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RESUMO 
 
O ensaio trata da noção de inclusão digital, entendida como o acesso à informação através da utilização de 
tecnologias digitais de informação e comunicação, e reconhecida como fator fundamental para garantir a 
promoção do desenvolvimento econômico, político, científico-cultural e social de uma nação em sinergia com 
os paradigmas da contemporaneidade. No contexto, observa-se que, historicamente, a prioridade no manejo 
dos acervos desloca-se da guarda dos documentos para o acesso dos usuários. Sendo assim, descreve-se 
algumas iniciativas relevantes, de âmbito internacional e nacional, que visam estimular e conceber a inserção 
do patrimônio arquivístico na sociedade digital. Destaca-se, também, o caso brasileiro, onde se observa a 
ausência de instituições (públicas e privadas) arquivísticas nos debates empreendidos sobre o tema da 
informação e da tecnologia digital. Um bom exemplo pode ser constatado no quadro do Programa da 
Sociedade da Informação, onde os arquivos ocuparam um espaço pouco significativo. Por outro lado, 
identifica-se a existência de limitações advindas de uma sociedade marcada pela exclusão, inclusive, de 
informação, ao constatar que “[...] dos mais de cinco mil municípios brasileiros, menos de 300 (6%) contam 
com a infra-estrutura necessária para a instalação de serviços de acesso à Internet [...]” (JARDIM, 2005). No 
entanto, faz-se necessário responder aos desafios e tentar ampliar o uso social da informação arquivística. Por 
fim, desenvolve uma reflexão acerca da memória municipal baiana. E conclui propondo uma política de 
conscientização e de mobilização que ressalte a importância de se investir na inclusão digital dos arquivos, em 
especial nas sociedades municipais baianas que têm arquivos públicos institucionalizados e implementados 
pela Fundação Pedro Calmon – Centro de Memória e Arquivo Público da Bahia da importância. 
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INTRODUÇÃO 

As tecnologias digitais de informação e comunicação estão contribuindo de modo 

marcante com as instituições arquivísticas no desenvolvimento de novas competências na 

gestão de seus acervos, superando a guarda passiva de documentos. Contando com os 

recursos das tecnologias digitais não raro presenciamos planos de gestão de acervos onde a 

descentralização da guarda de documentos e o amplo acesso do patrimônio documental são 

protagonistas dos serviços e do acesso oferecido pela instituição arquivística. Tudo muito 

coerente com os novos interesses e as novas demandas de informação das sociedades 

contemporâneas. 

Neste cenário, está se desenvolvendo um processo que pode ser facilmente 

considerado como uma “revolução” na pesquisa de fontes documentais. A digitalização dos 

documentos, notadamente de valor histórico, é uma alternativa eficiente e eficaz para a 

preservação e a conservação dos documentos (originais e reproduções), atuando 

diretamente no prolongamento da sua longevidade, uma vez que o manuseio dos originais 

passa a ser drasticamente reduzido. Paralelamente, a digitalização contribuiu, também, para 

facilitar o acesso ao acervo, proporcionando a disseminação permanente de todo o 

conteúdo, seja pela Internet, seja por vias digitais alternativas de comunicação das fontes 

documentais. 

Aqui é importante compreender o que é “inclusão digital”. Trata-se do acesso 

mediado por tecnologias digitais à informação de um acervo que, originalmente, não estava 

em suporte digital. A mediação digital é fartamente reconhecida como fator fundamental 

para garantir a promoção do desenvolvimento econômico, político, científico-cultural e 

social de uma nação em sinergia com os paradigmas da contemporaneidade.  

Assim, no quadro do trabalho serão descritas, inicialmente, algumas iniciativas que 

tem contribuído para inserção do patrimônio arquivístico na sociedade digital, no âmbito 

internacional e nacional, seguido de uma reflexão acerca da memória municipal baiana. 

 



ALGUMAS INICIATIVAS PARA INSERÇÃO DO PATRIMÔNIO 
ARQUIVISTICO NA SOCIEDADE DIGITAL 

A preservação e o acesso ao patrimônio cultural são uma das maiores preocupações 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 

Assim, em 1992 foi criado o Programa “Memória do Mundo”1, reconhecendo a importância 

de registrar e preservar o patrimônio documental internacional, regional e nacional. Esta 

iniciativa surgiu, originalmente, da tomada de consciência do lamentável estado de 

conservação em que se encontrava o patrimônio documental da humanidade, em 

decorrência da dispersão, do saque, do comércio ilícito, do armazenamento e do 

financiamento inadequados, além do acesso deficiente à memória em diferentes países 

(UNESCO, 2002, p. 10).  

