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Resumo 
 

Este estudo procurou saber como se caracteriza o modelo de gestão do arquivo da Escola 
Básica 2/3 Dr. Garcia Domingues. Estudou-se i) a conservação física dos documentos, ii) a 
sua classificação tópica e funcional e iii) os procedimentos na sua gestão. Os resultados 
sugerem que as normas de tratamento arquivístico e a Tabela de Selecção de Documentos 
constante da Portaria n.º 684/2006 não foram adaptadas à realidade da Escola, observando-
se problemas nas três dimensões referidas. Conclui-se que os problemas encontrados 
derivam de falhas no modelo de gestão do arquivo que poderiam ser minimizadas com a 
adaptação desses instrumentos. 
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   Introdução 
 

 Num estudo feito sobre o estado de conservação dos documentos nos arquivos 

das escolas secundárias portuguesas (Nóvoa, 1996) constatou-se que apenas 11,5% 

da amostra responderam que o mesmo era bom. Muito próxima ficou a percentagem 

de inquiridos que respondeu que era mau (10,3%). A maioria classificou o estado de 

conservação dos documentos como razoável. Apesar deste último resultado, o autor 

do estudo lembra que as capacidades de aprovisionamento dos arquivos escolares 

tendem a esgotar-se. O aumento exponencial dos documentos a inserir no arquivo 

pode fazer com que as dificuldades de conservação dos mesmos aumentem em 

conformidade. A manutenção de um arquivo de qualidade pode tornar-se difícil, o 

que é confirmado pelo mesmo estudo. A constatação final toca na questão da 

organização do arquivo nas escolas. De facto, os arquivos escolares “apresentam-se 

geralmente com a documentação disposta ao sabor do acaso e evidenciando a 

desorganização arquivística que terá sido provocada pelas mudanças de localização 



� � � � # � $ �� � % & � �� � � # ' � � � �(����

�

ao longo dos tempos […]” (Nóvoa, citado por Mogarro, 2006:74). Neste contexto, 

“torna-se necessário realizar um levantamento de toda a documentação existente, 

elaborar um inventário da mesma e organizar os arquivos segundo critérios técnicos 

e científicos.” (Mogarro, ibidem, itálico nosso). 

   Enquanto Assistente de Administração Escolar responsável por todo o 

procedimento administrativo relativo à Área de Pessoal, sou, também, responsável 

pelo manuseio da documentação contida na classe correspondente no arquivo 

administrativo. A necessidade de me relacionar, na profissão, com a importância do 

documento estimulou o surgimento da pergunta de partida para este estudo, que se 

pode enunciar da seguinte forma: “Como se caracteriza o modelo de gestão do 

arquivo da Escola Básica 2/3 Dr. Garcia Domingues?” 

   Para caracterizar este modelo de gestão dirigiu-se a atenção para os três níveis 

de análise propostos pelo Manual de Procedimentos para o Tratamento Arquivístico 

nas Escolas (Ministério da Educação (ME), 2003): o nível físico (instalações e 

acondicionamento), o nível da classificação (descrição dos documentos) e o nível da 

gestão (orientação das políticas administrativas e modelo de gestão do arquivo 

administrativo). Com o estudo destas dimensões, pretendeu-se cumprir os seguintes 

objectivos específicos: apresentar os documentos orientadores sobre a gestão dos 

arquivos escolares; apresentar as condições físicas do arquivo da Escola Básica 2/3 

Dr. Garcia Domingues; apresentar o método de classificação tópica dos documentos 

aplicado no arquivo; apresentar o método de classificação funcional dos documentos; 

apresentar os procedimentos de gestão do arquivo; e analisá-lo. 

 

 

1. O arquivo como instrumento de organização social e 

administrativa 

 

   O arquivo vai buscar a sua razão de ser à necessidade de organização social 

através da escrituração. Menezes et al (2005:67) seguem esta mesma ideia quando 

afirmam que “não existe nem pode existir uma cultura escrita organizada, corrente e 
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transmissível que não possa contar com estruturas permanentes de conservação do 

escrito, produzido ou recebido.” A escrita tornou a sociedade mais complexa, mas o 

contrário também se aplica (Goody, 1992). O facto é que “nenhuma sociedade culta 

tem consciência de que se apoia sobre uma cultura escrita fortemente seleccionada, 

que não é completa nem universal.” (Petrucci, 1999). 

   A especificidade histórica e cultural das memórias imprime nos arquivos o 

carácter de repositórios de documentos que caracterizam a história e cultura do 

próprio procedimento de arquivo. A selecção dos documentos para arquivo está 

relacionada com as necessidades das entidades que tutelam a conservação dos 

mesmos. Assim, o arquivo escolar, mais do que um contentor de memória, é um 

produto das vontades dos agentes envolvidos na sua realização. Citando Mogarro, no 

seio das instituições educativas, o arquivo “ocupa um lugar central e de referência no 

universo das fontes de informação que podem ser utilizadas para reconstituir o [seu] 

itinerário.” (2006: 72).  

   Enquanto lugar central de acondicionamento e gestão da informação e das 

políticas institucionais, o arquivo adquire vários sentidos de acordo com as 

perspectivas da sua análise e com a abordagem que se faz do conceito de documento. 

