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AS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO
E O FUTURO DOS ARQUIVOS

José Maria Jardim

Ao entrarmos nos anos 90, temos com freqüência nos defrontado com os conceitos,
símbolos e sentimentos do chamado fim do século, um tempo que já se teria iniciado e cujo
término remete-nos sempre à idéia de uma nova etapa da história humana.

Do tédio pós-modernista à conspiração aquariana de uma nova era, a ficção científica
vai se tornando cada vez menos ficção, e a realidade cotidiana vai sendo alterada
vertiginosamente, sobretudo nos países do primeiro mundo, em razão dos avanços científicos
e da emergência de novas tecnologias.

Estaríamos, assim, vivenciando uma Segunda Revolução Industria1, com a crescente
automação do processo produtivo e o aporte de inteligências artificiais para substituir a
mecanização característica da Primeira Revolução Industrial.

Esta Segunda Revolução Industrial estaria determinando, por sua vez, o que se
convencionou chamar de era da informação, idéia consolidada ao longo dos últimos 30 anos
a partir da constatação e das conseqüências sociais do fato de que jamais se produziu, se
armazenou e se disseminou tanta informação como nas sociedades atuais. Da mesma forma,
jamais tantos recuos tecnológicos foram direcionados especificamente para a criação e a
gestão de informações.

A chamada era da informação tem imposto desafios com dificuldades e
complexidades sem precedentes aos profissionais de arquivologia e biblioteconomia às suas
respectivas instituições de formação e à sua ação profissional.

Conforme Stuart-Stubbs (1989), até os anos 50 não se pensava em informação como
uma entidade específica, mas apenas como manuscritos, livros, panfletos e outras variações
documentais. O formato físico do documento praticamente se sobrepunha ao seu conteúdo, e
esta tendência representava uma orientação intelectual com inúmeras implicações sobre todo
o processo de coleta, processamento técnico e disseminação de tais materiais. As próprias
instituições responsáveis por gerenciar informações foram historicamente configuradas
sobretudo a partir dos meios usados para o registro da informação.

As características físicas dessas instituições, sua arquitetura e equipamento, os
esquemas intelectuais que empregam para a organização da informação, a forma de
supervisionar o uso dos materiais que custodiam, e mesmo as diferentes profissões que aí se
forjaram, todos esses aspectos se desenvolveram muito menos a partir do conteúdo que do
formato documental. Durante muitos anos, por exemplo, distinguia-se bibliotecas de arquivos
com base principalmente nas distinções entre material publicado e não-publicado.

As alterações ocorridas nesse tipo de conceituação têm solicitado de nós - atualmente
identificados como profissionais da informação - que pensemos não apenas no veículo usado
para registrar e comunicar fatos, pensamentos e expressões, mas também, em termos
abstratos, no conjunto de símbolos que chamamos de informação. Cabe ressaltar que, para
efeito destas reflexões, são considerados informação todos os fatos e idéias que tenham sido
registrados, comunicados e/ou distribuídos formal ou informalmente em qualquer formato
físico.
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A conceituação de informação registrada, com uma especificidade que a diferencia do
formato e do suporte documental, relaciona-se, no início do anos 60, com a crescente
consciência da informação como um produto econômico, ou seja, mercadoria com valor
monetário.

Em 1962, Fritz Machlup publicava The production and distribution of knowledge in
the United States, demonstrando que 29% do Produto Nacional Bruto dos EUA em 1959
estavam vinculados ao setor de produção de conhecimento, e que 32%  da força de trabalho
encontravam-se engajados em atividades de produção de conhecimento. Ainda em 1962,
realiza-se na Virgínia, EUA, a primeira conferência referente à ciência da informação sob o
patrocínio da Força Aérea Americana e da Mitre Corporation.

Em 1968, criava-se nos EUA a Information Industries Association com o objetivo de
promover o desenvolvimento da empresa privada no campo da informação. Nesse mesmo
ano, o American Documentation Institute, criado em 1937, foi restabelecido como a
American Society for Information Science and Automation Division, insinuando para alguns
que informação não vinculada ao computador não é informação. Este preconceito persiste e
tende, em alguns casos, a aumentar. No Brasil, o IBBD (Instituto Brasileiro de Bibliografia e
Documentação), fundado em 1954, passa a se chamar, em 1976, Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia.

