
Unidade didática

Vamos para o arquivo 
O que é isso?
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INTRODUÇÃO

Com esta unidade didática iremos descobrir o que são os 
arquivos, o que preservam, para que servem e quem são as 
pessoas que neles trabalham.

Veremos que os arquivos contêm muita informação e que 
cada documento é também uma peça do gigantesco e 
diverso quebra-cabeças a que chamamos humanidade. 

O património documental é uma ferramenta essencial 
para conhecer os nossos antepassados e descobrir as 
semelhanças e diferenças com as nossas próprias vidas.
Aprender é saber o que nos rodeia, ter explicações para as 
coisas que acontecem e abrir a nossa mente para aquilo que 
nos torna quem somos: o nosso património cultural.

Por uma questão de clareza, tentaremos responder a uma 
série de questões.

O QUE É UM ARQUIVO?

PARA QUE SERVEM OS ARQUIVOS?

QUE TIPOS DE ARQUIVOS EXISTEM?

QUEM TRABALHA NOS ARQUIVOS?

ÍNDICE
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O QUE É UM ARQUIVO?

A palavra arquivo é utilizada para identificar várias 
coisas:

1. • Uma coleção de documentos recolhidos por 
indivíduos ou instituições no decurso das suas 
atividades. Ao longo dos anos e séculos, as 
pessoas criam documentos de todos os tipos 
que são recolhidos e preservados em arquivos. 
Estes documentos são geralmente escritos em 
folhas de papel e contêm informações de vários 
tipos, que são de interesse ou importância para 
o seu proprietário.

•	 Informação pessoal: cartas entre 
amigos e família, diários nos quais 
se escrevem os pensamentos ou se 
descreve a própria vida.
• Informação administrativa: 
documentos sobre a propriedade, 
economia ou trabalho de uma pessoa.
• Notícias que ocorreram durante 
a vida de uma pessoa ou dos seus 
antepassados.

Estes arquivos falam sempre do passado, de coisas que 
já aconteceram, e são muito valiosos para aprender 
sobre as vidas de pessoas que existiram antes de nós. 
Eles contam-nos o que aconteceu há muito, muito 
tempo atrás, mas também coisas que aconteceram há 
alguns anos atrás.
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2.  Um arquivo é também um tipo de 
mobiliário onde esta documentação é 
guardada para que não se perca, entre outras 
coisas, numa casa. Uma simples caixa de 
cartão, uma bota ou um armário cheio de 
gavetas onde todos estes documentos são 
guardados em ordem.

3. Os edifícios ou instalações onde os 
documentos são guardados e consultados. 
Possuem informações sobre a vida dos 
indivíduos, comunidades, vilas e cidades, e 
preservam o património cultural de todos eles.

4. As Instituições culturais onde os 
documentos são preservados, sejam num 
edifício ou na web, para que estejam 
disponíveis para consulta pela sociedade. São 
lugares extraordinários que contêm tesouros 
do passado, que falam de nós seres humanos 
e do nosso comportamento ao longo do 
tempo.

5. Quando um documento é digital podemos 
também usar a palavra arquivo para nos 
referirmos a ele.

Os documentos são o conteúdo principal de um arquivo, uma vez 
que	os	livros	estão	numa	biblioteca.	Existe	um	nome	específico	para	
identificar	estes	conteúdos:	é	a	palavra	fundos.	Os	livros	mantidos	
numa biblioteca são as reservas dessa biblioteca; os artigos mantidos 
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num museu são as reservas desse museu; 
os documentos mantidos num arquivo são 
as reservas desse arquivo. Mas o que é que 
chamamos a um documento?

A resposta é fácil: qualquer coisa feita por seres humanos que 
contenha informações sobre acontecimentos que ocorreram no 
passado. 

Ao lê-los, ouvi-los ou observá-los, podemos obter dados que nos 
fornecem informações e conhecimentos. Os seres humanos são 
muito curiosos e os documentos ajudam-nos a compreender; eles 
dão-nos explicações sobre as razões pelas quais as coisas acontecem.

Nos arquivos há documentos antigos cheios de cartas que podem 
ser difíceis de compreender, mas há também outros que são 
fáceis	de	ler.	Contêm	também	desenhos,	fotografias,	música	e	
material audiovisual. No futuro, muito do que está nos arquivos será 
informação digital e poderemos aceder a ela utilizando um telemóvel 
(telemóvel), ou um computador de qualquer tipo.

