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Introdução 
 
  No verão de 1993 fiz uma visita de três semanas ao Arquivo da Província de 
New Brunswick, em Fredericton. Fredericton é a capital de New Brunswick, situada a sudeste 
do Canadá. Esta província nasceu no século dezoito, tem cerca de 720 mil habitantes e 
compreende 74 mil quilômetros quadrados. Desde 1968, New Brunswick tem um Arquivo da 
Província.  
  A finalidade de minha visita foi adquirir conhecimento das idéias canadenses 
sobre gestão de documentos, de forma geral, e sobre arquivo intermediário, em particular. O 
principal objetivo era averiguar se essas idéias poderiam, no todo ou em parte, ser aplicadas 
na gestão dos arquivos municipais da cidade de Dordrecht. Esta cidade foi fundada no século 
XII, está situada a oeste dos Países Baixos (37 mil quilometros quadrados) e tem cerca de 110 
mil habitantes. Desde 1885 Dordrecht tem seu próprio arquivo municipal. 
  Neste artigo faço um exame da situação do Canadá comparada a situação em 
Dordrecht, levando em consideração as diferenças em escala. Trato ligeiramente, dentre 
outras coisas, de planos de classificação, de tabelas de temporalidade e de descarte, de 
educação, de micrográfica, da administração de arquivos intermediários e das vantagens e 
desvantagens da prática canadense em relação à holandesa. Finalmente, discuto, de forma 
breve, o valor do aprendizado prático em países estrangeiros. 
 
Gestão de documentos em New Brunswick 
 
  O que me chocou no programa de gestão de documentos, em New Brunswick, 
foi seu impacto total sobre a administração de arquivos. Os principais objetivos do Arquivo 
da Província são determinar e guiar o ciclo de vida completo do documento. Esta visão não 
existe apenas em New Brunswick, mas também em todas as outras províncias e é difundida 
pelo Arquivo Nacional do Canadá, em Ottawa. Na prática, existem diferenças essenciais 
originadas da condição de independência das dez províncias e dos dois territórios do Canadá. 
Além disso, nem todos os arquivos provincianos estão no mesmo estágio, com a introdução 
de um programa de gestão de documentos. No entanto, não entrarei nessas diferenças. 
  De 1966 até 1968 havia uma situação singular em New Brunswick: havia um 
Arquivo Intermediário, mas nenhum Arquivo da Província. Com a lei de Arquivos, de 1968, o 
programa de gestão de documentos teve um grande impulso. Outro marco foi a nova lei de 
Arquivos, de 1977, que dá ao arquivista provinciano maiores e mais evidentes poderes. O 
arquivista deve promover e desenvolver planos de classificação, aprovar tabelas de 
temporalidade e de descarte, bem como incentivar o uso do Arquivo Intermediário pelos 
departamentos, pelas municipalidades e pelos tribunais.1  Com a responsabilidade de fornecer 
serviços centrais de consultoria de gestão de documentos para o governo, foi criada uma 
divisão especial (atualmente gerenciada pelo Sr. Thomas Parker), com as principais funções 
de desenvolvimento do programa de gestão de documentos, micrográfica central e 
administração do Arquivo Intermediário. Em 1993, essa divisão tinha mais de 15 
funcionários, alguns dos quais trabalham por projeto ou mediante contrato.2 Afora esses, há 
também pessoal trabalhando em projetos como empregados e na base de retreinamento. Cerca 
de metade do orçamento anual do Arquivo da Província é gasto no programa de gestão de 
documentos.3 
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  A Seção de Gestão de Documentos não aborda os departamentos de maneira 
ativa. Sua prática é de reagir às solicitações de consulta e de auxílio, pois, a partir deste 
método, eles esperam alcançar melhores resultados. Na verdade, os recursos nunca foram 
adequados a uma ampla abordagem do governo e a demanda de suporte para o 
desenvolvimento dos programas departamentais foi pesada. Este suporte concentrou-se, de 
maneira tradicional, no desenvolvimento da padronização dos planos de classificação e das 
tabelas de temporalidade e da condução de grandes reservas de documentos semi-ativos, não 
controladas para transferência ao Arquivo Intermediário. O objetivo do Arquivo da Província 
é ter planos de classificação padronizados, no local, em todos os departamentos, e tabelas de 
temporalidade autorizadas para todos os documentos. 
  No caso holandês, o sistema de registro da correspondência oferece um código 
de classificação predeterminado para todos os documentos. É característica da prática 
canadense que os documentos não sejam registrados separadamente. Portanto, não há 
documentação específica sobre o paradeiro de um documento individual. O resultado é a 
gestão de documentos descentralizada com muitos arquivos incompletos, e arquivos repletos 
de documentos duplicados. Para solucionar esse problema, é necessário uma mudança de 
comportamento nos departamentos. A Seção de Gestão de Documentos parece ser o órgão 
mais óbvio para fazê-lo. 
 
