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O Sistema de Informação Arquivística da Universidade do Porto:
potenciar o uso da memória informacional retro-prospectivamente

Resumo:
Este texto sintetiza o estudo desenvolvido no âmbito de um projecto de investigação,
que teve por objecto o Arquivo da Universidade do Porto, visto numa perspectiva
sistémica. Nele se incluiu o arquivo da Reitoria e Serviços Centrais da Universidade
do Porto e os de cinco Faculdades (unidades orgânicas da Universidade). Na
primeira etapa da investigação, foi elaborado um estudo orgânico-funcional,
elemento imprescindível para contextualizar a informação produzida/recebida pelas
várias instituições intervencionadas. Na segunda fase, procedeu-se a um estudo de
avaliação e selecção, tendo sido, para o efeito, concebido e testado um modelo
teórico que baseia a conservação da informação, enquanto memória institucional na
sua pertinência face aos objectivos/fins que norteiam a acção da entidade que
produziu o Arquivo. Assim se potencia o seu uso para fins da gestão presente e
futura e para o desenvolvimento de estudos de História da instituição.
Abstract:
This text resumes the study made in a research project, which main goal was the
treatment of the University of Oporto archives, faced in a systemic perspective. The
project embraced the Rectory and Central Services Archives as well as those of five
Faculties, autonomous organic units of the University itself. As far as the method of
work is concerned, we firstly carried on an organic-functional analysis, crucial task to
verify the whole informational process and context of the institutions involved.
Secondly, we followed an appraisal and selection study, based on a theoretical model
that founds the institutional memory's preservation on its pertinence according to the
objectives/goals that lead all the action of the archives' creator. Therefore, this
appraisal will enable to reach two desiderata: the information's use for current and
future management and the information's use for institutional History.

1. Pressupostos teóricos
Apesar de as origens dos arquivos se confundirem com as da própria escrita e de
lhes ser inerente, desde sempre, uma prática arquivística — que se tornou mais complexa à
medida que as sociedades foram evoluindo e as necessidades dos agentes produtores e
dos utilizadores da informação arquivística assim o exigiram —, a Arquivística como
disciplina ou corpo de saber mais ou menos estruturado é um “produto” recente. O seu
nascimento remonta apenas a cerca de duas centenas de anos atrás, ou seja, a uma época
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que tem como marco inicial o acontecimento que, a vários níveis, alterou significativamente
o mundo contemporâneo: a Revolução Francesa.
A concepção arquivística tradicional (e que configura o paradigma ainda hoje
dominante) é, pode-se dizer com propriedade, herdeira do modelo francês, largamente
disseminado ao longo do século XIX e consolidado, com novos contornos, durante o século
XX. Esse modelo caracteriza-se, em traços gerais, pela existência de “arquivos históricos”
concebidos para conservar, gerir e possibilitar o acesso a documentação essencialmente de
carácter patrimonial e cuja finalidade primeira é a de fonte para a historiografia; por uma
fundamentação teórica assente na noção oitocentista e instrumental de “fundo” (formalizada
em 1841 pelo historiador-arquivista francês Natalis de Wailly e aperfeiçoada pelo italiano
Francesco Bonaini em 1867), considerado este como o objecto da disciplina, já que é
entendido, as mais das vezes, como sinónimo de “arquivo”; pela adopção de princípios
baseados na evidência e no pragmatismo — os conhecidos “princípio de respeito pelos
fundos” ou “princípio da proveniência” e “princípio da ordem original” —, não passíveis de
confirmação ou refutação pelo trabalho de investigação científica, uma vez que não se
inserem num contexto de teorização cabalmente fundamentado.
O carácter historicista, custodial e patrimonialista da Arquivística é matizado com
novos "ingredientes" a partir de finais do século XIX, altura em que a disciplina enceta uma
etapa de autonomização face à História, ensaiada pela via do reforço da componente
técnica. A publicação, em 1898, do célebre Manual dos Arquivistas Holandeses1 marca,
precisamente, o início deste novo período. Para o acentuar da vertente técnica da
Arquivística contribuiu uma série de factores, todos eles directamente relacionados com a
evolução verificada a diversos níveis, que se seguiu à Primeira Guerra Mundial. Por um
lado, os desenvolvimentos tecnológicos propiciaram o aparecimento de novos suportes de
informação e de novos meios de comunicação, o que, associado a uma cada vez maior
produção documental, veio colocar problemas também novos, designadamente o da
avaliação,

selecção

e

eliminação

de

documentos.