Os arquivos mais antigos têm documentos escritos em materiais que já 
não	são	utilizados	para	esse	fim	e	que	são	raros	e	misteriosos	para	nós,	
tais como papiro, madeira, pergaminho (que é pele de animal), pano ou 
pedra. Estes são os mais difíceis de encontrar porque já passou tanto 
tempo desde que foram criados que a maioria deles se perdeu.
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SABIAS QUE…?

Os arquivos 
públicos 

pertencem-lhe

Os	arquivos	públicos	são	locais	mais	
próximos do que se possa pensar.

Tudo o que eles guardam é seu, tal como 
a sua casa ou o que está num museu ou 

biblioteca	pública.	Os	arquivos	trabalham	para	
estar perto de todos e para despertar o nosso 

interesse. Assim, quando crescer, verá neles 
lugares para proteger e preservar. Eles serão 

uma parte importante da sua vida, poderá 
trabalhar neles, fazer investigação e ajudar a 

reconstruir a história da sua comunidade.

PARA QUE SERVEM OS ARQUIVOS?

Embora já tenhamos antecipado algumas das funções 
dos arquivos, iremos agora revê-los/ revisá-los:

Preservação de documentação que fala de 
pessoas e eventos do passado.

Proteção do património cultural que está 
nos documentos, que é chamado património 
documental.
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Os países ou estados são constituídos por pessoas ou grupos 
de pessoas unidos por laços culturais e tradições, e cada país 
tem uma forma particular de organizar a sua vida. Os governos 
são responsáveis por isto, e para o fazer criam esquemas de 
administração	pública	que	são	o	coração	dos	países.	Os arquivos 
servem tanto os indivíduos como as administrações públicas:
•	 Servem para manter registos da atividade da Administração 
Pública. Desta forma, saberemos o que foi feito a qualquer 
momento e poderemos usar os que correram bem e descartar 
os que correram mal, para que não voltem a acontecer.
•	 Servem para compreender a sociedade e a situação das 
pessoas, os seus direitos e as suas obrigações. Em cada 
época são diferentes e, olhando para trás, podemos ver estas 
mudanças.
•	 Servem para aprender sobre história e cultura, para que não 
sejam esquecidos e possam ser reconstruídos. A informação 
do passado dá uma imagem mais clara de como as coisas 
aconteceram e também ajuda a criar uma cultura mais rica e 
mais vibrante.

Com tudo isto, podemos compreender que os arquivos contêm 
informação	muito	importante	e	útil	para	todos	nós,	e	que	muitas 
das coisas que fazemos podem ser explicadas nos documentos 
guardados em arquivos, tesouros de valor incalculável.

Ser depositários da memória dos indivíduos, 
comunidades e povos do mundo.

Assegurar que	este	conteúdo	é	transmitido	às	
gerações futuras.
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QUE TIPOS DE ARQUIVOS EXISTEM?

A primeira diferenciação entre tipos de arquivos 
é feita dependendo de quem possui ou detém o 
arquivo. Quando alguém possui algo, tal como uma 
casa, um terreno ou um veículo, é o proprietário desses 
bens; tem o título dessas coisas. O mesmo se aplica aos 
arquivos que, neste caso, ou são propriedade privada 
ou pública.

Privados

Estes são arquivos privados e podem pertencer 
a um indivíduo, um grupo de indivíduos, uma 
empresa ou uma instituição religiosa. Em cada 
uma delas, são conservadas coleções muito 
diferentes. Em alguns, parte da documentação 
é	posta	à	disposição	do	público,	noutros	não	o	é.

No arquivo privado de um fotógrafo podemos 
encontrar	um	grande	número	de	documentos	
e imagens; no arquivo de numa empresa 
de construção, muitos planos, documentos 
de contratos de obras, faturas, licenças ou 
projetos. No arquivo de uma igreja católica, 
podemos encontrar documentos relacionados 
com a vida da comunidade, batizados, 
casamentos e mortes.
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Públicos

As coleções (documentos) destes arquivos são as 
produzidas	pela	atividade	da	administração	pública,	
mas também podem conter outras colecções que o 
Estado	decidiu	conservar	devido	à	sua	importância	
patrimonial. Dentro destes, podemos distinguir entre 
os diferentes tipos:

•	 Consoante a natureza dos documentos 
(conteúdo e função) que contêm. Podemos 
distinguir, por exemplo, entre arquivos judiciais 
ou militares, entre outros.
•	 Dependendo da antiguidade de suos 
fundos. Os arquivos históricos preservam 
documentos que são de valor para a cultura e 
a investigação. Os arquivos administrativos são 
mais recentes e preservam documentos para a 
gestão das atividades diárias de uma pessoa ou 
instituição. 
• Dependendo do território ao qual os seus 
fundos pertencem. Temos arquivos nacionais/
estatais/estaduais, onde é guardada a 
memória	documental	do	país	e	que	reúnem	
documentos das mais altas instituições 
públicas.	Arquivos	regionais	ou	provinciais,	
que recolhem os documentos históricos mais 
importantes desses territórios. E os arquivos 
municipais, com toda a documentação 
produzida numa câmara municipal.

Estos son los archivos que, generalmente, están abiertos al público 
sin restricciones. Gracias a esto, sus fondos son estudiados por 
muchas personas y la historia se puede escribir.
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Dependendo do país, os arquivos históricos contêm documentos 
cujo	conteúdo	tem	um	valor	informativo	que	serve	para	reconstituir	
a história das sociedades. Quando os documentos são depositados 
nos arquivos históricos, a sua consulta é gratuita, mas como são 
documentos em papel ou outros materiais frágeis que, além disso, 
podem ser muito antigos, o seu manuseamento deve ser respeitado.

Assim, estes arquivos são a soma de três elementos: documentos 
+ organização + serviço público. Aqui temos tudo: informação 
que pode ser de períodos muito diferentes e sobre assuntos muito 
diferentes, que é organizada por períodos, lugares ou assuntos, e que 
também está aberta a todos para consulta, respeitando as regras de 
cada lugar.

SABIAS QUE…?

Um dia para 
comemorar

Desde 2008, o Dia Internacional 
dos Arquivos é comemorado 
mundialmente a 9 de Junho.

Com as atividades e celebrações que são 
organizadas, o ojectivo é aproximar os 

arquivos das pessoas, tanto jovens como 
idosas. Porque todos temos o direito de 
desfrutar do nosso património cultural 

e isto pode ser feito de formas muito 
diferentes, dependendo da nossa idade 

e interesses.
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QUEM TRABALHA NOS ARQUIVOS?

As pessoas que trabalham em arquivos são chamadas 
arquivistas, ou arquivólogos, cujas principais funções 
são preservar os documentos, estudar o seu conteúdo 
para mantê-los bem organizados e projetar um 
sistema que permita a sua consulta e divulgação dos 
seus conteúdos.

Todas as pessoas que trabalham num arquivo estão preparadas 
para desempenhar as suas funções e agir com respeito e cuidado. 
Eles sabem que o objeto do seu trabalho é muito importante e a 
informação que contém é um testemunho do passado, muitas vezes 
único.
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Embora	nem	sempre	encontremos	os	mesmos	profissionais	
nos arquivos, podem trabalhar lá:

Arquivistas:	são	profissionais	que	são	responsáveis	
pela organização e gestão de um arquivo. Devem ter 
um bom conhecimento das coleções das instituições 
em que trabalham e estar conscientes das suas 
necessidades, para que todos possamos desfrutar do 
nosso património. Normalmente, são estabelecidas 
diferentes categorias: os diretores dos arquivos 
são arquivistas que, além de fazerem tudo isto, são 
responsáveis pela gestão do arquivo; os técnicos de 
arquivo	desempenham	tarefas	mais	específicas	de	
organização, conservação e divulgação das coleções.

Assistentes de arquivo: estes são homens e 
mulheres que realizam tarefas de controlo, como 
registar os movimentos das coleções dentro do 
arquivo. Quando vamos a um arquivo para pesquisa, 
são quase sempre eles que nos atendem e nos dizem 
o que podemos encontrar ou o que está disponível. 
podem lidar com abertura e encerramento de 
arquivos para utilizadores /usuários. Além disso, 
ajudam os arquivistas nalgumas das suas tarefas.