Planos de Classificação 
 
  Uma das mais importantes atividades da equipe da Seção de Gestão de 
Documentos é prestar consultoria e suporte aos departamentos na elaboração dos planos de 
classificação. Em New Brunswick é feita uma distinção entre documentos administrativos e 
operacionais. Os documentos administrativos são comuns a todos os departamentos e podem 
ser divididos em administração, gerenciamento das instalações, finanças, recursos humanos e 
gerenciamento de materiais. Para todas essas categorias, a Seção de Gestão de Documentos 
elaborou um plano de classificação, que pode ser aplicado imediatamente em todos os 
departamentos.4  Dentro dessas categorias, é criada uma distinção entre documentos de 
política administrativa e gerais. O plano utiliza um sistema bloco-numérico, variando de 100 a 
1599, que são os chamados números primários, os quais se referem aos assuntos primários. 
Logicamente, não é necessário usar todos os números. Devido à estrutura do plano de 
classificação, é sempre possível acrescentar alguns números. Os números primários são 
sempre seguidos dos números secundários, que fazem uma outra divisão do assunto. Os 
assuntos são dispostos alfabeticamente por categoria. 
  Para os documentos de natureza operacional, deve ser delineado um plano 
específico pelos departamentos. Esses documentos são relacionados a suas tarefas. É por meio 
dessas atividades, especialmente, que a Seção de Gestão de Documentos funciona como 
consultora e tenta convencer os administradores dos departamentos e, algumas vezes, os 
gestores de arquivos, da utilidade de um plano de classificação padronizado e do 
armazenamento central de documentos semi-ativos. Uma política recentemente aprovada de 
gestão de documentos para subitamente de dar ao arquivista da Província a autoridade de 
prescrever o uso dos planos de classificação desenvolvidos, mas requer que uma cópia seja 
arquivada nos Arquivos da Província. Os departamentos são responsáveis por seus próprios 
arquivos e, a princípio, os gestores de arquivos devem preparar, e inventariar as tabelas de 
temporalidade de seus arquivos. Consequentemente, existem departamentos com e sem seus 
próprios planos de classificação. Em New Brunswick, o Arquivo da Província escolheu, 
intencionalmente, prestar consultoria e suporte gratuitos, pois a cobrança dos custos envolvia 
muita burocracia, funcionaria como inibidora das práticas de gestão de documentos e, além 
disso, seria apenas um deslocamento de dinheiro dentro do orçamento da Província. 
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  No verão passado, os analistas de arquivos estiveram trabalhando em muitos 
grandes projetos, como o do Departamento de Recursos Naturais e de Energia (DNRE), o da 
Agência de Sistema e Tecnologia do Departamento de Estoque e Serviços e o da Agência de 
Suporte à Receita (necessidades estabelecidas a longo prazo ou Programa Lten). Sua 
consultoria conduz a uma proposta de um plano de abordagem. Porém, como a 
responsabilidade continua com os departamentos, não ocorre, com bastante frequência, uma 
realização completa do plano. Tal plano está vinculado à elaboração de um inventário do 
arquivo, à determinação do volume de documentos e à separação dos arquivos em corrente e 
semi-corrente. Feito isso, é elaborado um plano de classificação. Para elaborar o plano, 
mantê-lo convenientemente arranjado e os documentos acessíveis, são feitos extensos índices 
por assunto e por palavras-chave, com remissões recíprocas, que se referem a um número 
primário. Essas listas são continuamente adaptadas e complementadas. 
 
Tabelas de temporalidade e de eliminação 
 
  Os prazos de eliminação estão rigorosamente relacionados ao plano de 
classificação. Ao final de cada descrição no plano é determinado por quanto tempo um 
processo é corrente e semi-corrente, e quando ele pode ser destruído ou transferido ao 
Arquivo da Província. Os processos ativos são mantidos no departamento porque o criador do 
arquivo consulta esses dados frequentemente. O período “corrente” dura o tempo que 
departamento necessitar dos dados em estado ativo. Os processos semi-ativos ainta têm valor 
para a administração, mas eles são raramente consultados. Esses documentos são transferidos 
ao Arquivo Intermediário, pois lá o armazenamento pode ser muito mais eficaz e muito mais 
barato. Os documentos com uma fase semi-ativa inferior a dois anos são mantidos no 
departamento e a destinação  é executada mediante autorização da tabela do departamento. Os 
períodos semi-ativos podem durar por até 75 anos, como é o caso de certos documentos dos 
tribunais, mas períodos menores são mais comuns. Por exemplo, para muitos documentos 
financeiros, o prazo de retenção de seis anos é suficiente. Após o término do período semi-
ativo, os documentos não têm mais o valor administrativo que possuíam quando foram 
criados. Neste momento, a decisão, previamente recomendada por arquivistas e aprovada pelo 
arquivista da Província, é tomada com relação a completa destruição dos processos (isto 
acontece por meio da trituração por ordem do Arquivo da Província) ou por sua parcial ou 
completa aceitação pelo Arquivo da Província, devido ao seu valor legal, fiscal ou histórico. 
  No Manual de Plano de Classificação e de Tabela de Temporalidade (CPRS) 
que tem sido usado desde 1986 e originou-se dos exemplos canadenses e americano, este 
sistema é representado da seguinte maneira: 
 
Número Primário Assunto Primário Prazo de Retenção 
420 Gestão de documentos - Geral A SA FD 
Números Secundários Assuntos Secundários    
420-00 Plano de Ação AP 4 SR 
420-01 Geral Cy + 1y 0y D 
 
Legenda 
A = ativos no escritório 
SA = semi-ativos no Arquivo Intermediário 
FD = destinação final de documentos inativos 
AP = período ativo 
Y = ano 
SR = retenção seletiva no Arquivo da Província 
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Cy = ano atual 
D = eliminar 
 
 
  Com o auxílio desses CPRS, o gestor de documentos pode classificar sues 
arquivos correntes de uma maneira razoavelmente fácil e saber extamente quando eles devem 
ser transferidos ao Arquivo Intermediário. 
 