Na sua raiz, o conceito de arquivo significa “arrumação de coisas antigas” (Ribeiro, 

2006:1) e agrega dois elementos linguísticos gregos na sua formação, arkhaios e epo, 

que significam “antigo” e “dispor com cuidado”. O Archeion grego evoluiu para o 

archivum latino. A sua história não é plenamente conhecida. Alguns autores (Goody, 

op. cit.) relacionam o procedimento de arquivo com o de registo, inicialmente 

convencionado como forma de gravar os movimentos comerciais que se faziam nos 

templos antigos da Ásia Menor. A escrituração do templo, arrumada com todos os 

cuidados, fez germinar a noção de “precedente” que, com o tempo, passou a ter 

sentido jurídico. O registo sancionava a própria realidade social, criando condições 

para que as culturas mais desenvolvidas se baseassem na escrita. Enquanto 

instituição, o arquivo parece ter surgido na Grécia Antiga, calcula-se que entre os 

séculos V e IV a.C. Nesta altura, já os gregos guardavam os seus tratados, as suas leis 

e minutas da assembleia popular no Metroon, templo da mãe dos deuses (Ribeiro, 

idem).   
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   Em Portugal, os arquivos conheceram várias designações. Desde carteiras ou 

cartórios (locais onde se guardavam as cartas, os títulos, as actas e outros 

documentos de valor para o Estado) dos inícios da monarquia, passando por tombos, 

até à institucionalização do conceito de arquivo, pela criação do Arquivo Real 

Português por D. Fernando I no século XIV, foi necessário percorrer um longo 

caminho (Ribeiro, ibidem). Após a criação deste Arquivo, que se situava numa das 

torres do forte onde residia o rei (daí a designação que ainda hoje damos ao sucessor 

do Arquivo Real Português, a Torre do Tombo), o conceito de Arquivo assumiu uma 

função estratégica na gestão e administração do Estado.  

   Devido à sua localização funcional no seio das organizações, o arquivo adquire 

uma posição central no processo de gestão e administração escolar. Os 

procedimentos de arquivo cumprem várias e importantes funções. Em termos gerais, 

através do arquivo sancionam-se os actos administrativos e salvaguarda-se e divulga-

se a memória organizacional e social (Castelo, 2007: 1). 

   Configurando na sua figura todos os procedimentos administrativos, o arquivo 

público evolui de acordo com os regimes políticos no contexto dos quais actua 

(Castelo, 2007). A função de controlar a democracia do acto administrativo é 

incumbida aos especialistas de arquivo que, sendo representantes com idoneidade, 

podem funcionar como garantes da lei e contribuir para o reforço da transparência 

dos actos administrativos. A utilidade social dos arquivos públicos pode ser 

subvertida de acordo com fins políticos e ideológicos. É neste sentido que se deve 

olhar para o arquivo como um produto do poder, isto é, como o conjunto dos 

diplomas e procedimentos definidos e/ou impostos pelo órgão executivo do Estado. 

Eric Ketellar (2002: 3-4 citado por Castelo, 2007: 1, tradução nossa) sintetiza da 

seguinte forma a função política dos arquivos públicos e a relação estreita destes com 

o poder: “Os arquivos têm um poder duplo: são evidências de opressão e contêm 

evidências necessárias para se atingir a liberdade; são evidências do fazer mal e 

evidências do não fazer mal.” 

   Além desta importante função social e política, já vimos que o arquivo também 

se apresenta como reservatório da história da instituição, servindo como elemento de 

comparação em análises das funções do arquivo em contexto inter-institucional.  
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Às funções sociais e culturais dos arquivos acrescentam-se as que se referem ao papel 

dos mesmos dentro das instituições, já não enquanto representantes do poder público, 

mas enquanto unidade funcional cujo objectivo é “manter a organização ou a 

instituição em perfeitas condições de funcionamento.” (Ribeiro, 2006). Sob esta 

perspectiva, as funções do arquivo são instrumentais ou auxiliares. Este mesmo autor 

apresentou as principais funções dos arquivos no seio das organizações salientando 

três principais: a ordenação da documentação, o despacho da documentação e a 

conservação da documentação. No processo de ordenação da documentação 

recolhem-se, registam-se e classificam-se os documentos. Durante este processo, os 

documentos são tratados tomando-se como referência os instrumentos de gestão do 

arquivo emanados do Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo e do 

Ministério da Educação. Após a incorporação dos documentos no arquivo, os 

mesmos estão prontos a ser despachados para os serviços e/ou procedimentos 

administrativos para os quais forem solicitados. O despacho dos documentos é 

constante e não se resume ao fornecimento dos mesmos para fins instrumentais. Com 

efeito, o despacho dos documentos também acompanha o tempo de vida dos mesmos. 

Neste sentido, o modo como esta função do arquivo é realizada nas escolas terá que 

obedecer aos critérios de tratamento documental dispostos na Tabela de Selecção dos 

Documentos (Portaria n.º 684/2006, de 4 de Julho). A terceira função instrumental do 

arquivo consiste na gestão do espaço, do processo de instalação do arquivo e do 

acondicionamento dos documentos. No desenvolvimento desta função, o arquivo 

deve ser concebido de acordo com o Manual de Procedimentos para o Tratamento 

Arquivístico nas Escolas (ME, 2003).  

