
 

 

20)  DIAGNÓSTICOS ARQUIVÍSTICOS 

O diagnóstico da situação arquivística da instituição é uma etapa anterior a qualquer 

função, contemplando os fluxos de informação; a identificação das suas funções, atividades e tarefas; 

os tipos documentais produzidos e recebidos; as formas de armazenamento e de acesso às 

informações existentes; as pessoas responsáveis pelas atividades, em todos os níveis; o histórico da 

existência da instituição, entre outros aspectos fundamentais.  

O diagnóstico contempla levantamentos quanto aos métodos existentes na instituição 

no que se refere à produção, avaliação, aquisição, conservação, classificação, descrição e difusão do 

acervo arquivístico.  

É a operação de construir a imagem de uma ou mais organizações. 

Diagnóstico: visão maximalista e minimalista  

O diagnóstico maximalista representa o levantamento da situação arquivística do 

conjunto de organismos que formam um governo federal, estadual ou municipal, ou até mesmo da 

situação arquivística de países. As pesquisas sobre as políticas arquivísticas desenvolvidas por países, 

a realidade de seus sistemas, os seus fracassos e sucessos. 

O diagnóstico minimalista consiste na observação dos problemas arquivísticos das 

organizações, no estudo de caso e na procura em construir objetos de pesquisa e propor soluções 

para os problemas detectados (estudo de problemas específicos, de casos particulares). 

Informações a serem coletadas em um diagnóstico: 

A análise deve ter dois focos: um institucional e outro documental. O institucional deve 

abranger os seguintes itens: 

FOCO INSTITUCIONAL EXPLICAÇÃO 

O TEMPO HISTÓRICO DE 

EXISTÊNCIA 

Inserindo aspectos de criação e sua evolução histórica quanto à 

estrutura, mudanças estatutárias, hierarquia com relação a 

outras instituições. 

O TAMANHO E A DIVERSIDADE 

DOS ACERVOS ACUMULADOS 

Informações genéricas sobre a totalidade dos acervos e formatos 

(livros, textos, fotografias, slides, vídeos, fitas cassetes e áudio, 

documentos digitais, mapas, etc.). 

VARIAÇÃO E ABRANGÊNCIA 

DAS ATIVIDADES PRESENTES E 

PASSADAS 

Identificação e descrição das atividades da instituição, mesmo as 

que já não são mais realizadas, hierarquizando-as. 

O NÚMERO DE PESSOAS 

VINCULADAS E AS 

CARACTERÍSTICAS 

Identificar as pessoas e cargos responsáveis pelas atividades na 

estrutura organizacional, de forma a criar representações gráficas 

da organização e da hierarquia decisória. 



 

 

ESTRUTURAIS 

O USO DE TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO VARIADAS: DE 

REDES DE COMPUTADORES, 

DIGITALIZAÇÃO, 

MICROFILMAGEM, ETC. 

A tecnologia da informação disponível e os usos que a instituição 

faz dela, de forma geral. 

 

Por sua vez, o foco documental contempla: 

FOCO DOCUMENTAL 
As quantidades dos documentos, expressas de acordo com regras aceitas universalmente 

(metragem linear, em unidades ou bits); 

Características diplomáticas – tipologias documentais – que os individualizam; 

Conteúdos informacionais genéricos, expressos de modo sintético e hierárquico; 

As unidades físicas de arquivamento, isto é, a movelaria e embalagens utilizadas; 

O modo original de arquivamento – classificação, avaliação e descrição – mesmo que empírico e 

baseado no senso comum; 

A existência e o modo de uso de tecnologias da informação; 

As características das instalações e a situação dos acervos no que se refere à preservação. 

 

As informações arroladas a partir dessas duas abordagens devem ser registradas em um 

diagnóstico que servirá de instrumento norteador da implantação da política arquivística 

institucional. O levantamento dos dados sobre as atividades, o fluxo informacional, estruturas, 

funções e das questões referentes aos acervos constrói a imagem do concreto.  

Dessa forma, o profissional terá a possibilidade de propor soluções científicas, por se 

basearem no exame criterioso do problema, realizado de acordo com metodologias e parâmetros 

aceitos pelas ciências sociais aplicadas. 

Um diagnóstico realizado corretamente permite a identificação do problema. As 

soluções serão decorrência e estarão ao alcance dos profissionais. 

 