 
 
Educação 
 
  A fim de promover o uso e a correta aplicação do CPRS, a Seção de Gestão de 
Documentos organizou vários cursos, principalmente para os funcionários públicos que 
trabalhavam com gestão de documentos. Eles são organizados na forma de workshops, que 
utilizam, principalmente, estudos de caso: os participantes devem realizar trabalhos. 
Inicialmente, os cursos são destinados ao setor público mas, se houver vagas, os gestores de 
documentos do setor privado também poderão participar. Em 1993, os custos dos cursos 
foram de $ 50 (por um dia) e de $ 100 (por três dias). Esses cursos são oferecidos, em média, 
duas vezes ao ano no Arquivo Intermediário. Devido ao sucesso dos cursos, eles estão 
pensando em torná-los privados, no decorrer do tempo. O método de treinamento usado em 
New Brunswick foi adotado por algumas outras províncias. O Arquivo Nacional do Canadá 
também oferece cursos nesta área, usando uma organização similar. 
  O estreito envolvimento da Seção Programa de Gestão de Documentos com a 
área também está ilustrado por meio da publicação de um manual, que descreve claramente a 
política desejável e os métodos a serem usados na gestão de documentos.5  Como New 
Brunswick é uma província oficialmente bilingue, existe uma versão em inglês e uma em 
francês. Neste manual, são discutidos todos os tipos de documentos, bem como formas de 
gestão, a segurança dos documentos e as condições de trabalho da equipe. Por meio deste 
manual, os gestores de documentos e seus assistentes podem resolver seus problemas com 
documentos, de maneira independente. 
 
Arquivo Intermediário 
 
  Desde o início, a Seção de Gestão de Documentos foi orientada com relação ao 
armazenamento de todos os documentos semi-correntes dos departamentos em um arquivo 
intermediário. No entanto, esse armazenamento está sob a responsabilidade de cada 
departamento e depende de sua escolha. Desde 1966, existe um Arquivo Intermediário em 
New Brunswick. Até 1978 este Arquivo Intermediário estava disperso em muitos prédios sem 
segurança em Fredericton. Naquele ano, ele foi transferido para uma fábrica vazia, em um 
Parque Industrial vizinho. Com um prédio seguro e bem adaptado, tornou-se possível a 
realização do programa de gestão de documentos. Todos os documentos semi-correntes 
transferidos puderam ser armazenados em um único depósito e a Seção Micrográfica também 
pode ser aí acomodada. Nos últimos anos, foi transferida ao Arquivo Intermediário uma 
média de 5 mil caixas por ano.  Como as caixas também são removidas, a produção líquida 
chega a cerca de 2,5 mil caixas por ano. Esta é apenas uma fração do volume total de 
documentos que é produzido. Um grande número de documentos administrativos nunca é 
transferido ao Arquivo Intermediário, pois eles podem ser destruídos após seu período 
corrente. 
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  No Arquivo Intermediário, que tem proteção contra roubo e incêndio, não há 
controle climático. Por causa disto, ocorrem oscilações na temperatura entre o verão e o 
inverno. Como a maioria dos documentos pode ser destruída após um determinado período, 
esta não é uma objeção proibitiva. No entanto, existe uma preocupação quanto à preservação 
de documentos com períodos maiores de retenção, que se tornarão permanentes. O Arquivo 
Intermediário consiste de duas grandes paredes, que contêm longas estantes duplas, com 
altura para dez prateleiras.6 Uma prateleira comporta dois metros lineares de documentos 
semi-ativos, em caixas de 38,5 x 30 x 36,5 cm. As caixas recebem um número único, um 
número relacionado à ala-estante-prateleira-pasta. Este número também é passado ao 
departamento que está transferido os documentos. As caixas são colocadas nas estantes de 
forma arbitrária, sem indicação daquilo que se encontra dentro delas. Eles escolheram este 
método para proporcionar segurança: durante um possível arrombamento, seria impossível 
descobrir uma determinada caixa. Enquanto estão armazenados no Arquivo Intermediário, os 
documentos permanecem sob o controle de seu produtor.7  O armazenamento é gratuito e as 
pastas e caixas podem ser solicitadas a qualquer momento. Em 1992, foram processadas mais 
de 5.600 solicitações ao Arquivo Intermediário pelo computador, por meio de um programa  
Dbase. Os documentos podem ser recuperados ou enviados por um mensageiro especial, 
mediante cobrança de uma taxa. O departamento solicita a devolução de uma pasta, 
fornecendo o número de classificação, em combinação com o número de ala-estante-
prateleira-pasta. Uma vez que esses números são conhecidos apenas pelo departamento, 
automaticamente evita que pessoas não autorizadas peçam uma pasta. 
  Com a transferência ao Arquivo Intermediário, o produtor do arquivo é 
obrigado a colocar, em cada caixa, uma lista de transferência de documentos, que é 
preenchida em quatro vias. Essas listas devem conter, entre outros dados, o número da pasta, 
a data dos documentos e uma breve descrição. Além disso, devem conter o número de 
temporalidade e a destinação final (destruição ou avaliação pelo Arquivo da Província). Desta 
forma, o produtor dos documentos é obrigado a tornar seu arquivo acessível, de acordo com o 
plano de classificação e a usar a tabela de temporalidade. O Arquivo Intermediário fixa um 
número de localização ao formulário preenchido. Uma cópia é devolvida ao departamento, 
uma cópia é mantida no Arquivo Intermediário por número de recolhimento e uma outra pelo 
ano de eliminação ou de transferência ao arquivo permanente. Essas listas devem sempre 
estar acompanhadas de uma solicitação de transferência de documentos, com o número da 
temporalidade, o número de caixas e a destinação final. Visto que essas atividades não são 
informatizadas, elas ainda produzem uma grande quantidade de trabalho escrito. Entretanto, 
existem planos para informatizar esta fase num futuro próximo. O trabalho no depósito é 
pesado e bastante monótono. Por esses motivos, eles se empenham para ter uma equipe 
confiável e para alternar as diferentes tarefas que precisam ser feitas, de forma a permitir 
alguma variedade no trabalho.  
  Quais os motivos para se ter um arquivo intermediário? Existem três benefícios 
claros que vêm a mente: 
 - conseguir um controle real sobre o fluxo de documentos encaminhados ao Arquivo 
da Província, utilizando o armazenamento central e controlando a destruição dos documentos; 
 - obrigar os departamentos e as municipalidades a ordenarem seus documentos de 
acordo com um plano de classificação idêntico; 
 - armazenar os documentos raramente consultados de maneira menos onerosa e mais 
eficiente. 
 