   Os documentos são os objectos sobre os quais recai todo o ónus dos 

procedimentos administrativos das instituições. Através deles, pode-se realizar a 

geografia documental da escola pois eles podem constituir-se como fontes de 

informações motivadoras de investigações especializadas (Mogarro, 2006: 75-76).  

Em Janeiro de 2006, a Divisão do Arquivo Histórico da Secretaria-Geral do 

Ministério da Educação, e de acordo com o princípio de que os documentos nascem 

das actividades das organizações, refere que os mesmos “são produzidos e recebidos 

para fins administrativos, científicos, fiscais, técnicos, contabilísticos e/ou 
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pedagógicos, etc.”. Os documentos no geral podem “ser considerados documentos de 

arquivo logo após a sua criação, por conterem um conjunto de dados e informações 

que constituem a prova de uma actividade situada no tempo e no espaço.” (2006:8). 

Como se pode ver, o suporte das actividades administrativas tem sempre um carácter 

documental (Ribeiro, 2006).  

   Todavia, nem todos os documentos são considerados “documentos 

administrativos”. De acordo com o Manual de Instruções para Aplicação da Portaria 

de Gestão de Documentos dos Estabelecimentos de Ensino Básico e Secundário 

(ME, 2006: 8), para que um documento seja considerado um documento 

administrativo tem que ter um valor administrativo ou probatório, isto é, um valor 

primário. Este valor primário é “inerente aos documentos de arquivo, na medida em 

que consignam ou comprovam direitos e obrigações e são garantia e fundamento de 

actos, factos e acontecimentos.” 

   Os documentos de arquivo que possuam especial valor informativo são 

considerados documentos com mais valor do que aquele que é necessário para serem 

considerados documentos administrativos. Esses documentos têm um segundo nível 

de valor (valor secundário) e “são especialmente relevantes os que, 

independentemente do fim para que foram criados, podem vir a constituir o 

testemunho histórico do funcionamento da administração produtora e/ou fornecem 

dados e informações sobre pessoas, organizações, locais ou assuntos.” (ME, 2006: 

10).   

   O ciclo de vida dos documentos administrativos faz-se segundo a “teoria das 

três idades”. Segundo esta, as idades dos documentos medem-se pela frequência da 

sua consulta e pela sua utilidade. De acordo com a sua frequência e utilidade, assim 

será a localização do documento no depósito do arquivo e a sua classificação 

funcional. Segundo esta classificação, durante a sua vida, os documentos começam 

por ter uma fase activa, passam por uma fase semi-activa e acabam, alguns deles, na 

fase inactiva. Consoante a fase da vida na qual o documento se encontra, ele vai 

sendo integrado ou no arquivo activo, ou no arquivo semi-activo ou no arquivo 

inactivo. 
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 Segundo o Manual de Instruções para Aplicação da Portaria de Gestão de 

Documentos dos Estabelecimentos de Ensino Básico e Secundário, na fase activa, os 

documentos são utilizados de forma regular, razão pela qual são designados de 

arquivo corrente ou de gestão; na fase semi-activa, os documentos são utilizados 

ocasionalmente (arquivos intermédios ou gerais); e na fase inactiva, os documentos 

não são utilizados para fins administrativos, mas possuem um valor histórico 

(arquivo histórico ou morto). 

   O Manual apresenta-se como o principal instrumento de gestão documental nas 

escolas. Com ele, o Ministério da Educação pretende “[…] sistematizar conceitos, 

regras e procedimentos relativamente à conservação, à segurança e à disponibilização 

de um arquivo escolar.” (ME, 2006:2). A definição desses conceitos, regras e 

procedimentos de tratamento arquivístico foi feita com base num diagnóstico das 

dificuldades observadas nos arquivos escolares, realizado pelo já extinto Instituto 

Histórico da Educação. No relatório deste Instituto diagnosticaram-se os principais 

problemas observados na gestão dos arquivos escolares e apresentaram-se soluções 

que viriam a ser consideradas pelo Ministério da Educação. O Manual tem como 

objectivo “[…] servir de referência ao trabalho a levar a cabo por estabelecimentos 

escolares que pretendam investir na preservação do seu património e que tenham, por 

vezes, dificuldade em tratar e gerir a documentação de arquivo produzida no 

exercício das suas funções.” (ME, 2006: 2). Embora definido pela entidade que tutela 

a administração escolar, não é obrigatório aplicar o Manual na íntegra; ele deve ser 

adaptado a cada situação. A partir do diagnóstico realizado pelo Instituto Histórico da 

Educação, revelou-se que as maiores dificuldades no que respeita ao tratamento 

arquivístico nas escolas se observam essencialmente em quatro níveis: ao nível das 

instalações, ao nível do acondicionamento da documentação, ao nível da descrição do 

arquivo, e ao nível da sua manutenção e utilização. 