Por

outro

lado,

a

política

incorporacionista, responsável pelas concentrações de arquivos sob a tutela do Estado,
começou a manifestar sinais de crise evidente, como sejam a insuficiência material de
instalações e a incapacidade para tratar e tornar acessível toda a massa de informação
resultante das incorporações e assim ir de encontro aos interesses da investigação histórica.
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A necessidade de enfrentar os problemas gerados pelo crescimento desmedido da
produção documental fez com que, em paralelo com os arquivos ditos históricos
(vocacionados para servir a investigação e promover o desenvolvimento cultural), se
começasse a afirmar no período entre guerras e, sobretudo, no mundo anglo-saxónico, uma
nova área de interesses profissionais voltada para as administrações correntes, que veio a
ser conhecida como records management. Embora lidando com a mesma informação dos
arquivistas tradicionais, os records managers passaram a desenvolver métodos de trabalho
caracterizados essencialmente por um grande pragmatismo e eficácia na gestão dos
documentos correntes, criando-se, assim, uma ruptura no seio da Arquivística, que ainda
mal encetara a sua autonomização disciplinar e correspondente fundamentação teórica2.
A evolução social, económica e tecnológica que se verificou após a Segunda Guerra
Mundial e se acentuou nas últimas décadas sobretudo no tocante à tecnologia, provocou
mudanças sociais profundas e transformou a sociedade industrial na sociedade da
informação em que hoje vivemos, acarretando novos problemas, desafios e inquietações
estimulantes para os profissionais dos arquivos. O modelo da Arquivística tradicional entrou
em crise por força do envolvimento da sociedade pelo fenómeno da informação que, em
simbiose com a tecnologia digital, veio pôr em causa a noção estática de documento como
conceito operatório e como objecto de conhecimento e determinou a entrada dos Arquivos
na chamada “era pós-custodial”. Nestas circunstâncias, o próprio perfil profissional do
Arquivista altera-se, deixando de ser, primordialmente, aquele que guarda e arruma
documentos ao serviço dos investigadores, para se assumir, sobretudo, como o estruturador
e “gestor” da Informação em qualquer contexto orgânico, produtor de fluxo informacional.
O paradigma emergente da Arquivística, que designamos por "científico-informacional", situa-a como disciplina aplicada na área da Ciência da Informação, sendo no
âmbito desta jovem ciência que ela deve ser repensada e (re)construída, sob pena de não
conseguir vencer o empirismo e o estatuto de disciplina técnica que a tem caracterizado3.
Nesta perspectiva, o objecto "documento" dá lugar ao objecto "informação", definida esta
como um "conjunto estruturado de representações mentais codificadas (símbolos
significantes) socialmente contextualizadas e passíveis de serem registadas num qualquer
suporte material (papel, filme, banda magnética, disco compacto, etc.) e, portanto,
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comunicadas de forma assíncrona e multidireccionada"4. E o fenómeno da informação, ao
constituir-se como objecto cognoscível, remete-nos para as teorias e os modelos
interpretativos / explicativos.
No campo da teorização, importa desde logo explicitar que a abordagem que
fazemos do fenómeno informacional e, por consequência, do arquivo, se baseia na teoria
sistémica elaborada por Ludwig von Bertalanffy a partir de 1925 e posteriormente ampliada
e reformulada com vista às mais diversas aplicações a todo o tipo de fenómenos5.
Encarando, pois, o arquivo numa perspectiva sistémica, ele é definido como "um sistema
(semi-)fechado de informação social materializada em qualquer tipo de suporte, configurado
por dois factores essenciais — a natureza orgânica (estrutura) e a natureza funcional
(serviço/uso) —, a que se associa um terceiro — a memória — imbricado nos anteriores"6.
Desta definição decorre uma caracterização tipológica dos arquivos em função da
complexidade da sua estrutura orgânica, da organização da componente serviço/uso e da
actividade