  Os dois primeiros motivos já foram brevemente discutidos. As despesas de um 
arquivo intermediário são menores do que as de um prédio de escritórios. Um relatório 
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publicado pelo Arquivo Nacional do Canadá que pode ser feita uma enorme economia nos 
custos de prédios, armazenamento e serviços.8 A economia do Arquivo Nacional chega a mais 
de $ 3.500,00 para uma produção média líquida de mais de 28.800 metros lineares de 
documentos por ano no Arquivo Intermediário. Esse relatório também fornece normas de 
segurança, requisitos para edifícios e instalações e os números de produção por cada membro 
da equipe. 
 
 
 
Micrográfica 
 
  Conforme citado anteriormente, a Seção Micrográfica está situada no mesmo 
prédio do Arquivo Intermediário. Esta atividade também está intimamente relacionada com o 
Programa de Gestão de Documentos. A microfilmagem é feita, primeiramente, para a 
proteção do Arquivo Permenente (75%), para reduzir espaço em áreas de escritório ativo e/ou 
no Arquivo Permanente, e para permitir o uso em mais de um local. Muitos dos documentos 
semi-correntes estão planejados para serem destruídos após a microfilmagem, caso não 
tenham valor intrínseco. Os documentos semi-correntes que são microfilmados, são, 
sobretudo, de natureza operacional, uma vez que o prazo de retenção dos documentos 
administrativos é muito reduzido para justificar a produção de um microfilme. No Arquivo 
Intermediário os documentos são microfilmados não apenas para o Arquivo da Província, mas 
também para os departamentos. Esta microfilmagem é feita tanto pelos funcionários do 
Arquivo da Província quanto pelos funcionários dos departamentos. Em Fredericton são 
usadas duas máquinas de 16mm e duas de 35mm para a microfilmagem.  Os filmes têm 1.300 
imagens e a produção média varia de 30 a 300 fotos por hora. Manter a equipe motivada é um 
grande desafio, dada a monotonia do trabalho. 
  São usados, essencialmente, filmes de rolo. Uma vez que a câmera de 16mm 
produz filmes de qualidade inferior, ela é usada apenas para filmar documentos previstos para 
serem destruídos ou transferidos ao Arquivo da Província. São cobrados dos clientes apenas 
os custos dos materiais. O mesmo se aplica às cópias dos filmes de rolo. A filmagem é feita 
de acordo com os padrões desenvolvidos pela ISO e por outro órgão de padronização. Os 
funcionários da Seção de Gestão de Documentos também revelam e copiam os filmes e 
realizam o controle de qualidade de seu próprio filme e daquele feito pelos outros 
departamentos. A vistoria (atualmente feita somente nos filmes mais antigos) destina-se a 
detectar impressões digitais, marcas d’água, de unhas, resolução inadequada e densidade 
incorreta. Pelo menos 5% do filme é examinado no microscópio e com um densitômetro. Se a 
qualidade não for boa, a filmagem é refeita. Com este regulamento, o Arquivo da Província 
detém o controle desses documentos reformatados. Assim. o ponto de partida é a qualidade 
que implica que sejam asseguradas boas condições de armazenamento dos negativos matriz. 
Os filmes são armazenados em uma sala com temperatura de 21ºC e 20 a 30% de umidade 
relativa do ar. Os projetos de microfilmagem têm tido uma forte influência no uso do 
Programa de Gestão de Documentos. 
 