   A gestão oficial do arquivo escolar está disposta em vários documentos, onde 

assumem primeiro plano a Portaria n.º 684/2006 e a Portaria n.º1310/2005. A 

Portaria n.º 1310/2005, de 21 de Dezembro, foi seguida de um Manual de Instruções 

para a Aplicação da Portaria de Gestão de Documentos dos Estabelecimentos de 

Ensino Básico e Secundário publicado pela Secretaria-Geral do Ministério da 
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Educação em Janeiro de 2006. Este outro Manual vem ajudar as escolas a 

compreender a importância de uma Portaria de Gestão de Documentos. Esta funciona 

como Regulamento de Conservação Arquivística (do qual consta uma Tabela de 

Selecção de Documentos, um modelo de Auto de Entrega de Documentos, um 

modelo de Guia de Remessa de Documentos e um modelo de Auto de Eliminação de 

Documentos) e tem como funções regulamentar: os prazos de conservação dos 

documentos nos arquivos, o procedimento de eliminação de documentos e os 

procedimentos para a remessa de documentos para o Arquivo Geral e para o Arquivo 

Histórico. 

   A Portaria n.º 684/2006, de 4 de Julho funciona como Regulamento Arquivístico 

da Secretaria-Geral do Ministério da Educação e a Tabela de Selecção revela-se 

como o principal instrumento que a mesma põe à disposição das escolas para 

poderem “proceder à eliminação de conjuntos documentais, sem qualquer valor 

patrimonial e com os prazos de conservação já prescritos, [o que] representa, para as 

várias unidades orgânicas do […] serviço central [do Ministério da Educação e da 

Cultura] e para os seus arquivos, inúmeras vantagens, quer em termos de 

racionalização dos procedimentos de gestão documental e de gestão de espaços, quer 

em termos de eficácia e de rentabilização de meios.” (Portaria n.º 684/2006). 

   O instrumento de gestão documental utilizado na Escola consiste numa Lista 

Classificadora de Arquivo ou Plano de Classificação dos Documentos em oito áreas 

temático-funcionais (ou séries documentais), por contraste com as vinte e uma 

definidas pelo Regulamento Arquivístico da Secretaria-Geral do Ministério da 

Educação: 1 – Estrutura Orgânica e Funcionamento; 2 – Meios Materiais; 3 – 

Biblioteca; 4 – Relações com o Meio; 5 – Organização e Programação Escolar; 6 – 

Alunos; 7 – Pessoal; 8 – Gestão Financeira.  

   A adequação destes instrumentos e a sua aplicação em conformidade nos 

arquivos escolares pode facilitar de sobremaneira a gestão dos documentos e 

optimizar a eficácia dos procedimentos administrativos e de gestão escolar. A gestão, 

enquanto arte de conduzir uma organização, com vista ao cumprimento da sua missão 

e dos objectivos que deve cumprir, não é pensável sem a existência de procedimentos 

de organização da informação, isto é, sem haver gestão da informação. A gestão da 
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informação influi directamente na gestão das políticas institucionais. Sob esta 

perspectiva, o arquivo escolar reflecte a gestão escolar. Este reflexo não é apenas 

visível a partir do teor dos documentos lá existentes, ele verifica-se igualmente a 

partir da instalação e organização interna do arquivo. Neste contexto, a gestão da 

informação existente na forma de documentos (não apenas de carácter 

administrativo) é fundamental para a definição do modelo organizacional, do 

processo de decisão, os circuitos e conteúdos, a qualificação dos recursos humanos, o 

planeamento, estratégia e acesso à informação. 

 

 

   2. Métodos 

 

   As duas primeiras dimensões de análise – conservação física dos documentos, 

classificação tópica e funcional dos documentos – foram estudadas através da 

observação, utilizando-se uma folha de registo dos dados constituída pelos 

indicadores apresentados na Portaria n.º 684/2006. O estudo da terceira dimensão de 

análise – procedimentos de gestão documental – foi realizado com recurso a 

entrevistas aos responsáveis pela gestão do arquivo (Presidente da Comissão 

Executiva Instaladora, Chefe de Serviços de Administração Escolar e Assistente de 

Administração Escolar). As folhas de registo de dados deram-nos informações sobre 

a hipotética conformidade entre o modelo de incorporação, conservação e 

manuseamento dos documentos observado na escola e o modelo oficial. Através das 

entrevistas obtiveram-se dados sobre os modos como os diferentes agentes se 

colocam perante o arquivo escolar, suas formas de agir e sua influência na gestão do 

arquivo. 

   A análise dos dados referentes às duas primeiras dimensões de análise foi feita 

pela comparação entre os valores obtidos através da folha de registo das observações 

e aqueles que são aconselhados no Manual de procedimentos para o tratamento 

arquivístico nas escolas e na Portaria n.º 684/2006.  
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   Os dados adquiridos por entrevista foram sujeitos a uma análise textual, ou 

lexical, cujo objectivo consistiu em classificar as informações de acordo com as 

dimensões/categorias em análise e em triangular os resultados obtidos dos vários 

informantes. 