da

respectiva

entidade

produtora,

com

implicações

ao

nível

da
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memória/recuperação da informação .
A tipologia decorrente da representação sistémica do arquivo tem um valor teorético
instrumental, na medida em que visa uma universalização do conhecimento arquivístico em
moldes científicos, a que se associam princípios ou leis gerais demonstráveis por via
indutiva, isto é, a partir de "estudos de caso" e de variáveis8.
Aos pressupostos teóricos, aqui brevemente enunciados, associa-se a componente
metodológica, imprescindível para o reconhecimento de um estatuto de cientificidade para a
Arquivística. O método da Ciência da Informação e, logo, da Arquivística, aplicado ao estudo
da informação estruturada em sistemas (semi-)fechados — os arquivos —, aproxima-se,
naturalmente, dos parâmetros vigentes no campo das ciências sociais. Assim, na
4
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investigação arquivística, a adequação do sujeito que conhece ao objecto que tem “em
mãos” opera-se por uma dinâmica de permanente verificação/refutação (ou revisão) das leis
ou princípios gerais, através do estudo sistemático de “casos” e de variáveis. Tal dinâmica,
segundo o modelo topológico de Paul de Bruyne, J. Herman e M. de Schoutheete9,
manifesta-se numa interacção de quatro pólos e repete-se continuamente no respectivo
campo de conhecimento, conjugando abordagens quantitativas — há aspectos do objecto
passíveis de observação, de experimentação e de medida — com abordagens qualitativas,
em que a capacidade interpretativa/explicativa do sujeito tem implicações necessariamente
modeladoras. Assim, temos:
- o pólo epistemológico, onde se opera a permanente construção do objecto científico
e a definição dos limites da problemática de investigação, dando-se uma constante
reformulação dos parâmetros discursivos, dos paradigmas e dos critérios de cientificidade
que orientam todo o processo de investigação10;
- o pólo teórico, no qual se centra a racionalidade do sujeito que conhece e aborda o
objecto, bem como a postulação de leis, a formulação de hipóteses, teorias e conceitos
operatórios e consequente confirmação ou infirmação do “contexto teórico” elaborado11;
- o pólo técnico, em que se consuma, por via instrumental, o contacto com a
realidade objectivada, aferindo-se a capacidade de validação do dispositivo metodológico; é
aqui que se desenvolvem operações cruciais como a observação de casos e de variáveis e
a avaliação retrospectiva e prospectiva, sempre tendo em vista a confirmação ou refutação
das leis postuladas, das teorias elaboradas e dos conceitos operatórios formulados;
- o pólo morfológico, onde se formalizam os resultados da investigação levada a
cabo, através da representação do objecto em estudo e da exposição de todo o processo de
pesquisa e análise que permitiu a construção científica a seu respeito.

2. O contexto da produção informacional
Com base nos pressupostos teóricos e metodológicos genericamente expostos, foi
desenvolvido, no âmbito da Universidade do Porto, um projecto de investigação aplicada ao
respectivo Sistema de Informação Arquivo, cuja abrangência se circunscreveu à Reitoria e
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Serviços Centrais e às faculdades de Arquitectura, Belas-Artes, Engenharia, Letras e
Psicologia e Ciências da Educação12.
A primeira etapa deste projecto consistiu num estudo orgânico-funcional, justificado,
do ponto de vista teórico, se atentarmos na definição de arquivo atrás apresentada.
Metodologicamente, é assumido como um "estudo de caso" e insere-se no pólo técnico da
dinâmica de investigação quadripolar, reportando-se sempre aos pólos epistemológico e
teórico e inscrevendo-se numa etapa de análise/avaliação retro-prospectiva.
O objectivo primordial de um estudo orgânico-funcional é o de caracterizar, de um
ponto de vista rigoroso e exaustivo, o contexto da produção informacional, pois só
conhecendo como, onde e porque é gerada a informação se pode, numa fase final do
trabalho arquivístico, representar com exactidão, através de instrumentos de pesquisa, a
informação que, ao longo do tempo, constitui a memória institucional (o arquivo) e que
deverá ser posta ao serviço quer da entidade produtora, para fins de gestão, quer de
utilizadores externos, para fins de investigação.
A