A consciência da situação de risco do acervo cultural das nações, paralelo à 

constatação de que uma quantidade significativa deste patrimônio documental encontrava-

se, definitivamente, perdida, conduziu à determinação de três (03) objetivos principais para 

o Programa “Memória do Mundo”: 1) Facilitar a preservação do patrimônio documental 

mundial mediante as técnicas mais adequadas; 2) Facilitar o acesso universal ao patrimônio 

documental, e 3) Criar uma maior consciência em todo mundo da existência e da 

importância do patrimônio documental.  

Em 1993, na Polônia (Pultusk), o Comitê Consultivo Internacional (CCI) reuniu-se, 

pela primeira vez, para preparar um plano de ação. A UNESCO foi indicada para coordenar  

a sensibilização de governos, organizações internacionais e fundações, além de fomentar a 

criação de associações com vistas à execução de projetos vinculados ao Programa 

“Memória do Mundo”.  

A preparação das diretrizes para o Programa “Memória do Mundo” se iniciou 

através de um contrato com a Federação Internacional de Associações de Bibliotecários e 

Bibliotecas (IFLA). A IFLA e o Conselho Internacional de Arquivos (CIA) elaboraram 

                                                 
1 A “Memória do Mundo” é compreendida como a memória coletiva dos povos que documenta “[...] a 
evolução do pensamento, dos descobrimentos e das conquistas da sociedade humana. É o legado do passado 
para a comunidade mundial presente e futura [...]” (UNESCO, 2002, p.9). 



listas de coleções de bibliotecas e fundos2 de arquivos que teriam sofrido danos 

irreparáveis. Desde então, uma série de projetos pilotos, prevendo a aplicação de 

tecnologias digitais foram desenvolvidos com o objetivo de promover a inclusão digital de 

acervos reconhecidos como patrimônio documental que estavam em suporte não digital. É 

o caso, por exemplo, dos projetos internacionais “A Rota do Escravo” (1994) e “Arquivos 

do Comércio de Escravos” (1999) que visam tornar acessível e salvaguardar os documentos 

de arquivo originais (principalmente documentos escritos) relativos ao comércio 

transatlântico dos escravos e a escravidão no mundo, procedendo a numerização das fontes 

custodiadas por instituições localizadas em diversos paises da África, da América Latina e 

das Caraíbas, particularmente aquelas atingidas por alguma ameaça de conservação. Estes 

projetos visam melhorar a acessibilidade e a exploração dos documentos. Com efeito, uma 

estratégia de acesso foi concebida no intuito de estabelecer o acesso em linha, via a página 

web da UNESCO, assim como de publicações em CD-ROMs multimídia (UNESCO, 

2005a).  

Importante destacar, também, que o Programa “Memória do Mundo” tem procurado 

sensibilizar os políticos, os gestores governamentais e o grande público de que: 

A informação e sua recuperação sistemática constituem a memória das civilizações; 

Os esforços visando preservar a informação devem ser intensificados a fim de assegurar a 
preservação e o prosseguimento do desenvolvimento das civilizações (UNESCO, 2005b). 

Isto porque, a salvaguarda dos documentos, até recentemente, esteve associada 

basicamente à conservação. No entanto, as tecnologias de informação e comunicação  

contemporâneas modificam de forma significativa os métodos de acesso à informação. 

Mas, vale lembrar que as instituições, tais como centros culturais e de pesquisa, casas de 

memória e universidades, em face de orçamentos reduzidos, nem sempre tem condições de 

acompanhar e investir, de forma mais expressiva, em tecnologias digitais, ocasionando a 

exposição dos fundos de arquivo que custodiam a sérios riscos. Importante lembrar que a 

utilização das tecnologias digitais não elimina por completo os riscos, mas modifica-os. E, 

por isso, se faz necessário adotar leis e regulamentos, efetivos, visando proteger o 

                                                 
2 Segundo a terminologia arquivística, “fundo” é o conjunto de documentos produzidos, recebidos e 
acumulados por uma única instituição. 



patrimônio documental nacional, pois as tecnologias podem modificar a “cultura” de 

acesso. 

