcial um aspecto da
realidade -, e ao mesmo tempo permitiria que as coisas também funcionassem de outro modo.
Com a utilização desse método, o conhecimento tradicional pode ser transformado pela
interação com as novas observações, e suas aparentes contradições podem ser reconciliadas.

Através dos milênios, os arquivos têm representado, alternada e cumulativamente, os
arsenais da administração, do direito, da história, da cultura e da informação. A razão pela

                                                          
1 Platão, Fedro, 274-5, traduzido para o inglês por R. Hackforth (1952). Citado em M. T. Clanchy, From
memory to written record: England 1066-1307 (Londres, Edward Arnold, 1979), 233.
2 Esta expressão foi usada por Hilary Jenkinson em seu A manual of archive administration (Oxford, Clarendon
Press, 1922) para referir-se à preservação da integridade fÍsica dos documentos e da integridade de seus
conteúdos.
3 Para a discussão desse método ver Marshall McLuhan, "Introduction to H. A. Innis", The bias of
communication (Toronto, 1964), viii-x.
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qual eles puderam servir a tantas finalidades é que os materiais arquivísticos, ou registros
documentais, representam um tipo de conhecimento único: gerados ou recebidos no curso das
atividades pessoais ou institucionais, como seus instrumentos e subprodutos, os registros
documentais são as provas primordiais para as suposições ou conclusões relativas a essas
atividades e às situações que elas contribuíram para criar, eliminar, manter ou modificar. A
partir destas provas, as intenções, ações, transações e fatos podem ser comparados, analisados
e avaliados, e seu sentido histórico pode ser estabelecido.

Essa capacidade dos registros documentais de capturar os fatos, suas causas e
conseqüências, e de preservar e estender no tempo a memória e a evidência desses fatos,
deriva da relação especial entre os documentos e a atividade da qual eles resultam, relação
essa
que é plenamente explorada no nível teórico pela diplomática e no nível prático por
numerosas leis nacionais.4

Em função dessa relação, os registros documentais sempre foram vistos como dignos
de confiança e preservados de acordo com procedimentos administrativos claramente
estabelecidos e bem compreendidos.5 Por isso mesmo, a responsabilidade do arquivista como
guardião dos registros documentais cresceu. Para que ele possa se desincumbir a contento
dessa responsabilidade, é preciso levar em conta dois pressupostos fundamentais: 1) que os
registros documentais atestam ações e transações, e 2) que sua veracidade depende das
circunstâncias de sua criação e preservação. Essas duas afirmativas estão por sua vez
inextricavelmente ligadas às propriedades dos registros documentais e à sua integridade, que
os arquivistas estão incumbidos de proteger. É útil reexaminar essas propriedades ou
características para estabelecer seu status no que diz respeito aos documentos
contemporâneos.

A primeira característica dos registros documentais é a imparcialidade. Os registros
são inerentemente verdadeiros, ou, como diz o arquivista britânico Hilary Jenkinson, "livres
da suspeita de preconceito no que diz respeito aos interesses em nome dos quais os usamos
hoje". Isso não quer dizer que as pessoas que intervêm em sua criação são livres de
preconceitos, mas que as razões por que eles são produzidos (para desenvolver atividades) e
as circunstâncias de sua criação (rotinas processuais) asseguram que não são escritos "na
intenção ou para a informação da posteridade", nem com a expectativa de serem expostos ou
com o receio do olhar do público.6 Assim, os documentos fornecem `provas originais porque
constituem uma parte real do cor pus dos fatos, do caso".7 Porque trazem uma promessa de
fidelidade aos fatos e ações que manifestam e para cuja realização contribuem, eles também
ameaçam revelar fatos e atos que alguns interesses não gostariam de ver revelados. Proteger
os documentos contra a manipulação ilegítima ou a destruição é portanto o primeiro dever dos
arquivistas. Deve-se ressaltar que imparcialidade não significa que os leitores dos documentos
devam crer que eles reproduzem os fatos e atos dos quais são parte e parcela: o contexto mais
amplo da atividade geradora dos documentos e o ambiente cultural no qual seus intérpretes

                                                          
4 Para uma discussão dos conceitos diplomáticos ilustrativos dessa relação, ver Luciana Duranti, "Diplomatics:
new uses for an old science", artigo em seis partes publicado na revista Archivaria, 28-33 (1989-1992).
5 O Código Civil de Justiniano prescrevia que os documentos fossem guardados em arquivos a fim de preservar
a memória contínua e não-deturpada das ações e de garantir sua "fé pública" ou veracidade (ut fidem
faciant).Ver Novella 15 5 e 2; C. I, 4, "De episcoplali audientia", 30; D. 48, 19, "De poenis", 9.
6 Jenkinson, A manual of archive administration, op. cit., 11-12.
7 Ibid., 4.
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vivem são fatores essenciais para a compreensão da verdade que pode ser extraída dos
documentos.

A segunda característica dos registros documentais é a autenticidade. A autenticidade
está vinculada ao continuum da criação, manutenção e custódia. Os documentos são
autênticos porque são criados tendo-se em mente a necessidade de agir através deles, são
mantidos com garantias para futuras ações ou para informação, e "são definitivamente
separados para preservação, tacitamente julgados dignos de serem conservados" por seu
criador ou legítimo sucessor como "testemunhos escritos de suas atividades no passado".8

Assim, os documentos são autênticos porque são criados, mantidos e conservados sob
custódia de acordo com procedimentos regulares que podem ser comprovados. Alguns
documentos resultantes de uma atividade prática desviam-se desse padrão legítimo de
procedimentos contínuos de preservação. Eles ainda assim são autênticos no que diz respeito
a seu criador, e pode-se atribuir-lhes valor como documentos evocativos do passado, mas sua
fidedignidade como prova documental fica prejudicada, e eles serão sempre suspeitos em
comparação com aqueles documentos mantidos sob um controle legítimo e contínuo.