 

 

   3. Resultados 

 

   a) A conservação física dos documentos  

 

   O espaço que compõe o arquivo da E.B. 2/3 Dr. Garcia Domingues está 

contíguo à Secretaria. Trata-se de uma sala rectangular com aproximadamente 12,5 

m2 (3,25m/3,87m).  

   O material de construção da porta não é muito resistente e a mesma não se 

encontra calafetada. As paredes do arquivo não têm danos nem fissuras e são 

pintadas de cor branca. Não dispomos de dados que nos permitam saber se são 

isoladas contra os elevados índices de humidade e de temperatura. Em relação à 

iluminação, a luz natural entra livremente no depósito, incidindo directamente nos 

documentos no seu interior. Os vidros das janelas são simples e sem opacidade. Não 

existem portadas nem cortinas. A iluminação artificial é feita com lâmpadas 

fluorescentes simples. O nível de iluminação não é regulável. Apenas existe um 

interruptor em todo o depósito. As condições ambientais do depósito não são 

mantidas por algum dispositivo: nem as portas nem as janelas são calafetadas. O 

depósito não é climatizado, pelo que não se faz o controlo da humidade nem da 

temperatura. Não se tem realizado qualquer procedimento para analisar a qualidade 

do ar no depósito. 

   No arquivo da Escola Básica 2/3 Dr. Garcia Domingues não existe computador 

para inventariação dos documentos nem telefone. O espaço está dotado de uma mesa, 

mas a mesma está ocupada com documentos. Visto não haver um funcionário 

dedicado a tempo inteiro à organização do arquivo, também não existe intermediário 
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entre o utilizador e o documento. Deste modo, não é realizado o controlo da 

documentação que sai do arquivo para consulta.  

   No que diz respeito à prevenção de riscos, verifica-se que o depósito não tem 

tubagens a atravessá-lo, o que reduz as hipóteses de ocorrência de inundações ou 

infiltrações no seu interior. Não existem dispositivos que previnam a ocorrência de 

incêndios e são utilizados materiais inflamáveis no mobiliário, no pavimento e na 

porta. Não existe uma instalação eléctrica adaptada ao arquivo, como vimos no caso 

da iluminação artificial e no caso das tomadas (que estão muito próximo do solo e 

não são protegidas). Do mesmo modo, não existe indicação da proibição de fumar 

(embora, a partir de Janeiro de 2008, tal tenha deixado de ser necessário, visto que é 

proibido fumar em qualquer lugar da escola) nem alarme contra incêndios. À imagem 

da prevenção de riscos e de incêndios, também não existem sistemas de protecção 

dos documentos contra instrusão. As portas têm fechaduras simples e não oferecem 

resistência contra arrombamento. As janelas não são reforçadas nem são dotadas com 

estores metálicos. Não existe alarme contra roubos. Apesar disto, o arquivo encontra-

se localizado fora das áreas de circulação do público, o que dificulta o acesso de 

pessoas estranhas ao mesmo. 

   As estantes que suportam a documentação são 17; 13 são de madeira (material 

inflamável) e 4 são em metal. A altura das mesmas está relacionada com a medida 

das unidades de instalação e/ou de acondicionamento. As prateleiras não são longas e 

não excedem os 10 metros lineares regulamentares. Daqui se infere que têm uma boa 

capacidade para suportar a documentação. A prateleira mais baixa está a um nível 

inferior ao recomendado (10/15 cm do pavimento). 

   Embora as estantes sejam resistentes a variações termohigrométricas 

moderadas, a madeira pode sofrer tanto por combustão em caso de incêndio como 

por deterioração, em caso de aumento drástico dos níveis de humidade. Além disso, 

as estantes de madeira são revestidas com uma camada de verniz que, embora proteja 

a estrutura contra pragas, aumenta os riscos de propagação das chamas em caso de 

incêndio. No conjunto, as estantes estão em bom estado e estão localizadas desviadas 

das paredes, como é aconselhável. 
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   Existe muito material a ocupar espaço no depósito e alguns documentos não 

têm a localização aconselhável. A disposição de alguns dossiers em cima da mesa 

situada no centro, bem como a acumulação de caixotes e outros objectos dificulta o 

acesso aos documentos (ver figuras seguintes). 

   O deficiente acondicionamento de alguns documentos verificado no arquivo da 

Escola Básica 2/3 Dr. Garcia Domingues não nos pode deixar indiferentes. Na 

verdade, as condições podem aumentar o risco de perda de documentos importantes. 

Em algumas estantes estão acumulados documentos cuja identificação é muito difícil, 

especialmente de for necessário aceder a eles durante um procedimento 

administrativo que requeira urgência. 

 

 

   b) A classificação dos documentos  

 

   A classificação dos documentos resume-se à aplicação de um Plano de 

Classificação que apenas se aplica ao Arquivo Activo. A descrição do arquivo não 

está realizada. Não existem fichas de descrição nem um ficheiro de consulta/acesso 

ao documento. Vimos já qual a função. A importância das fichas de descrição 

arquivística observa-se principalmente na sua função de sistematização e 

identificação de todos os documentos existentes no depósito. Na falta de um sistema 

de descrição, fizemos um levantamento das unidades de instalação e de 

acondicionamento constantes do arquivo da escola. Após reflexão sobre os temas que 

as compõem, definimos as seguintes classes/séries documentais: “Contabilidade”, 

“Tesouraria”, “Vencimentos”, “Pessoal”, “Alunos”, “SASE”, “Legislação”, 

“Copiador Geral” e “Arquivo Activo”. Encontrámos igualmente unidades de 

instalação vazias ou documentos dispersos ou misturados. Classificámo-los como 

“Documentos misturados”, “Unidades de Instalação vazias ou muito incompletas”, 

“Documentos não classificados” e “Documentos amontoados”. 