Importante observar que o CIA, no âmbito do XIV Congresso Internacional, na 

Espanha (Sevilha), em setembro de 2000, enfatizou a necessidade de “garantir o acesso 

continuado aos conteúdos e à funcionalidade dos registros eletrônicos autênticos, e 

conclamou os arquivistas dos vários países do mundo a assumir a liderança em prol da 

preservação e do acesso aos documentos, para assegurar os direitos dos cidadãos” 

(ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DE SÃO PAULO, 2001).  

Inclusive, registra-se algumas iniciativas de arquivos históricos, entre eles o 

Arquivo Geral das Índias (Espanha) e o Arquivo Histórico do Município de Puebla 

(México) que estão trabalhando na digitalização de grande parte das fontes documentais 

que custodiam. Somam-se a estes, os projetos do Center for Eletronic Records, vinculado 

aos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos da América, que prevê a digitalização de uma 

série de documentos selecionados desde a Guerra de Secessão até os dias atuais — e o 

Thesaurus Linguae Graecae (TLG) — que se propõe a digitalizar textos gregos dos tempos 

homéricos até 600 a. C. Outros projetos ainda prevêem novidades como restauração 

computadorizada e transcrição paleográfica de documentos (NOVA, 2005). 

 No caso do Brasil, a Constituição Federal (1988) e, particularmente, a Lei nº 8.159, 

de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e 

privados, delegaram ao Poder Público estas responsabilidades, consubstanciadas pelo 

Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002, que consolidou os decretos anteriores - nsº 

1.173, de 29 de junho de 1994; 1.461, de 25 de abril de 1995, 2.182, de 20 de março de 

1997 e 2.942, de 18 de janeiro de 1999.  

De acordo com estes dispositivos legais, as ações visando à consolidação da política 

nacional de arquivos deverão ser emanadas do Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ), órgão colegiado vinculado ao Arquivo Nacional da Casa Civil da Presidência 

da República, que tem atuado com a finalidade de consolidar a política nacional de 

arquivos públicos e privados, bem como estabelecer orientação normativa visando à gestão 

documental e à proteção especial aos documentos de arquivo (CONSELHO NACIONAL 



DE ARQUIVOS, 2005a). No âmbito do “Programa Sociedade da Informação”, a ação do 

CONARQ foi decisiva, contribuído de forma significativa no sentido de “criar mecanismos 

padronizadores para garantir a troca de informações” (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2001), resultado de estudos e discussões desenvolvidas por diversas câmaras 

técnicas e comissões especiais. 

As Câmaras Técnicas são de caráter permanente e visam elaborar estudos e normas 

necessárias à implementação da política nacional de arquivos públicos e privados e ao 

funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR). Desde a implantação do 

CONARQ foram criadas seis (06) câmaras técnicas: Normalização da Descrição 

Arquivística, Classificação de Documentos; Avaliação de Documentos; Documentos 

Eletrônicos; Conservação de Documentos e Capacitação de Recursos Humanos 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2005c).  

 

A Câmara Técnica de Normalização da Descrição Arquivistica (CTNDA), 

criada através da Portaria do CONARQ nº 56, de 30/9/2002, com vistas a elaborar normas 

nacionais de descrição, em consonância com as normas internacionais. Com efeito, além de 

procurar acompanhar as experiências de outros países, vem atuando na divulgação de 

informações, no levantamento de dados e na promoção de debates, de modo a estimular a 

participação da comunidade arquivística (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 

2005d). A Câmara Técnica de Classificação de Documentos (CTCD), criada através da 

Portaria do CONARQ nº 02, de 24/4/1995, com a finalidade de elaborar e/ou analisar 

planos de classificação de documentos de arquivo por assunto, objetivando a organização 

sistemática dos acervos arquivísticos, rapidez na recuperação das informações e a correta 

destinação final dos documentos (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2005e). A 

Câmara Técnica de Avaliação de Documentos (CTAD), foi criada através da Portaria do 