A terceira característica dos registros documentais é a naturalidade. Essa naturalidade
diz respeito à maneira como os documentos se acumulam no curso das transações de acordo
com as necessidades da matéria em pauta: eles não são "coletados artificialmente, como os
objetos de um museu (...), mas acumulados naturalmente nos escritórios em função dos
objetivos práticos da administração".9 O fato de os documentos não serem concebidos fora
dos requisitos da atividade prática, isto é, de se acumularem de maneira contínua e
progressiva, como sedimentos de estratificações geológicas, os dota de um elemento de
coesão espontânea, ainda que estruturada.10

A quarta característica é o inter-relacionamento. Esse inter-relacionamento é devido
ao fato de que os documentos estabelecem relações no decorrer do andamento das transações
e de acordo com suas necessidades. Cada documento está intimamente relacionado "com
outros tanto dentro quanto fora do grupo no qual está preservado e (...) seu significado
depende dessas relações".11 As relações entre os documentos, e entre eles e as transações das
quais são resultantes, estabelecem o axioma de que um único documento não pode se
constituir em testemunho suficiente do curso de fatos e atos passados: os documentos são
interdependentes no que toca a seu significado e sua capacidade comprobatória. Em outras
palavras, os documentos estão ligados entre si por um elo que é criado no momento em que
são produzidos ou recebidos, que é determinado pela razão de sua produção e que é
necessário à sua própria existência, à sua capacidade de cumprir seu objetivo, ao seu
significado, confiabilidade e autenticidade. Na verdade, os registros documentais são um
conjunto indivisível de relações intelectuais permanentes tanto quanto de documentos.12

A quinta e última característica é a unicidade. A unicidade provém do fato de que
cada registre documental assume um lugar único na estrutura documental do grupo ao qual
pertence e no universo documental. Cópias de um registro podem existir em um mesmo grupo

                                                          
8 Ibid., 8-9.
9 Public Record Office, Guide to the public records. Part I: Introductory (London, Public Record Office, 1949),
2.
10 Robert-Henri Bautier, "Les archives", L'Histoire et ses méthodes (Paris, 1961), 1120.
11 Public Record Office, Guide, 2.
12 Giorgio Cencetti definiu esse "elo arquivístico" como original, necessário e funcionalmente determinado em
"Il fondamento teorico della dottrina archivistica", Archivi, s.II, VI (1939): 8, republicado em Scritti archivistici
(Roma, Il Centro di Ricerca Editore, 1970), 39. Ver também Elio Lodolini, Archivistica: principi e problemi, 6ª
edição ampliada (Milão, Franco Angeli Editore, 1992), 143.
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ou em outros grupos, mas cada cópia é única em seu lugar, porque o complexo das suas
relações com outros registros é sempre único, e - como foi enfatizado acima - um registro
consiste em um documento e suas relações com seu contexto administrativo e documental:
uma duplicata de um registro só existe quando ambos os elementos são perfeitamente
idênticos, isto é, quando múltiplas cópias de um mesmo documento são incluídas em um
mesmo lugar dentro de um mesmo grupo (e somente um criador de registro descuidado
poderia fazer tal coisa!).13

As características de imparcialidade, autenticidade, naturalidade, inter-relacionamento
e unicidade tornam a análise dos registros documentais o método básico pelo qual se pode
alcançar a compreensão do passado tanto imediato quanto histórico, seja com propósitos
administrativos ou culturais. A natureza da prova documental é de primordial importância e
diz respeito tanto ao direito, que regula a conduta de nossa sociedade, como à história, que a
explica. De fato, ambos contam com a reconstrução mental do passado para seus julgamentos
e interpretações. Essa reconstrução não pode ser feita cientificamente - no sentido dos
experimentos desenvolvidos em ambiente de laboratório - e tampouco seus resultados podem
ser absolutamente certos, porque os fatos passados não podem ser repetidamente reproduzidos
e observados. O passado é essencialmente não verificável e só pode ser descoberto por
dedução. Por conseguinte, tanto o direito quanto a história precisam contar mais com
probabilidades lógicas do que com certezas para alcançar seus objetivos. Afim de superar as
limitações inerentes da prova documental ambas as disciplinas desenvolveram meios
semelhantes de avaliá-la e assegurar sua fidedignidade, pois compartilham a mesma
necessidade de prova precisa e autêntica. Por essa razão, os padrões disseminados
mundialmente pelas leis nacionais contemporâneas, baseados nos conceitos encerrados no
Código Justiniano e nos escritos dos juristas medievais, posteriormente incorporados na
legislação civil, e mais recentemente estendidos aos países não-ocidentais por leis
internacionais, tratados, acordos comerciais etc., também podem ser flexivelmente aplicados à
pesquisa histórica.14

Esses padrões referem-se primordialmente à admissibilidade da prova documental e
estabelecem as exceções à não admissibilidade da prova de tipo `por ouvir dizer". De fato, os
documentos são considerados provas “por ouvir dizer", pois eles só podem "dizer" aquilo que
alguém "disse" a eles. Como esse tipo de prova é indireto, ele conflua com duas
características essenciais do sistema judicial tal como evoluiu desde o início dos tempos
medievais: interrogatório cruzado e testemunho sob juramento. Assim, os documentos, para
serem usados como provas dos fatos e ações dos quais falam e resultam, devem se subordinar
a uma das seguintes regras: melhor prova, autenticação e garantia circunstancial de
fidedignidade.