Automação 
 
  Atualmente, o nível de automação no Arquivo Intermediário ainda é baixo. À 
parte o gerenciamento informatizado de documentos solicitado e devolvido aos 
departamentos, a automação é utilizada para processar pedidos de microfilmagem feitos pela 
Seção Micrográfica e para controlar as localizações de caixas no Arquivo Intermediário. No 
entanto, no início do ano passado foi designado um especialista em automação na Seção de 
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Gestão de Documentos. Ele espera aumentar as possibilidades de busca do programa de 
empréstimo, em curto prazo, e também está trabalhando em um programa para informatizar os 
relatórios de vistoria dos microfilmes. 
  Chocou-me o fato de ser feito tão pouco uso do computador no Arquivo da 
Província e na gestão de documentos nos departamentos. A falta de dinheiro, de pessoal e de 
software especializado são os principais motivos. O Arquivo da Província tem programas para 
o registro de documentos submetidos a tratamento de conservação, para controle de 
armazenamento nos depósitos e para o preparo de índices separados para cada grupo de 
séries. A maioria dos departamentos ainda está usando um sistema manual para tornar seus 
arquivos acessíveis. Aqueles que estão informatizados estão usando, essencialmente, o 
programa (norte-americano) FROLIC. Este é um programa bastante útil, que permite acessar 
em nível de arquivo. O programa é amigável e as possibilidades de busca são flexíveis. Uma 
extensa Lista de Conferência de Análise da Gestão de Documentos Auxiliada por 
Computador (CARM) foi elaborada pela Seção de Gestão de Documentos, a fim de auxiliar 
os departamentos a determinarem que programas estão em uso e a determinarem sua 
qualidade. Os seguintes itens estão na lista de conferência: funcionalidade, informação, 
métodos de busca e de indexação, e amabilidade para com o usuário. Num futuro próximo, 
muito tempo e potencial humano serão informatizados. 
 
Avaliação 
 
  A avaliação dos documentos para determinar quais devem ser transferidos ao 
Arquivo da Província e quais podem ser eliminados, é feita antes dos documentos serem 
transferidos ao Arquivo Intermediário. Este trabalho é feito de maneira cooperativa por 
analistas de documentos que descrevem-nos e, juntamente com funcionários dos 
departamentos, determinam o período pelo qual os documentos têm valor legal e 
administrativo, e os arquivistas decidem pelo valor permanente dos mesmos. Isto é feito por 
meio de listas, e o conhecimento e a experiência do arquivista são de grande importância. Por 
exemplo, os arquivos judiciais recebem, imediatamente após a avaliação, pareceres auxiliares 
mais detabalhados. Para a avaliação e o processamento no computador (inventários e listas de 
conferência) são contratados funcionários provisórios. Para o processamento, eles utilizam 
um programa Dbase. Não é feita nenhuma outra avaliação dos documentos que já tenham sido 
designados, pela tabela de temporalidade, a serem eliminados. Os processos que não têm 
nenhum valor intrínseco, mas que são designados documentos devido à informação que eles 
contêm, são identificados para reformatação em microfilme o mais rápido possível, de forma 
que apenas o filme precisa ser preservado no Arquivo da Província. Com isto, chegamos à 
última fase do ciclo, a transferência dos documentos ao Arquivo Permanente, uma fase que 
está fora do campo de interesse deste artigo. 
 
 
Gestão de Documentos em Dordrecht 
 
  A maior diferença entre New Brunswich e Dordrecht é que, atualmente, não 
existe conceito global de administração de arquivo em Dordrecht. Em princípio, existem duas 
organizações diferentes: o Departamento de Gestão de Documentos e o Arquivo Municipal. 
Isto significa que não haja cooperação ou consulta entre eles, mas, na prática, são dois 
mundos diferentes, com suas opiniões próprias sobre gestão de documentos. Desde 1989 a 
cidade de Dordrecht tem uma gestão de documentos descentralizada. Os sete departamentos 
municipais administram seus próprios documentos. Isto se aplica a documentos correntes e 
semi-correntes. Somente o arquivo estático foi depositado no Arquivo Municipal. O atual 
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arquivista municipal está tentando mudar isto. Por meio do estabelecimento de um arquivo 
intermediário, ele espera obter maior controle do ciclo vital dos documentos. 
  A Lei de Arquivos de 1962 dá ao arquivista municipal o poder de inspecionar a 
administração dos documentos nas organizações municipais. Em Dordrecht, isto se tornou 
uma espécie de consultoria onde o parecer é emitido mediante solicitação. Esta consultoria 
ainda é gratuita. Se for encontrado algum erro na manutenção do arquivo, o arquivista deve 
relatá-lo ao prefeito e ao vereador. Após isto, podem ser tomadas as providências cabíveis. A 
Lei dos Arquivos diz também que os arquivos com mais de 50 anos devem ser transferidos ao 
Arquivo Municipal. Naturalmente, é possível fazer a transferência antes disso. Na nova Lei de 
Arquivos, que acabou de passar pelo Parlamento, prazo de transferência será reduzido para 20 
anos. Embora possam existir diferenças locais o quadro descrito se manterá verdadeiro, 
geralmente para todas as municipalidades holandesas. Muitas coisas são organizadas em nível 
nacional. Grandes partes da Holanda possuem uma boa administração de arquivos por meio 
de um extenso sistema de arquivos municipal e regional. 
 