   Através da observação constatou-se que as unidades de instalação 

correspondentes à mesma categoria estão distribuídas por várias estantes: 

“Legislação» – 129 pastas, distribuídas por 5 estantes; “SASE” – 114 / 5; 
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“Contabilidade” – 106 / 3; “Vencimentos” - 70 / 6; “Pessoal” – 66 / 5; “Alunos” – 58 

/ 3; “Arquivo Activo” – 50 / 5; “Copiador Geral” – 31 pastas / 2; e “Tesouraria” – 22 

/ 4. Além destas categorias, a categoria “Documentos amontoados” tem 161 unidades 

de instalação distribuídas por 3 estantes; “Unidades de instalação vazias ou muito 

incompletas” 106 / 11; “Documentos misturados” – 22 / 3 e “Documentos não 

classificados” – 1 pasta. 

   O método funcional utilizado na classificação dos documentos é baseado num 

Plano de Classificação dos Documentos, vulgarmente designado por Copiador Geral 

que serve de suporte à classificação detalhada de todos os documentos recebidos e 

produzidos pelos Serviços Administrativos. É com base nessa estrutura classificatória 

que, no início da actividade (por ano lectivo para os assuntos relacionados com 

Alunos, Pessoal Docente e Não Docente, SASE, Vencimentos, e por ano civil, os 

assuntos ligados à Contabilidade e Tesouraria), são abertas pastas, ie, é colocada, na 

lombada da pasta, a respectiva classificação (tema) e dentro de cada pasta são 

colocados separadores para os subtemas. Esta separação prevê oito temas gerais aos 

quais se atribui um código: 1. Estrutura orgânica e funcionamento, 2. Meios 

materiais, 3. Biblioteca, 4. Relações com o meio, 5. Organização e programação 

escolar, 6. Alunos, 7. Pessoal e 8. Gestão financeira. Por definição, o Plano de 

Classificação dos Documentos pode funcionar como Tabela de Selecção dos 

Documentos, tal como previsto pela Portaria n.º 684/2006. Todavia, este Plano só é 

aplicado no Arquivo Activo ou Corrente. Sendo assim, uma enorme quantidade de 

documentos não é prevista nesta classificação.  

   A separação entre o arquivo semi-activo e o inactivo não se verifica. De acordo 

com uma agente administrativa, “os documentos, de vários anos e de várias áreas, 

estão arquivados com pouco rigor, estando muitas pastas guardadas sem qualquer 

sequência lógica. A identificação das pastas não está, geralmente, muito bem 

assinalada. Os processos individuais dos alunos estão um pouco espalhados pelas 

estantes, não estando organizados nem por ano nem por nome.”  

 

 

   c) Os procedimentos de gestão do arquivo  
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   Visto que não existe um funcionário unicamente responsável pelo arquivo que 

possa funcionar como intermediário entre o utilizador e o documento, qualquer 

agente administrativo utiliza o arquivo e acede ao depósito sempre que achar 

necessário. O acesso ao arquivo é, portanto, generalizado ao pessoal administrativo. 

O acesso dos vários agentes administrativos ao arquivo é frequente devido à 

incorporação do Arquivo Activo no depósito do Arquivo Geral. Para qualquer 

procedimento administrativo, o agente envolvido terá que se dirigir ao depósito do 

arquivo para consultar os documentos. Além da ineficácia provocada pela distância 

do arquivo corrente em relação ao agente administrativo responsável por determinada 

área, a gestão dos documentos faz-se com base no bom senso e sentido de 

responsabilidade do pessoal administrativo.  

   Na utilização diária do documento, o agente administrativo é apenas 

responsável pela sua área de actuação, o que significa que é igualmente responsável 

pela gestão da parte do arquivo (série documental) que se relaciona com essa 

actuação (a que guarda os documentos dos quais necessita para proceder 

administrativamente). A divisão de responsabilidades pela gestão das séries 

documentais não deixa espaço de manobra ao administrativo para gerir o arquivo da 

sua área em termos totais, isto é, a série documental classificada de acordo com o 

Plano de Classificação de Documentos da escola apenas se refere ao arquivo 

corrente/activo, contrariamente ao sentido do próprio conceito de “série documental”, 

que agrupa os documentos relativos a cada área de actividade administrativa no 

arquivo geral, composto pelo arquivo semi-activo e pelo inactivo. Sendo assim, uma 

boa parte dos documentos constantes no depósito não são geridos por qualquer 

agente ou funcionário. 