A regra da melhor prova baseia-se na suposição de que um documento original é a
fonte mais confiável daquilo que ele contém. A regra exige que o documento original seja

                                                          
13 Luciana Duranti, "The concept of appraisal and archival theory", a ser publicado em The American Archivist
56 (spring 1994). Ver também Vicenta Cortês Alonso, Manual de archivos municipales (Madri, Asociación
Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museologos y Documentalistas, 1982), 44, onde aos arquivos, e
portanto aos registros, são atribuídas as características de "unicidade", "integridade", "autenticidade" e
"imparcialidade".
14 Ver John Salmond, Essays in jurisprudence and legal history (Londres, Stevens and Haynes, 1891; Littleton,
Colorado, Fred B. Rothman and Co.,1987) e Jurisprudence, 7a. edição (Londres, Sweet and Maxwell Ltd.,
1924); W. Ken Katsaris, Evidence and procedure in the administration of Justice (NovaYork, John Wiley and
Sons, Inc., 1975); Joseph D. Schloss, Evidence and its legal aspects (Columbus, Ohio, Charles E. Merrill
Publishing Company, 1976).
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apresentado sempre que possível. Se o original não está disponível e a parte interessada na
apresentação da prova puder explicar sua indisponibilidade, alguma forma de prova
secundária pode ser aceita. A razão da indisponibilidade do documento original pode ser seu
estado físico, seu local de guarda ou o fato de ter sido perdido ou destruído. Nesse último
caso, não podem existir circunstâncias suspeitas em torno de sua perda ou destruição, como o
consentimento de qualquer das artes envolvidas no processo judicial.15

A regra da autenticação requer que a parte que apresenta o documento como prova
introduza alguma outra prova exterior ao próprio documento para demonstrar que ele é o que
se propõe ser. Métodos de autenticação variam de acordo com o tipo de documento. Registros
gerados por autoridades públicas (isto é, por alguém investido de certo grau de soberania) são
considerados automaticamente autenticados por sua origem, mas registros gerados por
entidades privadas podem ser autenticados por um funcionário ligado à pessoa ou à
organização que cria o registro, pelo depositário dos documentos, ou por testemunha
qualificada que possa atestar que o registro em questão se inclui entre os que são
habitualmente mantidos pela entidade que o produziu.

A regra da garantia circunstancial de fidedignidade considera a adequação das
circunstâncias de criação de um registro como um substituto para a tradicional garantia do
interrogatório de testemunhas. Os requisitos geralmente são que o documento tenha sido
criado no próprio momento ou num momento próximo do evento, fato ou ato em questão, por
alguém que tenha conhecimento pessoal do assunto registrado e que tenha o dever de inserir o
registro no curso regular do andamento da matéria. Esses requisitos asseguram que o
documento é confiável de várias maneiras. Primeiro, se um documento é produzido num
momento muito próximo da transação sobre o qual ele fala, há uma garantia de que a coleta
de detalhes por seu autor seja bastante precisa, considerando-se que sua memória não teria
sido afetada por outros fatos, por interpretações do acontecimento original, ou pelo
esquecimento. Segundo, se a pessoa que produz o documento tem conhecimento pessoal do
evento, fato ou ato de que ele trata, ela deve ter efetivamente participado do ou observado o
evento. Terceiro, se a pessoa tem como dever produzir documentos, isto é, se a natureza do
seu trabalho ou função requer ou torna conveniente a elaboração de um registro, essa pessoa
tem também o dever de produzir um registro preciso. O conceito de dever, como entendido
por esta regra, compreende as ações requeridas pelas obrigações profissionais de uma pessoa.
A exigência de que o registro seja produzido no curso regular das transações assegura que o
documento em questão não é um fato casual ou isolado, mas foi criado, mantido e preservado
porque a pessoa ou organização necessita dele para funcionar adequadamente. Sem dúvida,
uma das conseqüências dessa necessidade que o criador do documento tem dele é que erros
ou incorreções serão quase que certamente notados por aqueles que lidam regularmente com
ele. Documentos de pessoas físicas, que não foram gerados numa atividade empresarial sob
procedimentos controlados, têm que ser autenticados por uma testemunha que ou participou
da sua criação (como autor, redator, testemunha, tabelião), ou esteve presente à sua
compilação, assinatura ou emissão, ou ainda que possa identificar a letra da pessoa que o
assinou, com base no conhecimento pessoal ou na qualificação profissional. Documentos de
pessoas físicas que foram autenticados ou registrados em cartório são presumidamente
autênticos porque a confiabilidade da testemunha do registro (escrivão ou outro funcionário
público) é levada em conta, em lugar da confiabilidade do registro. Registros que estiveram
fora de circulação por longo tempo (o período muda de um país para outro) são considerados

                                                          
15 Donald S. Skupsky, "Admissibility of original records in evidence", Records Management Quartely, 20 (April
1986); A. F. Sheppard, "Records and archives in court", Archivaria 19 (Winter 1984-85), 197, 201.
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autênticos se provêm de um local natural de custódia. Para documentos preservados em
instituições arquivísticas, tabelas de preservação e descarte, contratos de doação ou compra,
acordos de doação ou custódia, empréstimos formais, testamentos e legados, e documentação
precisa de transferência, tudo isso serve para qualificara instituição arquivística como local de
custódia natural e aceitável.

