
 

 

1) CONCEITOS BÁSICOS DE ARQUIVOLOGIA 

1.1 Arquivo: 

 As primeiras instituições arquivísticas tiveram origem na Grécia Antiga. Alguns autores 

afirmam que a etimologia do termo “arquivo” deriva da palavra grega “archeion”, que se refere ao 

local de guarda e depósito de documentos. 

O Dicionário de Terminologia Arquivística elaborado pelo Conselho Nacional de Arquivos 

– CONARQ (2005, p. 25) apresenta a seguinte definição para arquivo: 

 

 

 

 

O conceito de arquivo constante do artigo 2º do texto da Lei 8.159/1991 é mais 

completo e, também, o mais explorado pelas bancas examinadoras: 

 

 

 

 

 

 

Quem pode produzir documento arquivístico?  

Administração Pública direta e indireta e toda empresa ou pessoa física que possua vínculo com o 

poder público. 

Qual documento pode ser considerado público?  

Aquele produzido ou recebido pelos órgãos, instituições ou pessoas físicas e jurídicas no 

desempenho de atividades públicas.  

Qualquer informação pode ser considerada documento de arquivo? 

Não. Será considerado documento arquivístico aquele produzido em decorrência do exercício das 

atividades orgânicas das instituições. 

 

Do conceito apresentado deve-se observar que os arquivos são representados por um 

conjunto de documentos produzidos e recebidos por: 

 

 

Conjunto 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. 

Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, 

pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, 

independentemente da natureza do suporte. 

 



 

 

ÓRGÃOS PÚBLICOS 

(...) produzidos no desempenho de suas 
atividades... 

INSTITUIÇÕES DE 
CARÁTER PÚBLICO 

ENTIDADES 
PRIVADAS 

PESSOAS FÍSICAS 
OU FAMÍLIAS 

 

Para que se possa compreender a estrutura conceitual do termo arquivo, a análise de 

três elementos básicos de sua formação é essencial: 

1.1.1 Suporte: representa o material no qual são registradas as informações. 

Exemplos:  

PAPEL DISQUETE PELÍCULA 
FOTOGRÁFICA 

PAPIRO CD 

     

 

1.1.2 Informação: é o elemento referencial, a noção, a ideia ou a mensagem 

contidos em um documento. 

 

 

1.1.3 Documento: é a unidade de registro de informações, suscetível de consulta, 

estudo, prova e pesquisa, em que se comprovam fatos, fenômenos, formas de vida e pensamentos 

do homem numa determinada época ou lugar. É qualquer informação registrada fisicamente em 

determinado material (suporte) suscetível de estudo, prova e pesquisa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 Polissemia1 do termo “arquivo”  

O termo arquivo compreende um conjunto de significados, em que o contexto de uso 

do termo permite orientar-se pelas seguintes definições: 

Conjunto de documentos – qualquer que seja a sua data, a sua forma, o seu 

suporte material, elaborados ou recebidos por um organismo público ou 

privado, em função do desempenho de sua atividade. 
 

Local de guarda – destinado à conservação de documentos devidamente 

classificados e ordenados. 

 

Instituição ou serviço – que tem por finalidade a custódia, o processamento 

técnico, a conservação e o acesso aos documentos. 

 

Móvel – destinado à guarda de documentos. 

 

Título de periódicos – geralmente no plural, devido à influência inglesa e 

francesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
A polissemia ou polissemia lexical (do grego poli: "muitos"; sema:"significados") é o fato de uma determinada palavra ou expressão 

adquirir um novo sentido além de seu sentido original, guardando uma relação de sentido entre elas. 

 

Informação Suporte 

 

Documento 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Palavra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sentido