Conservação e restauro: em grandes arquivos 
existe uma equipa de conservação especializada 
no tratamento dos diferentes materiais neles 
conservados. São normalmente especialistas no 
cuidado do papel e do pergaminho (couro), e são 
responsáveis pelo controlo do estado das coleções, 
estando conscientes dos perigos que podem afetar 
estes materiais e assegurando que se encontram nas 
melhores condições possíveis.
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Outras pessoas costumam trabalhar nalguns arquivos que apoiam 
as tarefas mencionadas acima, como comunicadores, professores, 
investigadores, pessoal administrativo, etc. Todos eles colaboram para 
dar maior visibilidade ao valor dos documentos e arquivos.

Existem pequenos arquivos, tais como o arquivo municipal da nossa 
cidade, onde apenas uma pessoa desempenha a maior parte destas 
funções. No entanto, outros, tais como os arquivos nacionais, têm um 
grande	número	de	funcionários.

ACTIVIDAD 1
Nuestro equipo

Esta atividade consiste numa representação de papéis. Peça a 4 voluntários 
da turma para se tornarem durante algum tempo uma das pessoas que 
trabalham	num	arquivo	e	leem	as	suas	biografias.	Segundo	esta	história,	
estas quatro personagens ajudaram-nos a encontrar os documentos 
que nos ajudarão a colocar-nos no lugar dos nossos antepassados. 
Posteriormente, atribuiremos o cartão de tarefa correto a cada um deles e 
discutiremos em que consiste cada tarefa.

YANET RODRÍGUEZ

Oi, como esta? O meu nome é Yanet. 
Na qualidade de diretor de um 
arquivo nacional, sou responsável pela 
organização do trabalho no local e, nesta 
ocasião, por fazer trabalhar esta equipa.

Desde que eu era uma menina sempre 
fui fascinado pela história, não queria 
mais do que ouvir os mais velhos da 
minha aldeia a contar como eram as 
coisas quando eram crianças ou jovens 
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SANTIAGO GONZÁLEZ 

Olá, eu sou Santi. Trabalho num 
arquivo histórico onde existem milhões 
de documentos. Estou encarregado de 
lhes extrair informação para elaborar 
aquilo a que chamamos “ferramentas 
para descrição”, que ajudam o público a 
encontrar e compreender os documentos 
dentro do arquivo.

Na universidade descobri uma ciência 
chamada paleografia, que ajuda a 
compreender as diferentes formas de 
escrever no passado. Nem sempre foi 
escrito como está agora, sabe, mesmo 
que seja na nossa própria língua. 
Especializei-me nisso, por isso sou 
muito bom a ler documentos antigos.

Agora posso transcrever qualquer documento, por mais estranho que 
esteja escrito, e copio um resumo dessa informação de uma forma 
mais clara, para que todos possam compreendê-los e encontrar o 
que procuram quando os vêm consultar. O meu trabalho chama-se 
arquivista.

e eu costumava gravá-las com um gravador de cassetes, para 
poder ouvir as suas anedotas, canções e histórias... Ainda guardo 
todas as cassetes!

Quando escolhi o que estudar, era claro para mim: algo a ver com 
documentação... E assim tornei-me arquivista ou arquivista.
O meu trabalho deu-me a oportunidade de conhecer em pormenor 
as coleções do arquivo e as suas necessidades. Especializei-me em 
documentação audiovisual e património imaterial. Sou arquivista 
mas também diretor.
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Se precisarem de cópias, eu trato disso... E depois volto a pô-las no 
seu lugar para que possam descansar facilmente. Também faço uma 
lista de quem pede o quê, para que não se perca nenhum documento. 
O meu trabalho chama-se assistente de arquivo.

ELI QUISPE

Olá, como está? O meu nome é Eli. 
Cuido de todo o tipo de documentos 
que são feitos de papel, é a minha 
especialidade.

Não sei se sabe isto, mas o papel é 
um material muito frágil e há muitos 
perigos para o proteger: luz forte e 
humidade não lhes convém e, além 
disso, há muitos pequenos insetos e 
fungos que se alimentam dele.

JOÃO SILVA

Bom dia? Eu sou João. Gosto muito do 
meu trabalho porque nunca paro quieto, 
encontro muitas pessoas diferentes e 
alguns investigadores contam-me coisas 
sobre os seus estudos e aprendo muito.