A admissibilidade da prova documental deve ser considerada separadamente do seu
peso, conceito que diz respeito à qualidade inerente e à conseqüente autoridade da prova. Não
existem regras escritas que presidam a determinação do peso. O registro aceito como prova da
matéria de que trata é pois considerado tanto pelos seus próprios méritos quanto dentro do
contexto das outras provas apresentadas pelas partes, e seu valor como corporificação dos
fatos é determinado a partir de critérios arbitrários e ad hoc. O único profissional que pode
apresentar critérios objetivos para a avaliação do peso da prova documental é o profissional
de diplomática ou o arquivista com conhecimento dos princípios, conceitos e métodos da
diplomática. Essa última questão será ilustrada abaixo.16

Sendo imparciais no que diz respeito à criação, autênticos no tocante aos
procedimentos, e inter-relacionados no que tange ao conteúdo, os registros documentais estão
aptos a satisfazer os requisitos da legislação sobre valor probatório e constituem a melhor
forma não só de prova documental mas de prova em geral. De fato, os registros, além das
necessidades do direito e da história, servem à "transparência das ações", um novo e atraente
nome para o que mais tradicionalmente constitui a obrigação de prestar contas
(accountability) tanto do ponto de vista administrativo quanto histórico.17

O dever de prestar contas é um velho conceito, e não necessariamente democrático,
como demonstram diretrizes dadas pelo imperador Carlos Magno aos condes em 806 dC:
"Lede esta carta muitas vezes, e guardai-a bem, de modo que vós e nós possamos usá-la como
prova para ver se agistes ou não de acordo com o que nela está escrito."18

O dever de prestar contas é a obrigação de dar um esclarecimento ou uma resposta a
fim de dirimir dúvidas ou de atender a um procedimento específico. Essa obrigação decorre
de uma relação de delegação. O delegado é um substituto, encarregado de tarefas ou funções,
e deve agir segundo alguma forma de disciplina, e não de acordo com sua preferência pessoal.
Se essa disciplina é rigorosa ou frouxa, depende do grau de arbítrio dado ao delegado, que só
será responsável se reconhecer a obrigação de responder por suas ações. Por essa razão, a
obrigação de prestar contas é geralmente associada com responsabilidade. Não é a
justificativa de cada simples ato que faz a responsabilidade, mas a estrutura e o
funcionamento do sistema como um todo, e é por isso que a prestação de contas é uma
característica dos regimes democráticos. Segundo o cientista político Fritz Morstein Marx,

"Em qualquer organização governada pelo princípio da responsabilidade, tanto
o planejamento quanto a ação devem ser registrados. Isto é axiomático. A não
ser que haja uma maneira de reconstruir a gênese das deliberações e
determinações passadas, a responsabilidade pode existir formalmente, mas não
está assegurada de fato... Somente pela preservação de um registro satisfatório
dos acontecimentos e considerações que conduziram a uma determinada

                                                          
16 Para uma discussão detalhada da legislação sobre provas e sua relação com os conceitos diplomáticos, bem
como para uma bibliografia mais rica sobre o tema, ver Heather Heywood, Appraising legal value: concepts and
issues (Tese de mestrado em Estudos Arquivísticos, Universidade de British Columbia, 1990).
17 A discussão que segue sobre accountability baseia-se em grande medida no trabalho de Jane Parkinson,
Accountability in archival science (Tese de mestrado em Estudos Arquivísticos, Universidade de British
Columbia, 1993).
18 P. D. King, Charlemagne: translated sources (Lancaster, King, 1987), 259.
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decisão aqueles que dela participaram podem ser chamados a responder por
suas ações. Um registro completo é o mais objetivo dos informantes e portanto
o meio mais efetivo de cobrar responsabilidades. Isto também é comprovado
pelo fato de que a manobra mais simples para escapar à responsabilidade
sempre foi manipular ou mesmo destruir um registro.
Em outras palavras, um dos elementos essenciais da administração responsável
é a transparência do processo administrativo tanto no que diz respeito ao que
está acontecendo hoje quanto ao que aconteceu no passado. No domínio
governamental, a exigência de transparência diz respeito tanto às necessidades
políticas quanto administrativas."19

O princípio de que aqueles que delegaram sua autoridade ou seus recursos têm o
direito de saber o que foi feito deles e por que foi feito está assim ligado à transmissão e à
avaliação da informação. Como Frederick C. Mosher afirma,

"A natureza e a utilidade da informação fornecida - sua integridade e precisão,
inteireza, especificidade, relevância, adequação e oportunidade - sempre foram
atributos cruciais da accountability."20

Assim, os registros são os sinais visíveis do cumprimento das ações sobre as quais é
exigido um esclarecimento. Além de fornecer informação, que pode ser obtida de uma
variedade de outras fontes, os registros são os resíduos e vestígios tangíveis das transações
para cuja ultimação foram criados e constituem a memória escrita e a primeira prestação de
contas de um agente. Os registros são gerados de acordo com determinados formalismos, isto
é, com base em procedimentos estabelecidos e de determinadas formas que refletem a relação
da delegação, reforçam os padrões para as ações dos agentes e atestam seu desencargo de uma
obrigação de prestar contas.

Entretanto, aqueles que lidam com a informação e, entre eles, os gestores de arquivos
e os programadores dos sistemas de informação para a administração, nem sempre percebem
a natureza comprobatória dos registros, embora seja essencial fazê-lo para atender à obrigação
de prestar contas. Além disso, historiadores e arquivistas têm lamentado que, por estarem
cada vez mais conscientes dos seus registros, os produtores dos documentos desenvolveram
um medo intenso de críticas. Essa consciência deve-se ao fato de que freqüentemente os
registros são usados muito mais para uma prestação de contas política do que administrativa,
e essa situação tem-se agravado progressivamente com a promulgação das diversas
legislações relativas à "liberdade de informação". Tem-se argumentado que a escolha dos
pesquisadores é entre um registro honesto e revelador disponível em dez anos e um registro
distorcido disponível amanhã. Entretanto, este argumento não leva em conta que o vulto e a
complexidade das operações burocráticas requerem que as ações sejam corretamente
registradas. Da mesma forma, a exigência de uma prestação de contas administrativa rotineira
geralmente prepondera sobre as preocupações com a posteridade. E mais provável que os
produtores de registros desejosos de encobrir suas ações tentem destruir seletivamente
documentos incriminatórios, do que procurem "talhar" os documentos de acordo com a
imagem de si próprios que desejam projetar, ou que evitem de todo produzir documentos.