É importante ressaltar ainda que, nos Estados Unidos, a classe empresarial, além dos
quadros executivos do setor público, adota amplamente esta nova conceituação de
informação. Um marco importante, neste sentido, é a publicação, em 1969, da obra de Peter
Druckee, The age of discontinuity, destacando a função dos sistemas de informação nas
organizações como fonte de poder, decisão e controle. Cabe lembrar a esse respeito que os
recursos destinados pela IBM para a pesquisa na área de gestão de recursos da informação
têm sido concedidos não às escolas de biblioteconomia, arquivologia ou ciência da
informação, e sim às escolas de administração.

A idéia de era da informação e os conceitos daí derivados são também inseparáveis
das mudanças radicais ocasionadas pelas novas tecnologias como a informática, a
biotecnologia e os novos materiais produtivos - para citar algumas.

Nas últimas três décadas, a emergência de novas tecnologias tem reorientado
acentuadamente o futuro social, econômico, político, cultural e ambiental das populações.

Todas essas tecnologias são um produto da cultura. As raízes culturais que
propiciaram a emergência da informática, por exemplo, remetem-nos às fontes gregas da
racionalidade ocidental, passando pelo reconhecimento social da lucratividade e da gestão do
tempo inerente ao capitalismo. Também contribuíram para o posterior desenvolvimento da
informática as exigências de velocidade na produção, expressas nos métodos de organização e
racionalidade do trabalho tayloristas e fordistas utilizados desde o início deste século.

Tais métodos começam a alcançar seus limites técnicos e sociais em meados dos anos
60, na medida em que não podem mais assegurar o nível e o ritmo de crescimento da
produtividade. Neste quadro, a informática é introduzida no processo de trabalho, através da
automação industrial (robótica), dos escritórios (burótica) e das telecomunicações
(telemática), implicando várias alterações no modelo organizacional tradicional.

Da sociologia à antropologia, da história à ciência da informação, diversos autores
reconhecem que as sociedades modernas estão sob "choque informático" ou seja, suas
estruturas econômicas, sociais e culturais estão sendo profundamente alteradas com as novas
tecnologias da informação. Acrescente utilização desses recursos vem afetando hábitos,
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conhecimentos, competências, o universo cultural e mesmo a razão de ser dos indivíduos.
Duas teses opostas derivam desse quadro:

— para os pessimistas, a introdução generalizada e rápida da informação em
todos os aspectos da vida levará ao mundo desumanizado descrito por George
Orwell em 1984;
— para os otimistas, a Terceira onda, descrita por Alvin Toffler, conduzirá,
graças às tecnologias da informação, a um futuro econômico, sedutor,
dinâmico, no qual se desenvolverá uma sociedade democrática.

Entre estas duas posições, fluem várias possibilidades que devem ser objeto da
pesquisa científica e da própria tecnologia. Por outro lado, as conseqüências daí decorrentes
devem ser democraticamente controladas pela sociedade, considerando-se que as funções
sociais das tecnologias da informação comprometem-nas com a promoção do atendimento às
necessidades vitais da humanidade que, em grande parte, carece das mais elementares
condições de existência.

Concluímos, neste ponto, que o conceito de informação desenvolvido a partir dos anos
60 -possibilitando inclusive a emergência de uma chamada ciência da informação - é
historicamente determinado por um quadro econômico e social de busca da otimização do
processo produtivo no capitalismo avançado. É nesta mesma ambiência histórica que se torna
evidente a proliferação de novas tecnologias da informação, gerando disciplinas recentes
como a gestão de recursos da informação.

Stuart-Stubbs (1989) analisa o futuro da gestão da informação registrada considerando
duas premissas fundamentais:

— o meio no qual está registrada a informação ainda é o principal fator
determinante das operações e posturas das instituições guardiãs de informação;
— a escolha do meio de registro da informação é, cada vez mais, uma escolha
do seu produtor.

Os profissionais da informação terão que reavaliar as teorias e os princípios sob os
quais as instituições de documentação têm operado. Esse processo de adaptação afeta diversos
aspectos, como por exemplo as áreas física, intelectual, organizacional, e o perfil profissional
das instituições de informação.