   No capítulo da utilização dos documentos do arquivo, o Manual de Tratamento 

Arquivístico nas Escolas (ME, 2003) recomenda que, quando se retira um documento 

do arquivo fique, no seu lugar, uma folha com o registo do documento que foi 

retirado e a data e o autor dessa ocorrência, vulgarmente chamada «fantasma». Este 

procedimento não é seguido.  
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   O Manual (ME, 2003) recomenda igualmente o regresso dos documentos à 

unidade de instalação de onde foram retirados. Como indicámos acima, o regresso do 

documento é da responsabilidade do agente administrativo autor da consulta do 

documento. A falta de um funcionário responsável não permite arbitrar sobre o 

regresso ou não do documento à fonte. Neste sentido, os agentes respondem pela 

responsabilidade de garantir que os documentos consultados não se percam. Durante 

a exploração do problema de estudo tivemos oportunidade de observar que as 

funcionárias da Secretaria tinham sempre a preocupação de fazer regressar o 

documento ao arquivo. Em última instância, o não regresso do documento pode 

prejudicar a eficiência do agente administrativo em causa. 

   A manutenção do arquivo inclui: limpeza do depósito, limpeza das estantes, 

limpeza dos documentos e acondicionamento dos documentos. Durante o tempo da 

observação não há registo de ter sido feita a limpeza das estantes ou dos documentos. 

Apesar disso, a maior parte dos documentos está acondicionada em unidades de 

acondicionamento próprias para o efeito, tais como caixas de cartão duplo ou capas 

argoladas. Os dados obtidos demonstram que os procedimentos de gestão não são 

estruturados por instrumentos próprios. Este aspecto obriga-nos a questionar os 

principais responsáveis pela gestão do arquivo administrativo da Escola Básica 2/3 

Dr. Garcia Domingues sobre o modelo procedimental seguido e/ou recomendado 

para tornar o arquivo mais eficiente. 

   De acordo com o Presidente da Comissão Executiva Instaladora (CEI), o 

arquivo da Escola é “pouco funcional e necessita de ser organizado”. Ele devia ser 

organizado de acordo com o ciclo de vida dos documentos (Chefe dos Serviços de 

Administração Escolar/Chefe da Secretaria) pois “não tem a devida sequência” 

(Assistente de Administração Escolar). De acordo com esta última informante, a 

desorganização do arquivo faz com que “demore algum tempo a encontrar o 

[documento] necessário”, o que “prejudica o […] bom funcionamento”. Ainda de 

acordo com o Presidente da CEI, “falta espaço para arquivar uma quantidade enorme 

de documentos”. O mesmo informante refere ainda que este problema é agravado por 

“não se designar alguém responsável pelo funcionamento do arquivo”. A falta de 

espaço é a razão invocada pela Chefe da Secretaria. Por seu lado, a Assistente 
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seleccionada para informante acrescenta à falta de espaço a falta de “tempo para a 

organização” do arquivo, como causas da desorganização do mesmo.  

 

 

   4. Discussão 

 

   Os dados demonstram que, em termos de instalação, o arquivo da Escola Básica 

2/3 Dr. Garcia Domingues não respeita a maior parte das normas constantes do 

Manual de Tratamento Arquivístico nas Escolas.  

   Na primeira dimensão de análise, relativamente à conservação física dos 

documentos, as instalações do depósito são estruturalmente boas, embora haja falhas 

sobretudo ao nível da iluminação, do controlo da qualidade do ar e da prevenção de 

riscos. De acordo com os responsáveis pela gestão do arquivo, o espaço é reduzido. 

Após uma análise das unidades de acolhimento, concluiu-se que, ao invés de 

reduzido, o espaço está mal aproveitado e ocupado com documentos que já deviam 

ter sido eliminados.  

   Relativamente ao acondicionamento da documentação, os documentos estão 

acondicionados em caixas ou pastas de material aconselhável, todavia as estantes são 

de material inflamável e muito altas; para mais, a última prateleira está ocupada com 

documentos. Algumas unidades de instalação estão dispersas pelo depósito. Existem 

alguns objectos estranhos ao arquivo dentro do depósito. 

   Em relação à segunda dimensão de análise, constatou-se que não existe uma 

descrição arquivística. Deste modo, os documentos do Arquivo Geral não estão 

inventariados nem é respeitado o seu ciclo de vida. 

   Quanto à selecção da documentação, esta apenas se faz no tocante ao Arquivo 

Activo, que está dentro do depósito do arquivo, quando deveria estar distribuído 

pelos locais onde trabalham os vários assistentes de administração escolar. O 

Arquivo Geral, que inclui o Arquivo Semi-activo e o Arquivo Inactivo, não está 

sujeito a qualquer método de selecção de documentos, o que significa que os 

documentos amontoam-se no depósito e não são eliminados no fim da sua vida. O 
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mesmo se passa com o Arquivo Semi-activo, que não é dinamizado e os documentos 

não passam para o Arquivo Inactivo, não permitindo a integração sistemática dos 

documentos que vão deixando de fazer parte do Arquivo Activo. 

  Se considerarmos que cada estante suporta em média cerca de 60 pastas, vemos 

que a distribuição das mesmas por várias estantes apenas se deve a desorganização. 