                                                          
19 Fritz Morstein Marx, "The role of records in administration", The American Archivist, 10 (1947), 241.
20 Frederick C. Mosher, The GAO: the quest for accountability in American government (Boulder, Colorado,
Westview Press, 1979), 234.
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A questão é muito mais a de saber se podemos falar em prestação de contas em
relação a registros gerados ou recebidos por pessoas físicas no decorrer de suas atividades
práticas, mas fora de um controle metodológico e organizacional. E certamente possível falar
de "prestação de contas histórica", um conceito ligado à idéia de um relacionamento entre
passado e futuro, não de controle, mas de responsabilidade. A prestação de contas histórica é
definida por Jane Parkinson como

"uma necessidade de prover e receber explicação e compreensão de uma
geração para outra. Grupos de indivíduos muitas vezes derivam sua coesão e
legitimidade, bem como a autoridade de suas ações, do seu entendimento e
avaliação do passado. Famílias, nações e instituições, assim como suas relações
com outros grupos, persistem além do tempo de vida de qualquer dos seus
membros; a história é a memória que dá aos membros seu entendimento do
grupo e os ajuda a sobreviver e agir...
O sentido de prestação de contas histórica de um indivíduo deve ser
distinguido do mero egoísmo... Está enraizado na crença em uma obrigação de
prestar contas aos futuros membros do grupo, seja descrevendo, explicando ou
justificando o que alguém tenha dito ou feito."21

Assim, pode-se concluir da discussão acima que os registros são provas confiáveis das
ações e devem essa confiabilidade às circunstâncias de sua criação e às necessidades de
prestar contas. Entretanto, prestar contas através dos registros implica prestar contas aos
registros, e é aí que o arquivista contemporâneo é chamado a mudar sua abordagem da
preservação de documentos pelas circunstâncias de criação dos registros contemporâneos,
sejam elas sócio-culturais, administrativas ou tecnológicas.

Não há dúvida de que os dois princípios fundamentais da ciência arquivística, respeito
aos fundos (ou princípio da proveniência sob o ponto de vista externo) e respeito à ordem
original (ou princípio da proveniência sob o ponto de vista interno), enfatizam a importância
central das origens administrativas dos registros. De fato, o primeiro princípio requer que os
arquivistas controlem os registros mais do ponto de vista da estrutura e responsabilidade do
organismo que os criou e das funções para cuja execução foram criados, do que do ponto de
vista de seu conteúdo temático ou usos históricos; o segundo princípio protege o sistema de
informação administrativo estabelecido pela organização para atender à sua estrutura e
funções contra os diversos arranjos temáticos propostos por diferentes tipos de usuários.
Entretanto, as atividades reguladas por esses dois princípios, que tradicionalmente deram
suporte à defesa moral Jenkinsoniana dos arquivos e que são a essência da ética profissional
arquivística, não são mais suficientes para perpetuar e demonstrar as inter-relações dos
documentos contemporâneos e para autenticar seu significado. Eles são inadequados para
lidar com as ameaças à inteireza, exatidão e confiabilidade dos documentos contemporâneos,
em uma palavra, à sua integridade. Essas ameaças são decorrentes de uma ausência
generalizada de princípios de guarda de registros nas organizações contemporâneas, de uma
seleção de registros insuficientemente regulamentada, da pouca autoridade da área
arquivística, da interação e coordenação limitadas entre os responsáveis pela gestão de
documentos, das regras de acesso e privacidade inconsistentes e das tecnologias eletrônicas.

Já em 1940, Philip Brooks, dos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos, reconhecia a
necessidade de os arquivistas desviarem sua atenção dos usos acadêmicos dos registros para
todas as fases de seu ciclo de vida. Ele acreditava firmemente que os arquivistas podiam dar

                                                          
21 Jane Parkinson, Accountability in archival science, 85-86.
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uma contribuição única e importante para a implementação de melhores procedimentos de
guarda e a formulação das políticas necessárias a uma gestão responsável de documentos.22

Seguindo a inspiração de Brooks, na segunda metade deste século, arquivistas
norte-americanos procuraram um papel mais ativo na gestão de documentos e reivindicaram a
posse do conhecimento, habilidade e objetividade necessários para controlar a prova
registrada tanto de origem pública quanto privada, de significado duradouro para a sua
sociedade. Eles tentaram influenciar as escolhas dos produtoras de documentos de maneira
que estes pudessem satisfazer não só suas próprias necessidades, como também refletir
valores sociais amplos como boa administração, dever de prestar contas, e liberdade de
pesquisa e estudo. A pergunta a ser feita com o tempo é se seus esforços foram bem
sucedidos, ou em outras palavras, se três ou mais décadas depois de os arquivistas terem
começado a participar ativamente no controle das práticas de preservação em organizações e
organismos administrativos, a realidade dos documentos melhorou.

Um rápido olhar na literatura arquivística mais recente, publicada ou não, mostraria
claramente, mesmo aos não iniciados, que os fundos arquivísticos não estão mais perto de
representar a totalidade do esforço da sociedade do que estavam nos tempos de Brooks; que
os arquivistas têm grande dificuldade em obter mesmo aqueles documentos sobre os quais
têm responsabilidade legal; que eles parecem incapazes de limitar e controlar as distorções
das provas documentais causadas pelo processo subjetivo de atribuir valores aos documentos
no curso do processo de recolhimento; que eles têm problemas em identificar quais
documentos foram realmente criados e usados, e em introduzir controles de guarda para
assegurar que aqueles que produzem documentos saibam o que irá constituir provas de suas
ações e quais são seus deveres a esse respeito; e, por fim, que a maioria dos arquivistas está
completamente mistificada e hipnotizada pelos produtos das novas tecnologias da informação,
a ponto de ter grandes problemas não só para distinguir documentos de trabalho,
interlocutórios, de documentos oficiais, mas também documentos de simples dados. Acredito
firmemente que o fracasso dos arquivistas contemporâneos em enfrentar os registros
documentais contemporâneos é devido a uma considerável deficiência no seu conhecimento
profissional, deficiência esta existente há longo tempo mas que se tornou evidente com as
mudanças no mundo arquivístico decorrentes do uso da tecnologia eletrônica na criação,
manutenção e preservação dos registros documentais.