CONARQ nº 03, de 12/5/1995, com a finalidade de propor critérios de avaliação de 

documentos, elaborar e/ou analisar planos de destinação e tabelas de temporalidade, 

objetivando a racionalização da produção documental e redução de custos operacionais 

com vistas a garantir a preservação de documentos e agilizar a recuperação de informações 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVO, 2005f). Em 15 de dezembro de 1994, em 



reunião ordinária do CONARQ foi criada a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos 

(CTDE), através da Portaria nº 8, de 23/8/1995, com a finalidade de: 

 
propor instrumentos legais, normas e procedimentos técnicos para utilização da informática nos 
arquivos, visando à gestão, à disseminação de informação, bem como a definição do valor probatório 
e a preservação dos documentos eletrônicos (CASA CIVIL, 1995). 
 
 
Em seguida o Presidente do CONARQ, no uso de suas atribuições legais e 

considerando o disposto no parágrafo único do Art. 7º do Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro 

de 2002, reformulou, ad referendum do Plenário do CONARQ, a CTDE, através da 

Portaria nº 60, de 7/3/2002 (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2005b). 

Importante registrar a ação da CTDE para a promoção da divulgação e do debate público 

em torno do Anteprojeto da Carta para a Preservação Digital do Patrimônio Arquivístico, 

que o CONARQ aprovou (a versão final) em 6 de julho de 2004. A Câmara Técnica de 

Conservação de Documentos (CTCD), foi criada através da Portaria nº 07, de 21/08/1995, 

para atender as demandas de normatização e criação de instrumentos metodológicos, 

técnicos e normativos visando a questão da preservação dos suportes físicos dos acervos 

documentais dos arquivos públicos e privados (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2005g). 

Quanto às Comissões Especiais (CEs), elas foram instituídas desde 1995, pelo 

Plenário do CONARQ. As CEs são de caráter temporário, e consagram-se ao exame de 

assuntos específicos. Apresenta-se a seguir algumas comissões, com seus referidos 

produtos.  

A Comissão Especial para Revisão da Legislação sobre Microfilmagem, criada 

pela Portaria nº 01, de 20/03/1995 objetivando ajustar as normas vigentes às novas 

tecnologias.  

Os trabalhos desta Comissão foram concluídos com a apresentação da minuta do projeto de decreto 
que dá novo regulamento à Lei nº 5.433/68. Discutida e aprovada pelo Plenário do CONARQ, foi 
encaminhada ao ministro de Estado da Justiça para exame das áreas competentes deste Ministério, 
tendo sido aprovada e sancionada pelo Presidente da República por meio do Decreto nº 1.799 de 30 
de janeiro de 1996, publicado no Diário Oficial da União de 31 de janeiro de 1996 (CONSELHO 
NACIONAL DE ARQUIVOS, 2005h). 



A Comissão Luso-Brasileira para Salvaguarda e Divulgação do Patrimônio 

Documental (COLUSO) – Seção Brasileira foi instituída através da Portaria nº 12, de 

27/02/1996. Por outro lado, observa-se que a COLUSO integra as ações do programa das 

comemorações do V Centenário da Descoberta do Brasil, participação acordada em 

16/08/1995, estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, através do Protocolo de Colaboração 

entre o Ministério da Justiça da República Federativa do Brasil e o Conselho de Ministros 

da República Portuguesa, com a finalidade de estimular o desenvolvimento de projetos que 

visassem a organização, a divulgação e a microfilmagem de acervos arquivísticos de 

interesse para a História comum dos dois (02) países (Brasil e Portugal). O primeiro 

produto desta comissão bilateral foi a aprovação, em 23/10/1997, do Plano Luso-Brasileiro 

de Microfilmagem, que orientou o processo de microfilmagem da documentação existente 

nos arquivos dos dois países, tendo como marco temporal o período colonial,entre os anos 

de 1808 a 1822 (ANTUNES, 2001). 