base

essencial

em

que

assentou

este

estudo

consistiu

na

legisla-

ção/regulamentação promulgada para modelar a estrutura orgânica da Universidade do
Porto e definir as funções e as competências dos diferentes órgãos/serviços. Começou-se,
pois, por um recenseamento dos diplomas legislativos, complementando-o com a recolha de
outros textos normativos de carácter interno, susceptíveis de fundamentar a caracterização
da Universidade em termos orgânicos.
À recolha dos textos regulamentares seguiu-se a sua análise (leitura interpretativa
das “leis”), destinada a uma selecção qualitativa da informação pertinente para a
caracterização da estrutura orgânica e para a identificação das funções/competências
cometidas às várias unidades dessa mesma estrutura. Para este fim, houve que efectuar
comparações permanentes e avaliações rigorosas, no sentido de se detectarem as
alterações surgidas de diploma em diploma e, em função da importância de cada uma,
decidir quais as merecedoras, ou não, de realce na fase de apresentação formal do
resultado do trabalho.
A par da análise da legislação/regulamentação decorreu o registo da informação
recolhida numa base de dados, que passou a funcionar como instrumento de referenciação
e de acesso aos textos que, ao longo do tempo, regulamentaram a estrutura orgânicofuncional da Universidade.
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Os resultados da análise e do estudo empreendidos, cuja formalização se inscreve
no pólo morfológico do método de investigação adoptado e que já foi objecto de
publicação13, traduzem-se, em linhas gerais, no que a seguir se expõe.
Procurou-se representar graficamente, através de organigramas, a estrutura
organizacional da Universidade de uma forma sistemático-cronológica, isto é, agrupando as
representações gráficas em diferentes rubricas, correspondentes aos órgãos e serviços
centrais da Universidade e a cada uma das cinco faculdades estudadas, e apresentando-as
numa sequência cronológica que traduz a respectiva evolução orgânica. Esta forma de
representação tem a vantagem de ilustrar com clareza a componente estrutural,
independentemente da sua complexidade e das relações laterais existentes no contexto da
organização ou fora dele (ver, a título de exemplo, os Anexos 1 e 3).
Para complementar a representação da estrutura orgânica, seleccionaram-se
excertos do articulado dos diplomas e dos textos regulamentares analisados, por forma a
pôr em evidência as competências e as funções cometidas na lei aos vários órgãos/serviços
que

integram

essa

mesma

estrutura.