Não li todos os documentos do arquivo, 
muitos deles não compreendo, mas amo-
os como se fossem meus filhos, por isso 
mantenho-os em ordem. Eu encarrego-
me de os emprestar aos investigadores 
e asseguro-me de que eles cuidam bem 
deles enquanto os utilizam.
 y después los devuelvo a su sitio para 
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Assim, tentamos manter todos os documentos limpos, bem instalados 
e protegidos em caixas e pastas especiais.

Também tenho de saber muito sobre outros materiais como o papiro, 
pergaminho, couro, tinta ou materiais fotográficos para poder fazer 
bem o meu trabalho. Na verdade, estou sempre a aprender coisas 
novas e faço cursos para melhorar todos os dias.

Tenho colegas que são especializados noutros tipos de documentos.
O meu trabalho chama-se conservador-restaurador. 

Tarefa  1 
CONHECER E 
ORGANIZAR O 
TRABALHO DO 

RESTO DO PESSOAL  

Tarefa  2
REPRESENTAR 
O ARQUIVO EM 

REUNIÕES E 
EVENTOS

Tarefa  3
ENCONTRAR 
SOLUÇÕES 

PARA TODAS AS 
NECESSIDADES DO 

ARQUIVO

Tarefa  4
ASSEGURAR 

QUE TODAS AS 
FUNÇÕES DO 

ARQUIVO SEJAM 
CUMPRIDAS

O QUE FAZ O DIRETOR DE UM ARQUIVO? 

O QUE É QUE UM ARQUIVISTA FAZ? 
Tarefa 1 

CONHECER E 
PESQUISAR A 

DOCUMENTAÇÃO 
QUE É MANTIDA  

Tarefa 2
MANTER A 

DOCUMENTAÇÃO 
BEM ORDENADA, 

ARRUMADA E 
INSTALADA

Tarefa 3
DESCREVER O 
CONTEÚDO DA 

DOCUMENTAÇÃO

Tarefa 4
FAZER 

FERRAMENTAS 
PARA DESCRIÇÃO 

QUE RESUMEM 
A INFORMAÇÃO 
CONTIDA NOS 
DOCUMENTOS.
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O QUE FAZ UM ASSISTENTE DE ARQUIVO? 

Tarefa 1 
ASSISTIR AOS 

INVESTIGADORES 
E VERIFICAR O 

EMPRÉSTIMO DE 
DOCUMENTOS    

Tarefa 2
ASSISTIR OS 

ARQUIVISTAS 
NAS TAREFAS DE 
CLASSIFICAÇÃO, 
PRESERVAÇÃO E 

REVISÃO. 

Tarefa 3
GERIR A 

CORRESPONDÊNCIA 
DE ENTRADA E 

SAÍDA DE E PARA OS 
ARQUIVOS

Tarefa 4 
AJUDAR A MOVER 
DOCUMENTAÇÃO 
E A FAZER CÓPIAS 

DE DIFERENTES 
TIPOS

O QUE FAZ UM CONSERVADOR-RESTAURADOR? 

Tarefa 1 
SUPERVISIONAR 
A CONSERVAÇÃO 
ADEQUADA DA 

DOCUMENTAÇÃO 
DO ARQUIVO.

Tarefa 2
RESTAURAR LA 
PIEZA SI SE HA 

PRODUCIDO UN 
DETERIORO

Tarefa 3
REDACTAR 

INFORMES SOBRE 
EL ESTADO 

DE LA COLECCIÓN 
Y SUS NECESIDADES 

DE MEJORA

Tarefa 4 
CONTROLAR 

EL ESTADO DE TODO 
DOCUMENTO QUE 

SALGA Y ENTRE 
EN EL ARCHIVO

ACTIVIDAD 2
Fale-me sobre 

um arquivo

Nesta	unidade	didática	temos	trabalhado	sobre	os	diferentes	significados	
da palavra arquivo. Através desta atividade iremos pedir aos estudantes 
que	identifiquem	um	ficheiro	que	conheçam	ou	que	seja	significativo	

para eles e escrevam um pequeno ensaio sobre o mesmo. Estes ensaios 
podem ser apresentados na aula ou corrigidos pelo professor. 

Trabalharemos	principalmente	sobre	os	quatro	primeiros	significados	de	
arquivo, deixando de lado o arquivo como um documento digital. O tema 

escolhido deve demonstrar que compreenderam as diferenças entre os 
diferentes	significados	da	palavra	arquivo.