Do ponto de vista do suporte material da informação, cabe o reconhecimento de que
está mudando a natureza da documentação, embora autores como Charles Dollar (1990),
Katharine Gavrel (1990) e Ronald E.E Weissman (1989) ressaltem que o papel não somente
persiste como tem aumentado em volume. Para Dollar, por exemplo, é um mito a idéia,
extremamente difundida dez anos atrás, do escritório sem papel, noção esta distinta da de
escritório automatizado ou eletrônico. É incontestável porém que, progressivamente, as
instituições de informação defrontam-se cm os chamados documentos eletrônicos,
informáticos ou legíveis por máquina, ou seja, documentos registrados sobre meios tais como
discos magnéticos, fitas magnéticas, disquetes, discos óticos, cartões perfurados etc., cujos
conteúdos são acessíveis somente com a ajuda de um computador e dos softwares a ele
associados.

Conforme levantamento do NARA, National Arehives and Records Administration, o
governo dos EUA tinha aproximadamente 12.600 computadores de média e larga escala em
1980. Este número aumentou para 18.200 em 1985 e foi estimado em 25 mil em 1990. Não
estão aí incluídos cerca de 320 mil microcomputadores. Aqui, vale observar, conforme Gravel
(1990) que o uso crescente de microcomputadores afetou a centralização dos serviços de
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processamento de dados, descentralizando, por sua vez, as possibilidades de criação de
documentos eletrônicos entre os membros de uma organização. Em proporções diferenciadas,
esta tendência ao crescimento na produção de documentos eletrônicos apresenta-se nas
administrações públicas e privadas de muitos países, inclusive o Brasil.

A maior parte dos documentos eletrônicos apresenta analogias com o documento
papel, embora atualmente esta analogia esteja sendo bruscamente alterada com as novas
tecnologias da informação cujo objetivo é representar o mundo da maneira mais realística
possível, sem fronteiras artificialmente impostas. Textos, gráficos, imagens fixas, vídeo, som
estão sendo interligados eletronicamente num único documento chamado documento
composto ou documento hipermídia. Torna-se, assim, cada vez mais difícil, com a quebra das
fronteiras que estabelecem tipologias documentais, definir exatamente o que é um documento,
onde começa e termina.

Do ponto de vista da arquivologia, alguns conceitos básicos estão sendo reexaminados
como, por exemplo, os de ordem original e documento original, proveniência, e instituições
arquivísticas como depósitos centrais de documentos. Por conseqüência, práticas como
avaliação, arranjo e descrição, preservação e uso estão sendo também repensadas.

O conceito de documento original não é aplicável na gestão dos documentos
eletrônicos que, ao contrário dos papéis, não são entidades físicas, mas sim entidades lógicas.
As dificuldades de conceituação neste sentido são ainda mais evidentes, por exemplo, em
relação às bases de dados inter-organizacionais onde bits e peças de informação podem ser
selecionadas de outras bases e incorporadas ao documento eletrônico. Daí, a importância de
os arquivos reterem as informações sobre as relações lógicas referentes aos documentos
eletrônicos.

Os documentos eletrônicos compõem-se de sinais eletrônicos cuja localização
geralmente não transmite conteúdo intelectual, o que torna também praticamente impossível a
aplicação do conceito de proveniência. Esta dificuldade de conceitualização se agrava nos
casos de largas e complexas redes de informação, envolvendo várias organizações ligadas por
meio de telecomunicações. As ligações entre computadores dissolvem, neste caso, as
tradicionais fronteiras entre organizações, o que confronta o arquivista com a especificidade
do contexto administrativo gerador do documento. Os efeitos desta tendência de se criar bases
de dados inter-organizacionais permitem um uso mais amplo do conceito de proveniência.
Conforme K.Gavrel (1990), o termo multiproveniência tem sido usado por algumas
instituições arquivísticas para designar a proveniência de uma série de documentos
eletrônicos produzidos por bases de dados inter-organizacionais. Um survey realizado em
1974 pelo Arquivo Nacional da Austrália indicava a multiproveniência em 27% das séries.