Os

organigramas

e

os

excertos

de

legislação/regulamentação fizeram-se acompanhar das fontes informativas que serviram de
suporte ao estudo, referenciadas em listas cronológicas e produzidas a partir da base de
dados onde se concentra a informação recolhida.
Os resultados do estudo orgânico-funcional permitiram apreender a organicidade do
Sistema de Informação Arquivo que, desde as origens, se configura como pluricelular
(estrutura complexa) e como integrador de subsistemas, correspondentes a organismos que
foram incorporados na Universidade. Mas a complexidade sistémica do Arquivo não decorre
unicamente da incorporação de sistemas desactivados, procedentes de instituições extintas.
Ela assume, também, vários níveis de hierarquia no seio do próprio sistema universitário. O
Arquivo da Universidade do Porto tem, portanto, de ser visto como um super sistema,
contendo e integrando dinamicamente subsistemas (os das faculdades), por sua vez
integradores de outros subsistemas (os departamentos, por exemplo), em interacção
permanente.
Além da organicidade, o estudo tornou também inteligível a função serviço/uso,
percebendo-se uma evolução no sentido de uma configuração altamente descentralizada do
sistema Arquivo, que gera, processa e trata a informação dos múltiplos sectores orgânicofuncionais e dos diversos subsistemas, com carácter de autonomia entre si.
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O enquadramento legislativo permitiu definir a matriz organizacional e revelar os fins
e objectivos que norteiam a acção — sendo esta, o que, em última análise, estrutura a
informação —, veiculando visões e perspectivas que se pretendem implementar. Mas, dado
que, na prática, nem sempre se aplicam todas as determinações previstas pela lei — há
reformas que não se concretizam, no todo ou em parte, há acções que nunca se
regulamentam e há outras que só a posteriori são enquadradas por uma disposição legal e,
por vezes, apenas parcelarmente —, tornou-se imperioso associar outros elementos
informativos existentes em arquivo ao conjunto dos textos regulamentadores da estrutura e
das funções dos diversos sectores orgânicos. Assim, os constrangimentos naturais impostos
pelos diplomas legislativos foram ultrapassados no decurso da investigação arquivística, não
só porque o contexto de produção da informação indiciou a existência de desajustamentos
entre a lei e a prática, mas também porque foi possível esclarecer aspectos estruturais e
funcionais com base na informação produzida pela própria instituição.
Concluiu-se, pois, que um estudo desta natureza é uma etapa indispensável, mas
não suficiente, em qualquer projecto de investigação arquivística.

3. A análise/avaliação da produção informacional
A análise/avaliação da produção informacional — operação metodológica que tem
por objectivo o conhecimento da informação enquanto bem estratégico e social e o correcto
funcionamento do Sistema de Informação Arquivo (na sua fase activa) — insere-se, como
antes foi dito, no pólo técnico do método quadripolar de investigação e é indissociável da
análise, precedida pela observação, sofrendo todas estas operações a influência decisiva
dos pólos epistemológico e teórico. Neste último inscreve-se a teoria sistémica, sujeita,
naturalmente, a um processo de validação ou refutação e substituição por novos modelos e
hipóteses, o que leva, como é óbvio, a que a avaliação incida sobre os sistemas de
informação e respectivos problemas.
Nesta perspectiva, a avaliação só pode ser entendida à luz da necessidade de
rentabilizar a informação produzida, excluindo a informação marginal, periférica e/ou
redundante, eliminável ao fim dos respectivos prazos prescricionais e precaucionais. É, pois,
muito mais do que um mero procedimento técnico, exclusivo de arquivistas (por norma
afastados das entidades geradoras da informação) e que, com frequência, se substituem
aos investigadores pelo facto de se investirem de uma capacidade decisória que ultrapassa
em larga medida os seus conhecimentos e as suas competências.
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Por outro lado, quaisquer decisões sobre a conservação permanente de arquivos
deverão nortear-se tanto pela necessidade de os tornar operacionais ao serviço da gestão
organizacional do presente, como pela necessidade de preservação da memória
institucional. Neste sentido, a avaliação é uma operação que ultrapassa largamente o
objectivo de seleccionar informação (para a conservar ou destruir), partindo de massas
documentais que, quando não são tidas como inertes e desprovidas de interesse para a
dinâmica organizacional, são, pelo menos, consideradas suficientemente afastadas da
Administração que as gerou para que as decisões sobre o seu destino final sejam marginais
aos interesses imediatos desta última.
Os objectivos que, inicialmente, se previa atingir no âmbito do projecto de
investigação desenvolvido em torno do Sistema de Informação Arquivo da Universidade do
Porto, consistiam na avaliação do acervo informacional gerado e acumulado em
consequência do exercício das funções dos sectores orgânicos que integram a Reitoria e
Serviços Centrais da Universidade do Porto e as cinco faculdades abrangidas no mesmo
projecto. Porém, o desenrolar do trabalho mostrou a necessidade de alterar o traçado inicial
e de alargar o âmbito cronológico da intervenção programada, não se ficando confinado a
estudar apenas a informação acumulada, mas também a que se encontrava ainda em uso
pelos serviços (a percepção da realidade a analisar, pelo facto de ter conduzido a uma
estreita proximidade com os sectores produtores/receptores de informação e, como tal, a um
conhecimento minucioso da informação com uso corrente, agiu em favor da avaliação desta
última).
O trabalho desenvolvido, no que respeita à recolha e análise da informação, objecto
do estudo de avaliação, consistiu em duas etapas, que se desenrolaram em paralelo:
- por um lado, o estudo orgânico-funcional, que permitiu uma caracterização do
contexto da produção informacional: a elaboração dos organigramas representativos das
várias fases da evolução da estrutura orgânica foi acompanhada de quadros de contexto
daquela produção; nesses quadros enunciaram-se as competências e atribuições dos
diferentes