Plano de Classificação 
 
  Desde meados dos anos 20, tem sido usado o código decimal em Dordrecht, 
como na maioria das outras municipalidades holandesas. Este código parte de subséries e 
cada assunto é indicado por uma nota, seguido de uma descrição, que reflete o significado da 
nota. A nota consiste de números e de dois símbolos, o ponto e o travessão. As notas são 
divididas de forma decimal, isto é, cada assunto pode ser dividido em dez partes, a saber, de 0 
a 9. O ponto de partida da subdivisão é a classificação, do geral para o particular. O código 
arquivístico origina-se da Classificação Decimal Universal (CDU), desenvolvida para a 
Biblioteconomia. A CDU foi desenvolvida pelos belgas P. Otlet e H. Lafontaine. Seu objetivo 
era classificar toda a literatura existente em um sistema de classificação universal. Como 
base, eles usaram a Classificação Decimal do bibliotecário americano Melvil Dewey. A CDU 
abrange todo o conhecimento urbano, na qual cada termo ou assunto pode ser expresso em 
qualquer correlação possível. 
  Na Holanda, a Seção 35 (administração pública) da CDU foi elaborada mais 
além. O Cartório de Registros Holandês foi criado para elaborar e fazer adaptações 
permanentes do código. A partir de 1922, essas atividades foram realizadas sob a proteção da 
Sociedade de Municipalidades Holandesas, uma sociedade que incentiva os interesses de 
todas as municipalidades da Holanda. Em 1923, essas atividades conduziram à realização do 
Código da Sociedade das Municipalidades Holandesas. A partir de 1979, este código é 
chamado de Código Arquivístico Básico. Durante os últimos anos o código foi adaptado para 
as mudanças na quantidade de controle exercido, pelo governo. O código não é usado apenas 
pelas municipalidades. Algumas vezes também é usado em uma versão adaptada pelas 
províncias, pelos conselhos de distritos, pelo governo nacional e nas Antilhas Holandesas, 
antiga colônia holandesa no Caribe. 
  Um exemplo do Código Arquivístico Básico, usado por todos os 
departamentos municipais em Dordrecht, é: 
 
  - 1.853  Cultura 
  - 1.853.2 Coleções 
  - 1.853.23 Arquivos 
 
  O travessão representa a seção 35 e o “1”, o emprego de funções. Também a 
divisão do geral para o particular é expressa claramente. O código arquivístico é usado para 
cada e todo registro, assim todo documento de importância legal, cultural ou histórica é 
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registrado e guardado em um arquivo, de acordo com o caso. Embora possa parecer um 
sistema bastante intensivo de trabalho, ele funciona muito bem e a localização de cada 
registro é feita facilmente. O processamento há alguns anos, já vem sendo feito por 
computador. O sistema mais usado é o POVO, desenvolvido por Wang. O sistema é bastante 
amigável e as possibilidades de busca são bastante amplas. O sistema POVO também 
consegue localizar os documentos transferidos aos arquivos semi-correntes ou estáticos, ou os 
documentos que são eliminados. 
 
Tabelas de temporalidade 
 
  Em Dordrecht, é usada uma tabela de temporalidade. Esta tabela é elaborada 
em nível nacional, seguindo um procedimento detalhado. Este procedimento está estabelecido 
no Decreto de Arquivos de 1968. A responsabilidade final é confiada aos Ministros do 
Interior, do Bem-Estar, Saúde e Cultura. Assim como é feita a eliminação de acordo com uma 
tabela predeterminada, existe também a possibilidade de eliminar acidentalmente. Para isto, 
as regras são claras no Decreto de Arquivos. Na tabela de temporalidade, a descrição das 
categorias é bastante superificial. Portanto, é necessário muita experiência e conhecimento 
por parte dos gestores de documentos e do arquivista para usar a tabela. A tabela parte de 
prazos mínimos de eliminação, de forma que os documentos possam ser guardados por um 
período maior de tempo. Além disso, existe uma lista de exceções. Os documentos que devem 
ser eliminados em um prazo mais longo são microfilmados, de forma que a eliminação pode 
ser feita imediatamente. A tabela faz uma subdivisão das categorias gerais e dos documentos 
originados das tarefas das organizações. Por exemplo: 
 
PESSOAL 
 
Categoria    Descrição    Prazo 
Administração de Salários  Documentos formados 
     pela administração de salários 10 anos 
 
  A tabela de temporalidade é usada, principalmente, pelos gestores de 
documentos. Eles elaboram listas de documentos dos arquivos correntes e semi-correntes que 
são passíveis de eliminação. Essas tabelas são submetidas à aprovação do arquivista 
municipal. Somente após uma autorização, a eliminação pode ser realmente feita. Os custos 
correm totalmente por conta do produtor dos arquivos. Teoricamente, o resultado é que, 
somente arquivos avaliados, são transferidos ao Arquivo Municipal. Esses documentos devem 
ter um valor legal, cultural ou histórico. No entanto, na prática ocorre geralmente, que, em 
nível de gestão de documentos, existe pouco conhecimento e potencial humano para a 
avaliação. O resultado é que há acúmulo de trabalho e as atividades são passadas para o 
arquivista. Entretanto, o objetivo é que a avaliação ainda seja feita antes da transferência. 
Existem planos de criar meios para que a avaliação seja feita pelo Arquivo Municipal, 
mediante o pagamento de uma taxa. 
 
Educação 
 
  Na Holanda, existem diferentes cursos nacionais para o treinamento de 
gestores de documentos. A Fundação de Educação e Verificações de Fornecimento de 
Informação Documental e Organização Administrativa (SOD) oferece cursos de gestão, 
tratamento dos documentos e de acesso a eles. Em um período um pouco superior a um 
semestre, os alunos aprendem, entre outras coisas, como fazer arquivos e como organizá-los, 
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e como usar o Código Arquivístico Básico. Além deste curso, existem também cursos 
nacionais oferecidos pela Escola Nacional de Arquivos sobre o tema eliminação de arquivos. 
Em Dordrecht propriamente dita, não é oferecido nenhum treinamento na área de gestão de 
documentos. 
 