Após a formulação inicial e o desenvolvimento dos conceitos fundamentais da
disciplina arquivística, conceitos relativos às propriedades dos registros e sua capacidade de
funcionar como prova, os arquivistas associaram crescentemente essas propriedades e essa
capacidade com os atributos físicos do suporte, tanto dos documentos individuais quanto dos
grupos documentais. Assim, por exemplo, as propriedades ou características de
imparcialidade, naturalidade e inter-relacionamento foram associadas ao arranjo adequado e
sistemático dos itens documentais; a propriedade de autenticidade foi associada à existência
de validação apropriada do documento por um funcionário autorizado a fazê-lo; o status de
original foi associado à presença de uma assinatura; as circunstâncias que garantem
fidedignidade foram levadas a coincidir com a existência de um arquivo corrente e/ou um
sistema de classificação, ou uma rotina de escritório adequada; finalmente, o conceito de

                                                          
22 Entre os vários artigos que Phillip Brooks escreveu sobre o assunto destacam-se: "The selection of records for
preservation", The American Archivist, 3 (1940), 221-234; "Current aspects of records administration", The
Anaerican Archivist, 6 (1943), 158-175; e "Planned archival procedures for records retirement", The American
Archivist, 11 (1948), 311-315. Ver também sua monografia Public records management (Chicago, Public
Administration Service, 1949).
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integridade dos documentos foi associado à sua preservação física, e o conceito de custódia
foi ligado à custódia física.

Com a proliferação dos sistemas eletrônicos de informação, esse mundo físico
bem-arrumado dos arquivos desapareceu, tanto quanto assinaturas e selos, pastas e caixas,
maços e dossiês, e a mais sagrada das entidades, a proveniência física e a ordem física
original. Além disso, os sistemas eletrônicos de informação estão gerando uma realidade
documental tão distinta daquela com que os arquivistas estão familiarizados que é muito
difícil para eles acreditar que exista de todo uma realidade documental. A ligação e completa
confiança dos arquivistas na realidade física dos arquivos determinou seu fracasso em
reconhecer a substância das coisas que eles estão observando agora e levou-os à falsa
impressão de que a realidade está mudando fundamentalmente, e isso provocou pânico entre
aqueles que têm que lidar com o tema.

Os arquivistas precisam se conscientizar de que a aplicação dos conceitos
arquivísticos, isto é, a prática arquivística, não é a mesma coisa que as idéias que ela reflete,
ou seja, a teoria arquivística. Devem saber fazer a distinção entre as duas e resgatar sua teoria,
redescobrir o que é um registro, como se diferenciam um original e uma cópia autêntica, o
que significam realmente os princípios de proveniência e ordem original, e assim por diante.
E, mais do que qualquer coisa, os arquivistas precisam redescobrir a relação entre os registros
e os atos, eventos, procedimentos e processos dos quais resultam, isto é, entre os registros e
seu contexto operacional. De fato, enquanto nos documentos tradicionais o contexto
administrativo em geral estava inserido nos seus elementos constitutivos externos ou internos
e nas suas relações físicas, e podia ser preservado simplesmente preservando-se fisicamente
os registros, de acordo com a entidade geradora e na ordem manifestada por essas relações
físicas, nos registros eletrônicos o contexto revela-se na documentação complementar, que
não é inerente aos registros, mas necessita ser cuidadosamente reunida. Sem a clara evidência
do contexto, não existem garantias circunstanciais de fidedignidade, nenhuma possibilidade
de autenticação, nenhuma possibilidade de identificação do documento original e nenhuma
justificativa para a ausência daquela documentação que deveria existir.

Os sistemas automatizados criam uma incrível facilidade de transmissão e
comunicação de informações, uma maior capacidade de manipulação de dados e uma
integração do uso funcional da informação. Somente a partir da compreensão da estrutura
administrativa pode-se compreender as funções dos registros eletronicamente gerados:
somente a cuidadosa ligação entre os vários usos de um sistema de informação feita pelos
escritórios em todos os níveis administrativos de acordo com suas competências específicas,
pode identificar e reconstituir a informação vital sobre a gênese dos registros de que
precisamos para estabelecer sua proveniência.

Os sistemas eletrônicos processam a informação em lugar de apenas transmiti-la. Cada
registro existe somente dentro do sistema e depende dele, não só para ter sentido, mas para ser
processado e acessado. Por esta razão, os registros eletrônicos precisam ser identificados, não
por séries, mas pelo conceito mais amplo de sistemas de dados informacionais. A organização
de cada sistema de dados em microdados relacionados pelos softwares para uma indexação
precisa permite uma alta precisão da recuperação, inatingível no caso dos documentos físicos.
Ao mesmo tempo, os registros eletrônicos são muito instáveis, dependem dos softwanes
adotados e sofrem rápida obsolescência, o que pode facilmente provocar a perda do contexto
documental dos registros, ou, em termos tradicionais, da ordem original. De fato, no caso dos
registros eletrônicos, a ordem original é encontrada no contexto relacional dinâmico do
sistema. Essa funcionalidade é inerente à configuração do software e precisa ser preservada
pelo arquivista para manter o sentido e a acessibilidade. Essa preservação não pode se iniciar
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após a geração dos registros, mas deve ser parte integrante das decisões de configuração que
maximizam o layout do registro, da ligação dos registros entre si e com aqueles pertencentes a
outros sistemas, e da função o que cada tipo de registro preenche.23