sectores

componentes

da

estrutura

orgânica,

extraídas

da

legisla-

ção/regulamentação que modela essa estrutura, e enumeraram-se as actividades
desenvolvidas pelos diversos serviços na actualidade (as quais decorrem espontaneamente
das funções que lhes são conferidas pela regulamentação orgânica), identificadas através
da observação directa do seu funcionamento (ver exemplos nos Anexos 2 e 4);
- por outro lado, o recenseamento exaustivo, a reconstituição física e a referenciação
das séries e documentos produzidos pelos vários sectores orgânicos, a que se seguiu uma
recolha dos elementos de identificação dessas unidades arquivísticas (ver Anexo 5); os
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dados recolhidos foram registados em tabelas diversas, criadas informaticamente: tabelas
de recenseamento do arquivo corrente; tabelas parcelares relativas à documentação
existente em cada depósito; tabela geral das séries/documentos de cada sector orgânico
actual e dos que os precederam no tempo14.
Em resultado das etapas de trabalho descritas, tornou-se possível associar o
conhecimento profundo dos arquivos intervencionados à caracterização orgânica e funcional
das entidades produtoras/receptoras de informação, inserindo esta, convenientemente, no
seu contexto de origem.
No que respeita aos critérios e parâmetros seguidos no processo de avaliação,
importa sublinhar que o trabalho desenvolvido consistiu na aplicação de um modelo teórico
concebido por elementos da equipa de investigação do Projecto e oportunamente
publicado15. Acresce ainda salientar, pela importância que tal facto adquire num processo
deste género, que, desde o início, o trabalho contou com a participação activa dos serviços
produtores de informação, que colaboraram na reconstituição dos circuitos informacionais e
respectiva representação através de diagramas, forneceram elementos para a investigação
em curso (nomeadamente pelo preenchimento de questionários e por meio de entrevistas)
e, na fase final, analisaram os resultados da aplicação do modelo utilizado durante a
avaliação.
De acordo com a fundamentação teórica do modelo de avaliação utilizado, é
imprescindível a vinculação da informação ao seu contexto originário ou genésico (já que é
este que lhe confere significado), sendo imperiosa a conservação da informação autêntica
(em sentido orgânico), isto é, pertinente e densa (porque indispensável à gestão
organizacional presente e futura). A garantia de que estes objectivos se cumprem é dada
pela orientação do processo de avaliação, de acordo com três parâmetros, a saber:


Pertinência (pertença à acção de alguém ou e de alguma entidade) —
estabelece-se a proximidade da informação com os objectivos primordiais da
Universidade do Porto, os quais constam de sucessivos diplomas estatutários
(a instituição foi analisada do ponto de vista da sua estrutura orgânica e
funcional, das actividades desta decorrentes e do contributo dessa
informação para a criação de uma memória institucional).