As pastas, depois de devidamente descritas e classificadas de acordo com a adaptação 

da Tabela de Selecção constante da Portaria nº 684/2006, de 4 de Julho à realidade do 

arquivo da Escola, seriam, automaticamente, arrumadas pelas estantes dentro de cada 

secção particular. A falta de descrição do arquivo não permite saber, de forma rápida, 

a localização dos documentos. No caso, por exemplo, da categoria “Tesouraria”, 

existem 22 pastas distribuídas por 4 estantes, quando duas prateleiras bastavam. 

  A questão da falta de espaço para arrumar melhor os documentos também não 

pode ser aceite de antemão. Considerando a forma de ocupação das estantes, verifica-

se que existe espaço livre em quase todas as estantes (excepto em 3). Mais, 

encontraram-se 106 pastas vazias ou quase vazias, o que equivale ao espaço total de 

10 prateleiras ocupadas (60 pastas por estante, 10 pastas por prateleira, em média), ou 

quase duas estantes. 

  No conjunto, os documentos que não estão classificados, misturados ou 

amontoados, bem como as unidades de instalação vazias ou muito incompletas, 

correspondem a 272 unidades de instalação. Dividindo por 60 (n.º de unidades de 

instalação por estante média), significa que, das 17 estantes do arquivo, 4 estantes e 

meia estão desaproveitadas. Considerando que os documentos legais, especialmente 

os exemplares do Diário da República, são cópias e que, por isso, não precisam de 

ter existência física no arquivo da escola (especialmente desde que o jornal oficial é 

disponibilizado na Internet), há mais 129 pastas de documentos que deveriam ser 

eliminados ao abrigo da Portaria referida. A eliminação dos volumes do Diário da 

República – que, contrariamente ao sugerido pela tutela, foram encadernados, o que 

contribuiu para o desperdício de fundos que poderiam ser aplicados noutras acções da 

Escola – libertaria o equivalente a mais de duas estantes médias. 

  Se somarmos todas as unidades de instalação que estão a mais, ou que 

poderiam, após a descrição e selecção, ser arrumadas em espaços mais reduzidos, 
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atingimos o valor de 401 unidades de acondicionamento que poderiam ser 

suprimidas, isto é, 6 estantes e meia que poderiam ficar livres. O sub-aproveitamento 

do espaço do depósito é enorme.  

A aplicação da Tabela de Selecção sugerida pela Portaria nº 684/2006, de 4 de 

Julho, encontra no arquivo da Escola Básica 2/3 Dr. Garcia Domingues um campo de 

aplicação de urgente necessidade. A selecção dos documentos de acordo com o 

tempo de vida dos mesmos permitiria depurar os resultados que obtivemos neste 

trabalho e poderia mesmo identificar outros conjuntos de documentos que poderiam 

ser eliminados. 

   A análise da terceira dimensão do estudo revelou que a utilização do arquivo é 

feita por todos os agentes administrativos, não existindo um intermediário que ligue o 

utilizador ao documento e que zele para que este volte ao seu lugar após a consulta. A 

falta de um responsável que se ocupe exclusivamente do arquivo impede, igualmente, 

a aplicação de metodologias sistemáticas e continuadas de gestão. 

   A manutenção do arquivo é feita ocasionalmente e apenas em relação à limpeza 

do depósito. Não são observados cuidados especiais em relação ao tipo de produtos 

de limpeza utilizados. Devido à prolongada inactividade de alguns documentos, 

pode-se justificar a intervenção de uma equipa técnica especializada na limpeza de 

documentos, isto, após a selecção dos mesmos. 

 

 

   5. Considerações finais 

 

   Com base na análise das respostas dadas pelos responsáveis pela gestão do 

arquivo conclui-se que não há propriamente um modelo de gestão do arquivo da 

Escola. Embora se entenda que é importante a preocupação com o arquivo e com os 

documentos, os discursos não avançam para a definição de estratégias concretas de 

remediação dos problemas identificados. A centralização do discurso nos conceitos 

centrais “arquivo” e “escola” e nos verbos “ter” e “ser” reflectem uma abordagem 

quase contemplativa acerca do arquivo. 
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  Em termos práticos, esta investigação apenas pode aparecer como introdutória 

ao tema, até porque o rigor dos procedimentos de investigação depende da 

experiência e da abordagem científica sistemática sobre a realidade. Este é um estudo 

de caso que, por definição, se basta no seu objecto, isto é, na discussão e sugestões 

sobre o problema que foi descoberto. As investigações sobre esta escala de 

perspectivação do arquivo escolar e da importância do documento administrativo nas 

escolas devem apoiar-se no jogo de forças que existem à volta dos procedimentos de 

gestão; por esta razão, investigar as razões de ser das condições da realidade dos 

arquivos implica conhecer os modos como os vários agentes estruturam o projecto 

escolar no âmbito das suas funções principais. A interacção dos agentes envolvidos 

no processo de decisão relacionado com a gestão do documento deve partir da 

univocidade da importância do arquivo enquanto regulador histórico da prática e da 

teoria das organizações. Só neste contexto é possível implementar projectos 

continuados e sustentáveis de gestão da informação e dos fluxos de influências dentro 

das instituições. 
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