Como pode o arquivista participar ativamente dessas decisões de configuração?
Muitos responderiam que a única maneira é o arquivista familiarizar-se com as novas
tecnologias de informação e adquirir o conhecimento e a habilitação necessários para
configurar os sistemas de informação. Discordo fortemente dessa posição, convicta de que a
primeira responsabilidade dos arquivistas é proteger a imparcialidade dos documentos,
propriedade que os torna a fonte mais confiável de prova. Os registros devem ser criados
como meios para objetivos práticos, não para informar a posteridade. Eles devem ser o
resíduo involuntário e não-consciente de uma ação. Os autores dos registros devem usar as
configurações de sistemas que mais se adeqüem às suas necessidades, não às necessidades de
futuros pesquisadores. Ainda mais, os registros devem preservar sua autenticidade processual,
e a intervenção dos arquivistas no projeto do sistema prejudicaria e invalidaria exatamente
essa autenticidade.

O que os arquivistas necessitam fazer é ensinar àqueles que projetam os sistemas, ou
seja, aos analistas de sistemas, o que é um registro documental, o que é um registro original, o
que é um registro autenticado, o que são os contextos administrativos e documentais dos
registros e por aí afora, e como todos esses conceitos são vitais para satisfazer os requisitos
legais dos produtores de registros e as necessidades de seu trabalho. Por exemplo, os
arquivistas sabem que uma das cinco propriedades ou características essenciais dos
documentos é a sua condição de único dentro de um contexto. Uma das conseqüências dessa
propriedade é que, se houver cópias idênticas do mesmo documento em diferentes arquivos,
cada uma delas tem que ser considerada um documento único, atestando uma ação diferente e
tendo um único e específico significado. Com os registros eletrônicos, não se pode ter cópias
idênticas de um documento em diferentes contextos, mas sim diversas imagens do mesmo
documento a partir de diferentes contextos. Ou seja, só há um registro no sistema, mas um
número indeterminado de usuários pode vê-lo e agir sobre ele ou com base nele. Tanto para
fins legais quanto administrativos, e especificamente para atender aos requisitos da prestação
de contas, é necessário conhecer o fundamento lógico de cada ação ou transação realizada
durante a condução dos negócios. Esse fundamento está freqüentemente contido nessas
imagens; assim, é importante explicar aos analistas dos sistemas eletrônicos a necessidade
legal e administrativa de preservar um registro delas. Como conseqüência dessa iniciativa do
arquivista, o analista poderia dotar o sistema da capacidade de congelar automaticamente as
diversas imagens dos documentos em seu contexto, e o autor dos registros, da capacidade de
manter uma documentação completa relativa ao processo de tomada de decisão da
organização. Entretanto, congelar cada imagem que cada pessoa da organização tem no
exercício de suas funções seria redundante, enganoso, e sobrecarregaria o sistema eletrônico
com informação inútil. Afinal, quando as pessoas cumprem suas tarefas diárias no mundo do
papel, elas não preservam cada informação obtida em cada fonte que consultaram para agir.
Elas só incluem em seus arquivos o que é matéria de registro. Assim, somente devem ser
congeladas as imagens que são matéria de registro. E isso nos leva de volta à questão original
do que é um registro.
                                                          
23 Esta discussão sobre as novas tecnologias da informação e os sistemas de registro eletrônicos fundamenta-se
em vasta bibliografia. Leitores que desejem adquirir um conhecimento básico sobre o assunto devem recorrer a
Charles Dollar, Archival theory and information technologies (Macerata, Italia, Universidade de Macerata,
1992). Este livro faz referência à maior parte da literatura relevante sobre o tema, e é distribuído pela Sociedade
dos Arquivistas Americanos.
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O que é um registro documental? Onde os arquivistas contemporâneos podem
encontrar uma resposta? Como podem resgatar e recuperar o conceito fundamental da
profissão arquivística e todos os outros antigos conceitos associados a ela?

Os conceitos antigos sempre estiveram presentes, mas os arquivistas passaram tanto
tempo sem recorrer a eles que esqueceram de sua existência. As mesmas perguntas que estão
fazendo hoje foram feitas tantas vezes no decorrer dos séculos que uma ciência foi
desenvolvida para lidar com elas, a ciência da diplomática, que constitui o âmago do
conhecimento arquivístico já que seu objeto de investigação é o registro documental. Nos dias
atuais, os conceitos diplomáticos constituem a chave intelectual dos arquivistas para o mundo
eletrônico.24 Se os arquivistas separam os conceitos diplomáticos da sua aplicação histórica
aos documentos medievais, podem usá-los para avançar de uma visão física para uma visão
intelectual dos arquivos, uma visão que, como lembra Terry Cook, dos Arquivos Nacionais do
Canadá, eleva o pensamento acima da matéria.25

O reconhecimento da diferença entre o pensamento e a matéria deve ser a linha de
fundo de qualquer esforço para controlar o material eletronicamente criado, acumulado e
transmitido. Para ilustrar esse ponto, consideremos um tipo bem familiar de documento
contemporâneo, o fax. O facsímile é um documento eletronicamente transmitido, mas não
necessariamente recebido sob forma eletrônica. A questão é se o documento original, aquele
que constitui a melhor prova, é o documento transmitido (e mantido pelo seu autor) ou o
documento recebido (e mantido pelo destinatário). O conceito diplomático de documento
original diz que um original é o primeiro documento completo e efetivo (ou o primeiro
documento perfeito - a perfeição incluindo a completude e a efetividade). Assim, um original
é dotado de três qualidades - é o primeiro, é completo e é efetivo. Com a transmissão via fax,
as duas primeiras qualidades pertencem ao documento transmitido, enquanto a última ao
documento recebido. Isso significa que os dois documentos juntos formam o documento
original, que eles se apoiam e se autenticam um ao outro, e que nenhum dos dois pode ser
considerado a melhor prova por si só. O peso do fax como prova permanecerá sujeito à
verificação de que foi enviado, recebido e mantido durante a rotina de uma atividade, e isso
desaconselha a prática arquivística relativamente comum de reproduzir facsímiles em papel
de qualidade para fins de preservação e destruir as cópias em papel térmico sem passar por
um procedimento definido e explícito.26