Arquivo Intermediário 
 
  Não existe, em Dordrecht ou em geral qualquer outro lugar da Holanda, um 
arquivo intermediário com a mesma finalidade do de New Brunswick. Nos últimos anos, mais 
e mais companhias comerciais especializadas no armazenamento de arquivos semi-correntes 
aparecem no mercado. Considerando seu relativo sucesso, há uma certa demanda por um 
arquivo intermediário. Os custos dos depósitos são muito mais baixos do que o 
armazenamento na área de uma repartição. Atualmente, a prática é que os arquivos semi-
correntes podem ficar com o produtor dos documentos até que o prazo de cinquenta anos não 
tenha expirado. Tão logo os documentos não sejam mais consultados com frequência, eles são 
retirados do armário, colocados em caixas-arquivo de 37x12x26 cm e dispostos em uma sala 
de arquivos que pode ser trancada. Em Dordrecht, é costume que os documentos sejam 
fechados a cada dez anos. Neste momento, os processos com caixas fechadas são transferidos 
aos arquivos semi-correntes. Como também é possível transferir os documentos antes do final 
do período de cinquenta anos ao Arquivo Municipal, muitos departamentos municipais o 
estão fazendo. Por exemplo, atualmente o Arquivo Municipal já gerencia os arquivos que os 
funcionários da gestão de documentos fecharam em 1980.  Com algumas exceções, esses 
documentos podem ser consultados pelo público na sala de pesquisa. Além disso, os arquivos 
também podem ser consultados pelo produtor dos documentos gratuitamente. 
  Pela redução do prazo de transferência como resultado da nova Lei de 
Arquivos, espera-se um aumento na quantidade de documentos transferidos. Provavelmente, 
esses arquivos não serão encontrados bem organizados e em boas condições de acesso. É por 
este motivo que nasceu a idéia de iniciar um arquivo intermediário municipal 
voluntariamente. Embora os departamentos estejam desejando fazê-lo, as consequências 
financeiras podem impedir a rápida introdução, pois o Arquivo Municipal cobrará uma taxa 
pela extensão dos serviços. Não existe um programa micrográfico planejado. Em alguns 
departamentos, os grandes arquivos são microfilmados, como os arquivos do cliente do 
Departamento do Serviço Social. Esta filmagem é feita principalmente para ganhar espaço. O 
Arquivo Municipal não exerce nenhuma influência: nem sobre o que é microfilmado, nem 
sobre a qualidade. É possível, no entanto, transferir microfilmes/fichas ao Arquivo Municipal 
no momento oportuno. 
 
 
New Brunswick ou Dordrecht? 
 
  O quadro delineado acima mostra que, na prática, o sistema não funciona de 
maneira ótima nem em New Brunswick, nem em Dordrecht. No Canadá, existem grandes 
diferenças entre os governos nacional, provincial e municipal, na situação de sua gestão de 
documentos. Alguns deles têm tudo em boa ordem: os documentos estão em boas condições, 
bem organizados e acessíveis. Outrso têm grandes acúmulos de papel. Todavia, eu iria mais 
longe e diria que a visão de gestão de documentos é melhor em New Brunswick do que em 
Dordrecht. Enquanto que a idéia é aceita de maneira geral, em New Brunswick, tenho dúvidas 
que Dordrecht já tenha chegado a esse estágio. O que me empolga, especialmente, é o 
controle que eles querem conseguir de todo o ciclo de vida de um documento no Canadá. Por 
causa disso, eles podem evitar um conflito de interesses entre a gestão de documentos e o 
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arquivo permanente. Além disso, o fluxo de documentos para o arquivo permanente pode ser 
regulado. O sucesso do Arquivo Intermediário pode ser explicado, em grande parte, pelo fato 
de que ele já existia antes do Arquivo da Província e que seu direito de existência está 
estabelecido na Lei de Arquivos. A combinação do Arquivo Intermediário e do Programa 
Micrográfico em Fredericton é bem sucedida. Uma redução da massa documental é possível 
e, através da verificação de microfilmes, a Seção de Gestão de Documentos também tem um 
firme controle sobre o resultado final aqui. 
  Isto não significa que o sistema em Dordrecht não tenha mérito. Ele evoluiu 
através dos anos. Como a Lei de Arquivos é restrita aos documentos estáticos e o Arquivo 
Municipal existe há muito tempo, a relação com a gestão de documentos é bastante 
independente, e a necessidade de um arquivo intermediário nunca existiu realmente. Além 
disso, como a Holanda é um país pequeno, muitas normas e regulamentos são definidos em 
nível nacional, como as tabelas de temporalidade, os códigos de arquivo e a educação. Graças 
a bons contatos pessoais, o Arquivo Municipal conseguiu obter um controle razoável sobre o 
fluxo de documentos. Por exemplo, arquivos avaliados que não tem cinqüenta anos são 
transferidos regularmente pelos departamentos. Falando de forma relativa, Dordrecht admite 
uma comparação favorável nesta área quando levada em consideração com a maioria dos 
outros arquivos municipais e provinciais da Holanda. 
  Se o sistema canadense estivesse em uso na Holanda, não haveria tal acúmulo 
de papel nos departamentos nacionais e provinciais da Holanda e nas agências em algumas 
grandes cidades. Além disso, não teria havido razão para a existência do PIVOT (Projeto para 
a Introdução da Redução do Prazo de Transferência), o carro-chefe do Departamento de 
Arquivo Nacional. Por meio de uma combinação de planos de classificação, código 
arquivístico, tabela de temporalidade e arquivo intermediário, os gestores de documentos são 
obrigados a tornar seus documentos acessíveis, a avaliá-los e a transferí-los ao arquivo 
permanente em um estágio anterior. Uma completa adoção do método canadense não me 
parece possível em curto prazo, devido aos altos custos de implantação (arquivos, pessoal, 
micrográfica e similares). Os atuais problemas financeiros são um obstáculo extra. Além 
disso, a implantação completa exigiria uma grande mudança de comportamento por parte do 
pessoal que trabalho com gestão de documentos e no arquivo permanente. Adaptações 
graduais do sistema canadense são, na minha opinião, inevitáveis e possíveis! 
 