14

Posteriormente, foram elaboradas listas de controlo/descrição das unidades arquivísticas (séries, documentos
simples e compostos), as quais passaram a constituir instrumentos de acesso e pesquisa da informação.
15
SILVA; Armando Malheiro da; RIBEIRO, Fernanda - A Avaliação em Arquivística : reformulação teóricoprática de uma operação metodológica. Páginas a&b : arquivos e bibliotecas. Lisboa. ISSN 0873-5670. 5 (2000)
57-113. (Posteriormente publicado em: Cenário Arquivístico. Brasília. ISSN 1676-5605. 1:2 (Jul.-Dez. 2002) 1541)
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Este parâmetro estratifica-se em 3 níveis, o mais elevado dos quais – nível A
– corresponde a uma relação directa entre os actos informacionais e a instituição; o
intermédio – nível B –, a uma relação indirecta entre eles; e o mais básico – nível C –
, a uma relação periférica ou redundante da informação com os objectivos
estatutários. Assim, ao ser confrontada com este parâmetro, a informação foi
considerada de nível A (ponderação 1) sempre que se verificou ser directamente
relacionada com os objectivos essenciais e, de certo modo, imutáveis, da entidade
produtora do arquivo; de nível B (ponderação 1) sempre que dizia respeito a
"funções-meio", isto é, quando resultava do exercício de funções de gestão do
organismo produtor pelo facto de materializar os fins para que foi constituído; de
nível C (ponderação 0) sempre que foi considerada marginal aos objectivos da
instituição e às operações de gestão e, sobretudo, se se verificou que era
redundante (duplicada, repetida).


Densidade (qualidade daquilo que é denso, espesso, compacto) — implica
saber, em termos informacionais, em que unidades arquivísticas se concentra
a informação mais completa e, para esse efeito, sempre que possível,
estabeleceram-se relações informacionais:
- entre unidades arquivísticas com informação primária (eventualmente com
duplicado ou cópia) e unidades com informação primária, com informação
primária duplicada e/ou com informação secundária, parcelar, resumo ou
cumulativa;
- entre unidades arquivísticas com informação secundária (parcelar, resumo,
cumulativa ou duplicada) e unidades com informação primária, com
informação secundária e/ou com informação secundária duplicada.

As ponderações 1 e 0 foram atribuídas à informação mais e menos densa,
respectivamente.


Frequência (repetição amiudada de actos ou sucessos) — quantifica a
utilização/uso da informação pelos serviços produtores e/ou detentores (tanto
na fase genésica como em momentos posteriores), por investigadores
externos e pela comunidade envolvente. Considerou-se que o uso máximo e
médio corresponderia a uma, ou mais do que uma, vez por semana, e o uso
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mínimo a menos do que uma vez por semana, atribuindo-se a essa utilização
as ponderações de 1 e 0, respectivamente.
Assim, e a partir da aplicação dos parâmetros pertinência, densidade e frequência
(ver exemplo no Anexo 6), foram tomadas decisões, tão objectivas e coerentes quanto
possível, relativamente à retenção da informação, as quais deram origem a uma tabela de
selecção documental (ver Anexo 7):
- a conservação permanente ou definitiva de toda a informação que se revelou
pertinente face aos objectivos da instituição e densa em matéria de conteúdo
informativo, independentemente da frequência da sua utilização tanto pelos serviços
produtores e/ou detentores, como pela comunidade envolvente e por investigadores
externos;
- a eliminação da informação marginal ou indirecta, periférica e redundante depois de
confrontada com aqueles objectivos, pese embora o facto de, sempre que a
frequência de uso justifique a sua retenção durante algum tempo, ter sido
estabelecido um prazo para a sua conservação temporária.
Este estudo de caso, que teve por objecto o Sistema de Informação Arquivo da
Universidade do Porto, constitui, pelos seus aspectos inovadores, uma referência que pode
servir de modelo para o desenvolvimento de investigação sobre problemática idêntica,
aplicada seja a arquivos, seja a quaisquer outros sistemas de informação. Espera-se que
dessa investigação decorra um árduo mas estimulante programa de reformulação teóricoprática dos conceitos operatórios da Arquivística, no quadro amplo da Ciência da
Informação.
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