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EVOLUÇÃO DA ARQUIVÍSTICA MODERNA: CONSIDERAÇÕES 
DE ORDEM HISTÓRICA E CONCEITUAL 

 

O homem compreende a importância dos arquivos desde a 
antiguidade  

– arquivos refletem atividades desenvolvidas por sociedades:  

 – egípcios, gregos e romanos possuíam arquivos bem 
estruturados. 
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• Queda do império romano:  

• – decadência da função progressiva do ato escrito = 
predominância de processos orais e provas testemunhais, 

  

• Influência do direito germânico = queda no nível cultural da 
população que perdeu o uso da escrita (neste momento 
restrito aos clérigos católicos). 
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• Restauração do direito romano séc XII  

 

• resgate da concepção de arquivos como reservatório de provas 
e armas jurídicas destinados a proteger direitos e privilégios 
dos reis e príncipes  

 

• desenvolvimento administrativo dos estados e governos – 
Centralização no séc XVI = uso exclusivo do governo em vigor 
e perdura até o séc XVIII. 
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• Primeiro país a organizar acervos foi Espanha em 1567; 

 

• Mas é a Revolução Francesa que consolida o movimento de 
centralização ao criar a primeira rede de arquivos da era 
moderna, consagra-se o princípio de que os arquivos sejam 
consultáveis por todos, retomando a concepção grega que 
permitia todo cidadão ter acesso aos documentos do estado. 
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• Séc XIX  

 

• – cresce o interesse pelo valor histórico dos arquivos até então 
mantidos por interesse administrativo ou fiscal – tendência 
que refletiu na criação do Arquivo Nacional em 1838 = 
consolidação do modelo histórico em ampliação da formação 
de arquivistas-historiadores especializados em administração 
de documentos com testemunho histórico – negligenciavam-se 
as necessidades primordiais de uso administrativo dos 
documentos. 
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• Reação a essa orientação emergem em meados do século XX 
após a II Guerra Mundial  

 

• produção documental aumenta, obstruindo a capacidade 
gerencial das organizações governamentais; desenvolve-se a 
teoria das 3 idades e a gestão de documentos nos EUA e 
Canadá e em alguns países europeus africanos e asiáticos  

 

• instituições arquivísticas reveem suas funções exclusivas de 
arquivos históricos desassociados dos interesses da 
administração pública. 

 



História da Arquivologia 

• 1974 – CIA passa a considerar arquivos um serviço de apoio à 
administração e essencial fonte à pesquisa e ao 
desenvolvimento cultural.  

 

• Paralelamente arquivos públicos do país em suas esferas 
passam a desenvolver programas semelhantes e reunir-se 
frequentemente em seminários nacionais de arquivos com 
objetivo de estabelecer articulações com a comunidade 
arquivística. 

 

• Esforço por um estatuto que contemplasse o cidadão foi a lei 
8159/91. 

 