Um outro aspecto a ser considerado, segundo Dollar (1990), é a centralização dos
documentos eletrônicos em instituições arquivísticas, devido ao alto custo de sua
conservação, que requisita programas constantes de migração de documentos eletrônicos de
antigos sistemas para novos. A este respeito, Ketellar (1988) assinala que as vantagens e
desvantagens da criação de serviços especializados em função dos chamados "novos
documentos" encontram-se relacionadas com a natureza destes, devendo ser avaliadas "em
função das necessidades do usuário e não, prioritariamente, dos custos de funcionamento".
Recomenda este arquivista holandês que a exploração dos documentos eletrônicos seja
integrada aos serviços arquivísticos desde que estes possam assumir tais responsabilidades.
No caso de outras instituições (eventualmente os próprios órgãos produtores) assumirem
aguarda desse material, esta deve ser uma alternativa provisória, e é importante que ocorra
sob o controle físico e intelectual da instituição arquivística responsável.
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Um documento eletrônico não pode esperar anos nas prateleiras até ser avaliado sob o
ponto de vista de seu interesse arquivístico como documento de terceira idade. Além de
buscar detectar seu valor informativo, a avaliação de documentos eletrônicos considera
necessariamente aspectos técnicos ligados à sua legibilidade e adaptabilidade a outros
sistemas. O processo de avaliação do valor informativo deve assim ser realizado a partir da
produção do documento informático, o que divide os estágios do seu ciclo vital em produção,
avaliação, uso e destinação final. No caso das bases de dados inter-organizacionais que
resultam em multiproveniência, a avaliação do valor informativo coloca-se acima das
fronteiras institucionais, baseando-se, sobretudo, nas funções das organizações envolvidas.
Cada vez mais, portanto, torna-se imperativa a participação do profissional de arquivo junto
aos órgãos no desenvolvimento e instalação de sistemas informáticos.

Em relação ao arranjo e descrição dos documentos eletrônicos, sobretudo para os
resultantes das tecnologias de informação mais recentes, Dollar (1990) ressalta a necessidade
de se ir além da mera produção de instrumentos de pesquisa de modo a se garantir também
uma ampla visão sobre os sistemas de informação dos quais são decorrentes os documentos
processados. Desta forma, torna-se importante que a descrição ocorra a partir do desenho dos
sistemas de informação. Para otimizar a acessibilidade, mostra-se também essencial a
implementação de um sistema Diretório sobre Recursos de Gestão da Informação (bases de
dados sobre outras bases de dados).

O impacto de novas tecnologias da informação está se refletindo também na
perspectiva de conservação permanente de documentos informáticos. A fragilidade dos meios
eletrônicos de armazenamento de informações tem se constituído numa das maiores
preocupações do universo arquivístico. Até o momento, o meio mais aceitável tem sido a fita
magnética por demonstrar ser o mais estável fisicamente e o menos custoso, embora sua
conservação represente um gasto significativo em termos de recursos humanos e financeiros
para as instituições arquivísticas.

Além do controle ambiental, o ponto principal de um programa de conservação de
documentos eletrônicos tem sido um ativo processo onde a equipe responsável rebobina todo
o material geralmente a cada dois anos para evitar problemas de junção de suportes, e
promove a reprodução das fitas periodicamente, já que sua durabilidade máxima é de dez
anos. A ausência de padrões na indústria informática, assim como a obsolescência
tecnológica, gera problemas para a preservação de documentos eletrônicos a longo prazo,
provocando um alto custo devido à migração de dados de documentos eletrônicos de velhos
sistemas para novos.

Os recentes meios óticos de armazenagem têm garantido um aumento significativo da
capacidade de armazenagem e, no caso dos discos óticos, têm a vantagem de não requererem
controle ambiental. A recente criação de um novo tape ótico flexível permite que um único
rolo de 12 polegadas armazene o equivalente a 5 mil fitas magnéticas.

Para Dollar (1990), o conceito de documento permanente é relativo quando os altos
custos de preservação da vida útil dos documentos eletrônicos se sobrepõem aos benefícios da
sua retenção definitiva. Segundo este mesmo autor, a preocupação arquivística com os
documentos eletrônicos deve deslocar sua ênfase da preservação dos meios físicos de
armazenagem para os aspectos intelectuais que envolvem o acesso às informações registradas
em suportes magnéticos.

A maior parte dos documentos eletrônicos sob a guarda de instituições arquivísticas
refere-se a dados estatísticos e tem se mostrado especialmente interessante para estudos de
história demográfica através de informações relativas a casamento, morte e outras
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relacionadas com censos populacionais. No Canadá, por exemplo, os arquivos informáticos
têm sido mais utilizados por sociólogos do que por historiadores.