Esse exemplo demonstra que uma contribuição significativa da diplomática para o
pensamento arquivístico é a conexão estreita que ela estabelece entre os documentos
arquivísticos e seu contexto legal-administrativo. De fato, o maior perigo para os arquivistas é
considerar os registros documentais dentro das fronteiras limitadas de uma tecnologia
específica, e este perigo é composto pela terminologia usada pelos cientistas da informação,
uma terminologia que se utiliza de palavras comuns como transação, documento, arquivo, e
altera seus significados. É essencial que os arquivistas, tanto quanto os historiadores,
tornem-se novamente capazes de ver os registros documentais, antes de mais nada, como a
corporificação e a prova de uma ação. A diplomática explicita os laços entre os componentes
intelectuais de um documento e os elementos de uma ação específica, enfatiza as relações

                                                          
24 A autora tem uma série de artigos sobre essa hipótese. Ver Duranti, "Diplomatics: new uses for an old
science", op. cit.
25 Terry Cook, "Mind over matter: towards a new theory of appraisal", em The archival imagination: essays in
honour of Hugh A. Taylor, org. por Barbara Craig (Ottawa, Ontario, Association of Canadian Archivists, 1992),
38-70.
26 Para uma discussão mais aprofundada sobre o assunto, ver Duranti, "Diplomatics... Part VI", Archivaria, 33
(Winter 1991-92), 9.
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entre os tipos de documentos, os tipos de ações e de etapas de procedimento, mostra todos os
tipos de interação entre pessoas e documentos. Uma clara compreensão dessas relações e
interações capacitaria os arquivistas a recomendar aos autores dos registros a simplificação de
funções, dos métodos de trabalho e dos procedimentos de registro, o que é considerado o
fundamento básico de toda atividade de gestão de documentos. E, no que toca aos sistemas
eletrônicos de informação, essa compreensão habilitaria os arquivistas a fornecer
recomendações sobre a captura de informações sobre os sistemas em "meta-sistemas", sobre
que documento o input e o output dos sistemas produz, sobre as relações entre arquivos, a
natureza das facilidades do software e as funções fornecidas pelos sistemas.

Em outras palavras, quando a criação dos registros é conscientemente controlada, a
diplomática orienta o reconhecimento dos padrões e facilita a identificação dos registros,
enquanto quando a criação dos registros não é controlada, a diplomática orienta o
desenvolvimento de padrões e a formação de um sistema no qual são formuladas e
estabelecidas as categorias de tipos de documentos capazes de transmitir conteúdo e revelar
procedimentos e contexto. Uma vez implementado o sistema, sua descrição num meta-sistema
deverá refleti-lo articulando expressamente as relações entre os tipos de documentos, os
procedimentos, ações, pessoas, funções e estruturas administrativas, porque a informação
registrada no sistema deve ser sobre as atividades das quais os documentos devem prestar
contas, e não apenas sobre os documentos que eventualmente servem a essa responsabilidade.

Finalmente, é essencial que os arquivistas não depreciem seu papel como guardiães
dos documentos, um papel oficialmente reconhecido pelas várias leis nacionais sobre prova
documental. Em recentes debates sobre o papel do arquivista na era da informação, a idéia de
que os arquivistas precisam se preparar para "a era pós-custodial dos arquivos" foi
repetidamente expressa. O pressuposto que está por trás dessa afirmação é que os arquivistas
devem transcender seu papel de custodiadores se desejam sobreviver como profissão no
próximo século. Mais uma vez, é o caso de colocar o pensamento acima da matéria. O
conceito de custódia arquivística está intrinsecamente ligado à proteção e guarda da prova.
Aposse física dos registros é apenas um dos meios pelos quais, historicamente, os arquivistas
têm garantido essa proteção. As novas tecnologias da informação e as condições específcas
que elas produzem não alteram a substância da responsabilidade custodial dos arquivistas:
eles poderiam apenas mudar um dos meios pelos quais a exercem. As tecnologias da
informação não estão aí para complicar nossa vida, mas para simplificá-la. Os arquivistas não
precisam ter a custódia física dos registros eletrônicos para exercer o controle sobre eles e
proteger sua integridade: elas podem fazer isso à distância, contanto que detenham autoridade
legal para essa função.

No nosso mundo contemporâneo, os arquivistas devem abandonar sua perspectiva
física dos documentos por uma perspectiva intelectual e contextual. Antes de definir um novo
rumo, essa mudança irá gerar muita incerteza e instabilidade, pois as antigas maneiras de ver
serão desafiadas e as novas serão repelidas. Agora, mais do que nunca, os arquivistas
necessitam de princípios sólidos, permanentes e universais sobre os quais se apoiar, e de
conceitos estabelecidos e claramente definidos contra os quais formas novas, ou
aparentemente novas, possam ser lançadas, como em uma câmara de neblina, e com os quais
possam ser comparadas. Esses princípios e conceitos estão enraizados na ciência da
diplomática: é essencial colocar os elementos de seus velhos padrões em contato com os
novos padrões determinados pelas tecnologias da informação e fazer novas conexões de modo
que as várias partes do sistema de prova documental se reorganizem num todo novo. O
trabalho que temos pela frente requer que abramos nossas mentes.



Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 7, n. 13, 1994, p. 49-64.

14

Nota: Este texto foi enviado para publicação por Luciana Duranti. A tradução é de Adelina
Novaes e Cruz.