A Comissão Especial de Acesso e Sigilo à Informação de Arquivos, foi criada 

através da Portaria do CONARQ n° 11, de 27/02/1996, “para elaborar minuta de Decreto 

regulamentando o Capítulo V da Lei nº 8159/91, que trata do acesso aos arquivos públicos 

e ao grau de sigilo dos documentos produzidos pelos órgãos públicos e instituições de 

caráter público” (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVO, 2005h). Assim, 

foi produzida minuta de decreto regulamentando o artigo 23 da Lei de Arquivos, no qual são 
estabelecidos os graus de sigilo dos documentos públicos e dadas outras disposições. Aprovada a 
minuta pelo Ministério da Justiça e pela Casa Civil da Presidência da República, esta foi 
transformada no Decreto nº 2.134, de 24 de janeiro de 1997, revogado pelo decreto nº 4.553 de 27 de 
dezembro de 2002 publicado no Diário Oficial da União de 30 de dezembro de 2002, em vigor a 
partir de 13 de fevereiro de 2003 (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2005h).  

A Comissão Especial para Definição dos Padrões das Sinaléticas Técnicas a 

Serem Utilizadas na Microfilmagem de Documentos Arquivísticos, foi criada pela 

Portaria nº 30, de 22/02/1999, “para definir os padrões de sinaléticas técnicas a serem 

utilizadas na microfilmagem de documentos arquivísticos” (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2005h). Os trabalhos desta Comissão resultaram na edição da Resolução do 

CONARQ nº 10, de 6/12/1999. 



A Comissão Especial para Elaboração de Normas para Criação de Sites  

de Instituições Arquivísticas, foi criada através da Portaria nº 37, de 08/11/1999, “com o 

objetivo de elaborar normas com vistas à criação de sites de instituições arquivísticas e à 

definição de estratégias que viabilizem a instituição de Grupo de Trabalho em Arquivos 

Virtuais no Comitê Gestor da Internet Brasil” (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2005h). 

A Comissão Especial para Exame do Livro Verde e Apresentação de Sugestões 

da Comunidade Arquivística a Serem Incluídas no Documento Final sob o Título de 

Livro Branco foi criada através da Portaria nº 47, de 16/02/2001, para: 

examinar o Livro Verde, publicação preliminar editada como parte do Programa Sociedade da 
Informação, lançado pelo Presidente da República, em 15 de dezembro de 1999, bem como 
apresentar sugestões da comunidade arquivística a serem incluídas no documento final, sob o título 
de Livro Branco, o qual conterá o plano definitivo de ações do referido Programa (CONSELHO 
NACIONAL DE ARQUIVOS, 2005h).  

 

Esta Comissão elaborou um documento final, que tem o título de: Subsídios para 

Inserção do Segmento dos Arquivos no Programa Sociedade da Informação no Brasil 

(SocInfo), que foi encaminhado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. 

 

 No entanto, ao analisarem o Livro Verde, Marinho Junior e Rosa (2002, p.14) 

constataram que apenas “no capitulo 5 (TAKAHASHI, 2000, p.65), que trata dos conteúdos 

e da identidade cultural, há referencia, ainda que superficial, aos arquivos”. Tal fato reflete 

a ausência cultural do reconhecimento, efetivo, da importância dos arquivos para uma 

nação.  

O Estado brasileiro possui uma ampla e complexa rede de arquivos produzidos e 

acumulados, distribuída entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, nos níveis 

federal, estadual e municipal, além de arquivos privados (institucionais e pessoais) de 

interesse público e social. Vale lembrar que o acesso à informação e o direito à informação 

são reconhecidos como premissas básicas na Constituição da República Federativa do 

Brasil (1988). No entanto, verifica-se que somente hoje (2005) a implementação da política 

arquivistica nacional encontra-se efetivamente voltada para “uma estratégia que combine a 



descentralização da guarda de acervos com a ampla disseminação de informações” 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2001).  

No que tange especificamente os arquivos municipais formalmente constituídos, 

segundo os dados disponíveis sobre a realidade arquivistica brasileira, eles são praticamente 

inexistentes. Outro ponto preocupante refere-se a possibilidade de utilização da Internet 

pelos 5.561 (cinco mil  quinhentos e sessenta e um) municípios brasileiros. Sabe-se que 

menos de 300 (trezentos) contam com uma infra-estrutura mínima necessária para 

instalação de serviços de acesso a Internet (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 

2001). 