Prevê-se que uma nova geração de pesquisadores, familiarizada com aplicações
informáticas, estabelecerá novas demandas de consulta por meio eletrônico aos arquivos. A
aplicação do disco ótico também afetará o uso de documentos textuais, permitindo ao
consulente um amplo acesso a grandes quantidades de informação. Do ponto de vista
intelectual, esta tendência requisitará dos arquivos instrumentos de pesquisa mais
normatizados e completos.

As novas tecnologias estão tornando possível a utilização dos novos arquivos d
distância, ou seja, através de redes de informação.

As crescentes facilidades de uso de microcomputadores, cada vez mais possantes, sem
a necessidade de vastos conhecimentos informáticos por parte do usuário, contribuirão
também para tal utilização fora dos arquivos. Apesar disso, Ketellar (1988) não acredita que a
utilização dos arquivos possa ser confiada inteiramente aos sistemas informatizados: "A
pesquisa da informação não é somente um procedimento lógico, analítico e linear, o
arquivista e o pesquisador apelam um ao outro através de percepções holísticas, intuitivas e
criativas."

Diante das possibilidades geradas pelas novas tecnologias de informação, Charles
Dollar (1990) propõe a redefinição dos serviços de referência arquivística em três aspectos:

— estes serviços devem nortear sua ação mais para o acesso às informações
registradas no documento do que para o documento em si, com o auxilio de
arquivistas especializados em sistemas eletrônicos de informações;

— as instituições arquivísticas terão que se envolver na configuração de
padrões de tecnologia da informação de modo a garantir que os interesses
arquivísticos sejam assegurados;

— os arquivos terão de ampliar seu desempenho na proteção da privacidade e
liberdade pessoal prevenindo o uso inadequado da informação arquivística,
particularmente quando muitas informações de interesse social estão sendo
coletadas e preservadas.

Considerando-se os custos de conservação e processamento técnico dos documentos
eletrônicos, algumas instituições arquivísticas na Europa e América do Noite defrontam-se
com a necessidade de o usuário pagar alguma taxa de utilização desses acervos, de modo a
amortizar uma parte dos investimentos realizados para o seu adequado tratamento
arquivístico. Embora o princípio de livre acesso seja considerado fundamental na
democratização da informação, o conceito de consulta gratuita já tinha sido alterado em razão
das demandas de tratamento técnico de documentas audiovisuais. Conforme Ketellar (1988),
"se a sociedade como um todo deseja aproveitar as vantagens que oferecem os novos
arquivos, terá que pagar o preço". A este respeito o arquivista sueco Granstrom (1989),
assinala que "tantos recursos têm sido investidos na produção da informação que uma parte
deles merece ser gasta em esforços para resolver problemas de avaliação, processamento
técnico, preservação, armazenagem e recuperação de informações".

Ainda do ponto de vista do usuário, Peter Meincke (1989), sublinha que "definir as
reais necessidades e demandas do usuário é um dos mais importantes aspectos do
desenvolvimento e implementação de qualquer inovação tecnológica, especialmente quando é
certo que as novas tecnologias provocarão grandes transformações". Alguns responsáveis pela
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produção de novas tecnologias da informação, no entanto, têm negligenciado seu impacto
social e o papel da interferência dos usuários potenciais.

Os desafios impostos pelo impacto de novas tecnologias da informação no trabalho
arquivístico refletem-se diretamente sobre os profissionais de arquivologia. Qual seria o
papel deste profissional na era dos sistemas automatizados da informação? Conforme Kesner
(1984), se os arquivistas não mudarem a maneira de enfocar o propósito e a natureza de suas
funções no âmbito das organizações arquivísticas, dentro em pouco estarão relegados ao papel
de conservadores de antiquários, perspectivas esta sistematicamente recusada no passado por
ser uma noção errônea do que um arquivista desenvolve pela sociedade. Neste sentido, a
alternativa para os arquivistas seria atuarem como especialistas da informação,
desenvolvendo um papel ativo na sua criação, distribuição e conservação mediante a
utilização de um grande conjunto de instrumentos automatizados e técnicas analíticas.

Destaca-se, neste processo de transformação, a imperiosa necessidade do profissional
de arquivologia participar da produção dos documentos eletrônicos, cooperando, como já foi
mencionado, na concepção e no desenvolvimento de sistemas automatizados de informação.
Daí a importância de se formar e requalificar profissionais de arquivologia que possam
desempenhar-se da gestão de recursos da informação, respondendo nos níveis teórico,
metodológico e organizacional às diversas questões provocadas pelas novas tecnologias da
informação.

