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ATIVIDADE COMPLEMENTAR
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PRODUZIR EM UMA LAUDA, UM RESUMO
SOBRE O FILME “O MAGO DAS FINANÇAS”
RELACIONANDO A GESTÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA COM O FILME.



ARQUIVOLOGIA

1 Conceitos Fundamentais de Arquivologia:
1.1 Arquivo: Conceito:

Art. 2º Consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de
documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de
caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de
atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o
suporte da informação ou a natureza dos documentos.

Lei 8.159 - 8 de janeiro de 1991

3



ARQUIVOLOGIA

Para entendermos o conceito de Arquivo, devemos antes conhecer TRÊS
conceitos básicos: INFORMAÇÃO, SUPORTE e DOCUMENTO.

•INFORMAÇÃO: Idéia, Mensagem ou Conhecimento.

•SUPORTE: Meio no qual a informação está registrada

•DOCUMENTO: É toda informação registrada em um suporte material

•INFORMAÇÃO + SUPORTE = DOCUMENTO
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ARQUIVOLOGIA

DICA LEGAL:
Conjunto de documentos = ACERVO

Os documentos de Arquivo são produzidos ou recebidos.
Isto significa que são ACUMULADOS dessa forma.

Produzidos ou Recebidos = Acumulados

5



ARQUIVOLOGIA

Princípios da Arquivologia:

PROVENIÊNCIA, procedência ou de respeito aos fundos (respect des fonds):
o respeito aos fundos consiste em manter os arquivos agrupados, sem misturá-
los aos outros provenientes de uma administração, instituição ou de uma
pessoa física ou jurídica. É fundamental o respeito à origem dos documentos.

Tipos de Fundos:

Fundo fechado: fundo que não recebe acréscimos de documentos, em função
de a entidade produtora não se encontrar mais em atividade.

Fundo Aberto: quando ainda podem ser acrescentados novos documentos em
função do fato de a entidade produtora continuar em atividade.
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ARQUIVOLOGIA

2. ORGANICIDADE: os arquivos refletem a estrutura, as funções e as atividades
da entidade produtora/acumuladora, em suas relações internas e externas.

3. INDIVISIBILIDADE(ou integridade arquivística): os fundos de arquivos devem
ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não
autorizada ou adição indevida. Esse princípio deriva do Princípio da
Proveniência.

4. UNICIDADE: Os arquivos conservam um caráter único em função do
contexto em que foram produzidos. Por exemplo: um boletim de ocorrência
policial dos anos 60 só faz sentido em função de determinada atividade
realizada por essa instituição.
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ARQUIVOLOGIA

5. CUMULATIVIDADE: O arquivo deve ser tratado como uma “formação
progressiva, natural e orgânica”. De acordo com Lodolini, essas características
levam à sedimentação. Ou seja, há um enriquecimento do arquivo com essa
formação contínua.

6. TERRITORIALIDADE: diz que os arquivos público devem fazer parte do território
no qual foram criados, devendo pertencer a eles.

7. PERTINÊNCIA TEMÁTICA: Ele confronta o princípio da Proveniência (o mais
importante) e diz que os arquivos devem ser organizados por temas ou assuntos.

8. AUTENTICIDADE: os documentos devem ser guardados e conservados
respeitando as normas, técnicas e processos que garantam sua verossimibilidade e
confiabilidade.
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ARQUIVOLOGIA

1.2 Importância do Arquivo – Função e Finalidades do Arquivo

Função do Arquivo: Guardar e organizar os documentos,
tornando-os disponíveis as informações mantidas sob sua guarda.

Finalidades do Arquivo: Servir a Administração e Servir a História.

Obs.: Todo documento nasce com a FINALIDADE de SERVIR a
ADMINISTRAÇÃO
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ARQUIVOLOGIA

1.3 Distinção entre Arquivo e Biblioteca:
Arquivo: É o conjunto de documentos CRIADOS ou RECEBIDOS
(ACUMULADOS) por uma instituição ou pessoa, no exercício de sua atividade,
preservados para garantir a consecução de seus objetivos.

Biblioteca: É o conjunto de material, em sua maioria impresso e NÃO
produzido pela instituição em que está inserida. Normalmente constituída de
coleções temáticas e seus documentos são adquiridos por meio de COMPRA,
DOAÇÃO ou PERMUTA.
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ARQUIVOLOGIA

DICA LEGAL:
O Arquivo tem finalidade funcional. Preservam as informações que
evidenciam o funcionamento da instituição ao longo do tempo. Os
documentos de Arquivo são produzidos ou Recebidos (acumulados)
pela Instituição.

A Biblioteca tem finalidade essencialmente cultural – guardar
informações para estudo. Seus documentos são acumulados por meio
de compra, doação ou permuta.

11



ARQUIVOLOGIA

1.4 Classificação dos Arquivos:

Os Arquivo podem ser classificados em 4 TIPOS. Segundo o (a):

Entidade Mantenedora: (Público ou Privado)

Natureza dos documentos: (Especial ou Especializado)

Estágio de Evolução: (Corrente Intermediário e Permanente)

Extensão de sua atuação: (Setorial ou Central)
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ARQUIVOLOGIA

1.4.1 Entidade Mantenedora: Podem ser Público ou Privado

 Público: Órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciários,
nas esferas Federal, Estadual, Municipal e do DF. Também são
considerados públicos os Arquivos das Fundações Públicas e
Empresas Públicas.

 Privado: São aqueles mantidos por instituição de caráter
particular. Ex: arquivo do Bradesco, Arquivo das Lojas Renner,
arquivo da TV Brasília.
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ARQUIVOLOGIA

DICA LEGAL:
Marilena Leite Paes apresenta a seguinte divisão: Públicos,
Institucionais, Comerciais, Pessoais ou Familiares. Sobre isso
devemos lembrar que os institucionais, comerciais, pessoais
ou familiares devem ser entendidos como Arquivos
Privados.
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ARQUIVOLOGIA

1.4.2 Natureza dos documentos: Podem ser Especiais ou
Especializados.

 Especiais: São arquivos em que os documentos cuja forma física
(suporte) exija cuidado especial, diferenciado, por causa da sua
preservação ou manuseio.

 Especializados: São aqueles que mantêm em sua guarda
documentos de determinada área do conhecimento.
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ARQUIVOLOGIA

Dica legal:
Arquivos Especiais: Relacionado à forma física do documento,
relacionado ao suporte do documento. Ex: Foto, Filme, Negativo,
Microfilme.

Arquivos Especializados: Relacionado a assunto específico,
relacionado a uma área do conhecimento. Ex: Arquivo Médico,
Arquivo Cartográfico, Arquivos de Engenharia.
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ARQUIVOLOGIA

1.4.3 Estágio de Evolução: Podem ser Corrente, Intermediário e Permanente:

 Arquivo Corrente: São os Arquivos que guardam os documentos mais novos
e mais utilizados pela instituição. No Arquivo Corrente os documentos
possuem grande freqüência de uso, possuem fim administrativo.

 Arquivo Intermediário: São os Arquivos que guardam os documentos menos
utilizados pela instituição. No Arquivo Intermediário os documentos possuem
baixa freqüência de uso, mas ainda possuem fim administrativo.

 Arquivo Permanente: São os Arquivos que guardam os documentos que, já
tendo cumprido seu fim administrativo, sua função administrativa, agora são
preservados, conservados, pelo seu valor histórico para Instituição.
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