A MEMÓRIA MUNICIPAL BAIANA  
 

A documentação colonial custodiada pelo Arquivo Público da Bahia (APB), “[...] é 

sem dúvida um dos mais importantes conjuntos de informações sobre o período (...), tal 

importância advém da situação peculiar da Bahia nos quadros da administração Colonial 

[...]” (CAMARGO, 1995, p.11). Isto se deve ao fato de reunir documentos produzidos por 

instituições não apenas da Capitania – e do Governo Provisório que antecedeu a criação da 

Província - mas, também, daqueles originários de sua condição de sede do Governo Geral 

do Estado do Brasil, até 1763, quando ocorreu a mudança da capital para o Rio de Janeiro.  

 

Na história recente do Arquivo Público da Bahia, registra-se em 1963, na direção do 

professor Luís Henrique Dias Tavares, a publicação de um Guia do Arquivo do Estado da 

Bahia. Passados vinte e oito (28) anos, considerando o fato de que muitos documentos 

foram recolhidos, classificados e incorporados ao acervo do Arquivo Público do Estado da 

Bahia (APEB), em 1991, ao regressar a direção do então APEB, Anna Amélia Vieira 

Nascimento preocupou-se em iniciar a composição de um outro guia que “[...] desse uma 

idéia geral do que existia em forma de fundos e séries na documentação do APEB [...]” 

(NASCIMENTO, 1995, p.13). Foi então elaborado um Guia da Colônia, sob a orientação 

da professora Ana Maria de Almeida Camargo, da Universidade de São Paulo, principal 

assunto a constar nos Anais do Arquivo Publico do Estado da Bahia, volume 52, em 1995. 

Trata-se de um instrumento de pesquisa conciso e explicativo, em suporte papel. 



Encontram-se identificados diversos municípios / localidades nos fundos e séries 

apresentadas a seguir. 

Tabela 1 – Fundo Governo / Série Câmaras Municipais 

Municípios / Localidades  Datas-Limites 

Abrantes 1759 

Cairu 1788-1823 

Ilhéus 1798-1822 

Jaguaripe 1716-1847 

Maragogipe 1811-1822 

Salvador 1640-1823 

São José de Porto Alegre 1771-1793 

São Mateus 1769-1770 

Vila do Conde 1806-1812 

Vila Nova d’El Rei do Rio de São Francisco 1811-1822 

Valença 1809-1821 

Fonte: ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ANAIS do Arquivo Público do Estado da Bahia. Guia da Colônia. Salvador: SCT/APEB, 1995. 

 

Tabela 2 – Fundo Justiça / Série Ouvidoria Geral do Cível 

Municípios / Localidades Datas-Limites 

Caetité 1817 

Capital 1700-1823 

Caravelas 1818-1919 

Santo Amaro 1748-1823 

Xique-Xique 1810-1823 

Fonte: ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ANAIS do Arquivo Público do Estado da Bahia. Guia da Colônia. Salvador: SCT/APEB, 1995. 

 

Tabela 3 – Fundo Justiça / Série Ouvidoria Geral do Crime 

Municípios / Localidades Datas-Limites 

Cachoeira 1717-1823 

Capital 1722-1822 

Cipó 1823 

Jeremoabo 1723-1821 

Mairi 1813 

Santo Amaro 1773-1801 

São Francisco do Conde 1817-1819 

São João da Água Fria 1731-1760 

Xique-Xique 1820 

Fonte: ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ANAIS do Arquivo Público do Estado da Bahia. Guia da Colônia. Salvador: SCT/APEB, 1995. 

 

Observa-se que, de fato, existe uma diversidade de documentos, de relevante valor 

histórico, produzidos em diferentes localidades e municípios localizados no atual estado da 

Bahia, que se encontram custodiados na sede do APB, na cidade de Salvador. A 



digitalização certamente seria uma alternativa bastante interessante, visto que abriria a 

possibilidade de acesso permanente e à distância. 

Assim, propõe-se refletir sobre a importância de instituir uma política de 

conscientização e de mobilização da sociedade local, de cada município, considerando a 

necessidade de se investir na inclusão digital dos arquivos municipais. Os benefícios da 

inclusão da memória municipal não deveriam ser direcionados apenas para o 

desenvolvimento administrativo, ou da pesquisa acadêmico-cientifica, mas, também, como 

elemento estratégico para programas formais e populares de educação, e desta forma 

reforçar a rica herança cultural local. 
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