Treinamento prático 
 
  Para finalizar, gostaria de dizer algo sobre treinamento prático, especialmente 
aquele feito no exterior. Os custos são iguais ao resultado? A resposta é um sincero “sim”.  
Por meio do treinamento prático, você consegue inspiração para uma solução para os 
problemas e para iniciar novas políticas. Você tem a oportunidade de familiarizar-se com 
outras formas de trabalho, de dar uma olhada na situação de outros arquivos e também de ver 
se a teoria pode ser encontrada na prática. Espero que eu tenha sido claro em dizer que a 
teoria geralmente difere da prática. Além disso, ao visitar outros arquivos (estrangeiros), sua 
visão geral é ampliada. Prova também que os problemas que você tem não são únicos, mas 
que existem em todos os lugares no mundo arquivístico. Por isso, é possível colocar as coisas 
em perspectiva. Exemplos de problemas comuns são a falta de funcionários e fundos, e o 
tremendo crescimento da massa documental. É interessante ver como diferentes arquivistas 
tratam esses problemas e tentam solucioná-los da melhor maneira possível. 
  É possível realizar novas idéias obtidas no Canadá, em Dordrecht? Maiores 
investigações nos departamentos municipais mostraram, provavelmente, que este é o caso de 
uma grande parte do programa de gestão de documentos. Particularmente, penso que o 
arquivo intermediário e o auxílio dado aos gestores de documentos, com a avaliação de seus 
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documentos, serão implantados. As despesas que serão cobradas pelo Arquivo Municipal, por 
pessoal e armazenamento, não são altas, de forma que esperamos que, antes do final de 1994, 
possamos dar início a esse programa. Além disso, a possibilidade de expandir o programa às 
municipalidades vizinhas está crescendo. Por meio da crescente regionalização, as 
administrações dessas municipalidades, que tem os mesmos problemas com os seus arquivos, 
terão a oportunidade de empregar o conhecimento disponível no Arquivo Municipal. Além 
disso, deve ser realizado um programa claramente definido para a microfilmagem dos 
documentos que ainda estão em filme, microficha ou vídeo-disco. Ademais, existe uma 
intensa discussão na Holanda sobre a introdução ou não de tabelas de temporalidade. No todo, 
este é um outro motivo pelo qual não estou pessimista com relação ao futuro. 
  Finalmente, quero chamar a atenção para uma última vantagem de um 
treinamento prático, que é a realização de contatos sociais. Você pode fazer amigos, aos quais 
você sempre pode recorrer. Entretanto, penso que depende muito da pessoa que estiver sendo 
treinada e se ele(a) utilizar todas as possibilidades que são citadas acima. Elas certamente 
existem, como espero que este artigo tenha tornado claro. 
 
 
 
 
 
Notas 
                                                 
1 Lei de Arquivos de New Brunswick, 1977. Seção 5, Subseção 1b, c e d. A lei de Arquivos 
confere responsabilidades ao Arquivista Provinciano pelos documentos das municipalidades e 
pelos documentos mais antigos de todas as municipalidades. 
2 A Seção de Desenvolvimento do Programa de Gestão de Documentos consiste de sete 
funcionários, a Seção Micrográfica Central, de seis funcionários e o Arquivo Intermediário, 
de dois funcionários. 
3 Em 1992, o orçamento total do Arquivo da Província foi de $ 1,247,943. 
4 Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade para Documentos Administrativos. New 
Brunswick, 1990. 
5 São oferecidos os seguintes cursos: inventário de arquivos correntes; utilização e disposição 
de um plano de classificação; utilização de tabela de temporalidade; controle de arquivos 
correntes. Além disso, há planos para desenvolver cursos relativos à informatização e 
micrográfica. 
6 No Arquivo Intermediário, a despesa média por metro linear chega a cerca de $ 13 ou $ 16, 
em 1993. 
7 Em 1992, cerca de 49.500 caixas (aproximadamente 16,5 quilometros lineares) foram 
armazenadas no Arquivo Intermediário. 
8 A diferença no custo dos prédios para armazenamento de um metro linear de documentos 
chega a cerca de $33,00 (o custo para o Arquivo Intermediário é de $10,05, o custo para os 
departamentos é de $ 43,12). A diferença no custo do armazenamento de um metro linear de 
documentos chega a cerca de $ 10,50 (o custo no Arquivo Intermediário é de $ 10,73, o custo 
nos departamentos é de $ 21,03). 