Da mesma forma, colocam-se as organizações arquivísticas diante da necessidade de
operacionalizar transformações assumindo novas posturas institucionais. Se as novas
responsabilidades que resultam da moderna gestão da informação não forem incorporadas
pelos arquivos, outras instituições o farão, mesmo porque os próprios usuários buscarão
auxilio em outra parte, caso não obtenham os serviços informativos de que necessitam. Não se
trata, portanto, de uma mera adaptação às novas tecnologias da informação, mas de buscar
influenciar o seu desenvolvimento.

Os arquivos nacionais que estão logrando avanços neste sentido evidenciam a absoluta
necessidade de uma política de informação governamental consistente, socialmente aprovada
e compatível com interesses arquivísticos. Alguns aspectos dessa política envolvem a ação
dos arquivos nacionais, como por exemplo:

— legislação adequada dispondo sobre a função do Estado na produção e uso
de informações resultantes das novas tecnologias e resguardando o direito do
cidadão à informação e à sua privacidade;

— cooperação entre agências governamentais responsáveis pelo tratamento e
acesso à informação, desenvolvimento administrativo e assuntos jurídicos,
além de organismos privados;

— treinamento de especialistas e usuários da informação;

— elaboração de diretrizes sobre destinação, processamento técnico e padrões
técnicos sobre os novos tipos de documentos eletrônicos;

— pesquisa na área de gestão de recursos informativos e da informação;

— supervisão e assistência técnica aos órgãos governamentais na produção e
uso de documentos eletrônicos.
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Evidentemente estamos nos referindo a arquivos nacionais e outras instituições
arquivísticas de países do primeiro mundo com larga tradição democrática e que, como
principais produtores dessas novas tecnologias, compartilham níveis semelhantes em termos
de divisão internacional do trabalho. A esta divisão internacional do trabalho corresponde
uma ordem internacional da informação na qual as chamadas indústrias de informação são
controladas principalmente pelos países centrais, com enormes desigualdades entre o Norte e
o Sul. Tomando-se como exemplo os bancos de dados, sabemos que "os EUA detêm 60% dos
bancos de dados existentes, contra 2,6% controlados pela Comunidade Econômica Européia e
14% pelas instituições internacionais e 'resto do mundo'" (Benakouche, 1985).

Este novo colonialismo via novas tecnologias como as da informação apresenta
implicações econômicas culturais que perpassam o universo arquivístico brasileiro, já que a
gestão da informação a ser adotada por nossas instituições acabará por se pautar - em muitos
casos - pelos padrões básicos gerados em países do primeiro mundo. Esta tendência, é claro,
não exclui a contribuição da arquivologia brasileira nas reflexões sobre a gestão de novos
recursos informativos.

A experiência das instituições arquivísticas e dos cursos de arquivologia no Brasil -
centros naturais de produção e acumulação de conhecimento - é ainda quase nula a este
respeito. Isto talvez se explique pela própria precariedade institucional de nossas instituições
e centros de formação arquivísticos, alguns dos quais vêm tentando desenvolver um processo
modernizante capaz de romper com um estancamento jurídico, técnico e organizacional de
dezenas de anos. Os enormes problemas que ainda nos colocam a avaliação, recolhimento,
processamento e guarda dos chamados documentos arquivísticos tradicionais não justificam,
porém, negligenciarmos as novas questões resultantes do processo eletrônico de produção
documental, sob pena de contribuirmos para ampliar ainda mais as dificuldades de
preservação e acesso ao patrimônio arquivístico do país.

Este enorme vazio na arquivologia brasileira certamente não será preenchido pela ação
de uma instituição arquivística ou curso de arquivologia isoladamente. A reunião de
profissionais de diversas instituições públicas e privadas, bem como de cursos de
arquivologia, poderia, de forma dinâmica e criativa, conduzir a estudos e propostas básicas
sobre a gestão arquivística dos documentos eletrônicos em seus diversos aspectos.

Apesar de uma defasagem de no mínimo duas décadas, ainda não é demasiado tarde
para iniciativas neste sentido ou outras que possam compatibilizar a arquivologia brasileira
com as novas demandas da gestão da informação. Esta é uma responsabilidade social dos
profissionais de arquivologia no Brasil para com seu tempo e seu país.
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